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Abstract 

The level of increased central government that we have experienced during the last decades in 

school, for the purpose of increasing equality and to adapt the Swedish school to a certain 

international standard, clearly shows that increased control scarcely leads to improvement. 

 

The aim of this paper is to examine whether teachers believe that national tests contribute to 

equivalent assessment and increased goal attainment. Furthermore the teachers’ attitude 

towards and work with national tests is described. The paper is written from a school 

improvement perspective, where good examples from current research on what creates 

increased quality in school meaning increased goal attainment and equivalent assessment are 

related to research on school effectiveness and increased testing in schools. The study builds 

upon a quantitative survey among teachers in upper primary - and secondary school in a 

medium-sized municipality in Sweden. 

 

The result shows that the teachers have a somewhat more positive than negative attitude 

towards national tests, as a whole. The teachers use the tests in their instruction and they are a 

part of their planning. The advantages mentioned are the possibilities of showing off good 

examples, making the curriculum concrete, prepare the students for the test and get guidelines 

and support in assessment and grading. The teachers in the survey don’t consider the tests 

giving a full image of the abilities of a student nor do they consider the tests themselves 

relevant for the student’s learning. The result also shows a certain variation in the attitude of 

the teachers. Teachers, who have worked the longest period of time, more than 20 years, are 

those with the best attitude towards the test and their ability to contribute to increased goal 

attainment and equivalent assessment. Teachers who have worked the shortest period of time 

are the most skeptical to the positive effects of the tests. The teachers generally consider the 

tests contributing to equivalent assessment to some degree, but have the least positive stance 

toward the ability of the tests leading to improved quality meaning increased learning and 

goal attainment. 
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Sammanfattning 

Graden av ökad central styrning som vi upplevt under de senaste decennierna skolan i syfte att 

öka likvärdigheten och för att anpassa den svenska skolan till en viss internationell standard, 

visar tydligt på att ökad kontroll knappast leder till förbättring. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida lärare anser att nationella prov bidrar till 

likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse. Vidare beskrivs lärarnas inställning till och 

arbete med nationella prov. Uppsatsen är skriven ur ett skolutvecklingsperspektiv där goda 

exempel från aktuell forskning om vad som skapar ökad kvalitet i skolan i form av ökad 

måluppfyllelse och likvärdig bedömning sätts i relation till forskning kring skoleffektivitet 

och ökat provfokus. Studien bygger på en kvantitativ enkätundersökning bland undervisande 

lärare på mellan – och högstadiet i en mellanstor kommun i Sverige. 

 

Resultatet visar att lärarna är något mer positivt än negativt inställda till nationella prov, totalt 

sett. Lärare använder proven i sin undervisning och de är en del i planeringen. De fördelar 

som lärarna påtalar är möjligheten att visa på goda exempel, konkretisera kursplanen, 

förbereda eleverna för provsituationen samt att få stöd i bedömning och betygsättning. 

Lärarna i undersökningen uppfattar inte att proven ger en heltäckande bild av en elevs 

förmågor i ämnet samt att de inte heller anser själva proven relevanta för elevens lärande. 

Resultaten visar också en viss variation i lärares inställning. Lärare som har arbetat längst tid, 

mer än 20 år, är de som har mest positiv inställning till proven och dess förmåga att bidra till 

ökad måluppfyllelse och likvärdig bedömning. Lärare som har arbetat kortast tid är de som är 

mest skeptiska till provens positiva effekter. Lärarna anser generellt att proven bidrar till 

likvärdig bedömning till viss del, men är minst positivt inställda till huruvida proven 

genererar ökad kvalitet i form av ökat lärande och ökad måluppfyllelse. 
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1 Inledning 
Den svenska skolan har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar i 

utbildningssystemet i syfte att förbättra kvaliteten genom ökad måluppfyllelse samt ökad 

likvärdighet. Nya läroplaner, förändrad kunskapssyn och en förändring från regelstyrning till 

målstyrning med resultatansvar har tillsammans med decentraliseringen av skolan också 

inneburit en ökad efterfrågan av granskning av skolan (Lundahl, 2009).  I den offentliga 

debatten har fram till idag funnits ett stort antagande att ökad kontroll genom inspektion samt 

fler nationella prov kan förbättra skolan. Skoleffektivitetsforskningen – forskning med fokus 

på school effectiveness – har legat till grund för många av de beslut som fattats kring 

utbildningssystemet den senaste tiden, och förordar en högre grad av standardisering samt 

vikten av kontroll genom det enkelt mätbara. Andra skolutvecklingsforskare runt om i 

världen, med större fokus på school improvement -  har dock förordat en annan typ av 

angreppssätt gällande kvalitetsförbättring. Denna typ av forskning, med större fokus på 

lärandet och lärprocesser, har hittills främst fått genomslag hos lärarna och skolledarna och 

tyvärr inte fått förtroende och legitimitet hos de aktörer som tar de viktiga besluten för hur det 

svenska utbildningssystemet ska se ut. 

I takt med en stärkt skolinspektion, betyg i lägre åldrar samt allt fler nationella prov, visar 

resultaten i den svenska skolan emellertid under de senaste åren allt sämre resultat både 

gällande just måluppfyllelse och likvärdighet. Hur är detta möjligt? 

 

Utifrån de låga resultaten i svensk skola samt resultaten från de senaste PISA-

undersökningarna, bad regeringen OECD om hjälp för att kartlägga och utreda den negativa 

trend i skolresultat som presenterats i landet under de senaste åren. OECD presenterade 

resultaten av sin utredning i början av maj i år, och konstaterar bland annat följande: 

 
Sweden has failed to improve its school system despite a series of reforms in recent years. …. 
Sweden should urgently reform its school system to improve quality and equity.  School 
evaluation should be strengthened and the Swedish Schools Inspectorate should assist schools 
through more follow up and targeted support. It should help bring about a shift in culture from 
administrative compliance to responsibility for improvement (OECD, 2015). 

 

Att de rigorösa skolinspektionerna som genomförts under åren varit ofantligt kostsamma och 

dessutom verkningslösa konstaterades redan 2007 (Ekholm & Lindvall, 2007) av skolforskare 

i Sverige. Trots detta läggs varje år nästan 200 miljoner kronor på denna kontrollinstans. 

Kanske det då också går att kräva, vilket OECD antyder, att de inte bara ska ta tempen och 
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konstatera utan också kunna bidra och ta ansvar för förbättring av skolan. Även 

skolinspektionens egen rapport från den senaste granskningen av de nationella proven visar 

även den liksom tidigare omrättningar fortfarande på alltför stora olikheter i bedömning 

(Skolinspektionen, 2013). I rapporten diskuteras att likvärdigheten skulle öka, om man tog 

bort exempelvis uppsatsskrivande och enbart behöll frågor som kräver korta svar eller 

alternativsvar. Tursamt nog konstaterades däremot att detta skulle vara en nackdel då proven 

inte skulle testa kvalitativa egenskaper hos eleverna samt viktiga delar av kursplanen. I 

rapporten konstateras också att för att komma tillrätta med olikheten krävs bland annat att 

lärarna får möjlighet till sambedömning av nationella prov. 

 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning 

och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven 

uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå (Skolverket, 2014)  

 

Skolverket beskriver vidare att de nationella proven kan bidra till ökad måluppfyllelse för 

eleverna. De har främst en summativ funktion och ska fungera som en avstämningspunkt i 

ämnet i slutet av en årskurs och stadium. De nationella proven ska spegla vilka kvaliteter som 

eleven har i sina kunskaper i ämnet. De nationella proven ska också kunna användas 

formativt, både i syfte att ge en bild av vilka förmågor som eleven behöver utveckla mer, men 

också i syfte att spegla hur undervisningen har fungerat och ge uppslag till hur undervisningen 

kan utvecklas (Skolverket, 2014) 

 

De nationella proven har ett komplext uppdrag i den svenska skolan. De ska 

sammanfattningsvis fungera som goda exempel, stödja lärare i det pedagogiska arbetet att 

förtydliga kursplanen, fungera stödjande i en likvärdig och rättvis bedömning samt bidra till 

ökad måluppfyllelse. De är samtidigt tillsammans med slutbetygen den viktigaste indikatorn 

på hur kunskapsnivån ser ut i den svenska skolan totalt sett. Är proven användbara för lärarna 

i undervisningen eller begränsas den? 

 

Forskarna Maria Jarl och Linda Rönnberg (Jarl & Rönnberg, 2010) beskriver granskningens 

och kontrollens olika dimensioner i den politiska processen. De menar att granskning och 

kontroll kan vara ett sätt att styra, och har en hierarkisk, demokratisk och strategisk funktion. 

Om granskningens uppläggning och innehåll blir vägledande för vad man gör eller vad man 

avstår från att göra kan man den också tolkas som en disciplinering. Vidare menar författarna 
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att då granskningens grundfråga ofta rör måluppfyllelse, och att risken är att ’måtten blir mål’ 

(Jarl & Rönnberg, 2010, s. 175). Om lärarna riktar in sig på det som granskas i de nationella 

proven, lämnar man kanske andra, mycket väsentliga men mer svårmätbara aspekter av 

verksamheten vid sidan av och att det sker en anpassning efter vad som faktiskt mäts. En 

liknande reflektion gör forskaren Anders Jönsson (Jönsson, 2011) . Han menar att det finns 

flera fördelar med proven i form av att de enkelt samlar in summativ nationell data av elever 

prestationer samt ger en bedömning av elevers kunskaper vid ett visst tillfälle. De nationella 

proven gör det möjligt att styra undervisningen och exempelvis lyfta fram eftersatta delar av 

kunskapskraven. Men på samma sätt kan proven också styra undervisningen snett, så att vissa 

delar av det centrala innehållet eller vissa förmågor betonas orimligt mycket. Proven idag är 

mycket mer summativt kontrollerande än formativt framåtsyftande, vilket också går att avläsa 

i äldre syftesbeskrivningar menar Jönsson. Syftet med de nationella proven har förskjutits 

sedan bara en tioårsperiod, där man tidigare ville att proven skulle vara föredömliga och lyfta 

fram olika sätt att tolka kursplanerna. Jönsson menar att om det är en hög likvärdighet i 

bedömningen man vill ha i Sverige, finns det en stor risk att man missar målet, då man redan 

idag vet att bedömningar av vissa delar som exempelvis uppsatser inte är likvärdig. En 

konsekvens av att skapa fler prov eller att man begränsar proven i så stor utsträckning så att 

de ska vara enkelt mätbara, är att de till slut inte mäter meningsfulla kunskaper (Jönsson, 

2011).  

 

Svensk skola är i stort behov av förändring. Skolkommissionen har fått i uppdrag att 

presentera en handlingsplan samtidigt som forskare varnar för alltför stort fokus på PISA-

resultat (SvD, 2015). Om det är rapporter från skolinspektioner, resultat från PISA-

undersökningar, nationella prov och betyg som får styra, kan konsekvenserna i förlängningen 

bli att måluppfyllelsen totalt sett blir lidande, vilket förmodligen inte var det beslutsfattarna 

hade för avsikt att kontrollen skulle leda till. Sverige, likt USA, har hamnat i en negativ spiral 

som man inte lyckats häva. Istället för att fokusera på rätt saker har man förlitat sig alltför 

mycket på det enkelt mätbara, infört allt fler kontrollerande åtgärder som fler nationella prov, 

betyg i tidigare årskurser samt fler och alltmer riktade inspektioner. Kanske är denna farhåga 

redan det vi ser resultatet av idag i svensk skola? Kanske är det dags för en förändring som 

kräver att vi fokuserar på en skolutveckling värd namnet, en kvalitetsförbättring som inte 

fokuserar på det enkelt mätbara utan som vågar satsa på elevernas kunskapsutveckling utifrån 

lärprocesser, lärande bedömningar och att lära för livet och inte för provet. Denna uppsats 

genomsyras av ett skolutvecklingsperspektiv – kvalitetsförbättring genom school 
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improvement men ställs också i relation till school effectiveness, som idag dominerar det 

svenska utbildningsväsendet. 

 

Genom en enkätstudie till lärare på mellanstadiet och högstadiet vill jag undersöka hur lärare 

arbetar med de nationella proven i praktiken och samtidigt undersöka hur de anser att proven 

bidrar till kvalitetsförbättring i form av likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse i 

enlighet med Skolverkets intention. Tanken är att genomföra enkätstudien bland samtliga 

lärare på mellanstadiet och högstadiet i en mellanstor kommun i Sverige. En del av enkäten 

riktar sig också till lärare som inte undervisar i ämnen med nationella prov, då jag vill fånga 

även deras upplevelser av hur de ser på provsystemet och hur det påverkar eleverna. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min studie är att undersöka lärares inställning till och arbete med de nationella 

proven.  Studien fokuserar specifikt på att undersöka huruvida lärarna upplever att arbetet 

med de nationella proven verkligen leder till kvalitetsförbättring genom ökad måluppfyllelse 

och likvärdig bedömning i skolan. 

 
Hur arbetar lärare med nationella prov?  

 

Hur ser lärare på möjligheten att nationella prov kan leda till ökad måluppfyllelse och 

likvärdig bedömning? 

 

Finns det några variationer i lärares inställning till och uppfattning av NP i förhållande till 

stadium, kön, ämnestillhörighet eller antal år i yrket? 
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2 Litteratur och forskningsöversikt  
 

2.1 Framväxten av det nationella provsystemet 
De första standardproven utvecklades ur en framåtsträvande pedagogik i 1930-talets Sverige 

och skapades i syfte att stödja läraren i sin bedömning och för att möjliggöra individualiserad 

undervisning. En av huvudpersonerna i utvecklingen av standardprov var Frits Wigforss, som 

under sin verkningstid vidhöll vikten av att standardproven skulle ta avstamp i lärarnas och 

elevernas behov och i stark koppling till undervisningen (Lundahl, 2009).  Wigforss är snarast 

känd som den person som genom sitt arbete lade grunden för hur centralt utarbetade prov 

kunde användas för att standardisera betygsättningen över hela landet. Med tiden fick 

standardproven stark förankring i folkskolelärarnas praktik och knöts allt oftare samman med 

betygsfrågan och hur man kunde använda dessa mätningar som en grundbult i den moderna 

effektiva skolan. Med grundandet av SPPI (Statens psykologisk-pedagogiska institut) som nu 

tog över ansvaret, blev standardproven centraliserade och började fylla funktioner för 

samordning och administration av utbildningsväsendet i landet. I och med ökad efterfrågan på 

likformighet och enhetlighet, arbetades allt fler normaliseringsåtgärder fram där 

standardproven kom att justera både betygsskalan och kursplanerna, trots att de till en början 

var frivilliga att använda. När den nioåriga enhetsskolan växte fram under 1940-talet skapades 

ytterligare behov av att se över nivån i kursplanen och anpassa den till vad normala elever 

förväntades prestera. I takt med att dessa skolmognadstester genomfördes får de psykologiska 

aspekterna allt större vikt, och skolans standardiserade kunskapsbedömningar såg nu tämligen 

annorlunda ut med snabba och enkelt objektiva mätningar. Begrepp som intelligens, test och 

begåvning tog över från tidigare termer som prov, betyg och läxor vilket gav 

vetenskapsmännen större inflytande i utbildningssystemet. Lärarna upphörde i och med detta 

vara subjekt i sin yrkesutveckling och blev ett objekt för vetenskap och utbildningspolitik 

(Lundahl, 2009). Trots starka protester mot denna utveckling, är det objektivitet och 

effektivitet som fortsätter att vara ledord för de centralt utvecklade proven även under 50 och 

60-talet. Fram till och med 60-talet är det alltså det absoluta betygssystemet som dominerar, 

där eleverna bedömdes efter hur väl de kunde ett bestämt innehåll (Samuelsson, 2012). Det 

skulle gå snabbt och enkelt både att genomföra proven samt att rätta dem. Elimineringen av 

allt subjektivt och borttagandet av sådant som ansågs icke-mätbart, som muntlig framställning 

och uppsats, tog också bort lärares inflytande och påverkan på proven helt och hållet. Det 

beslutades också om allt fler prov.  

 



6 
 

Under 1970-talet sker däremot inte någon egentlig utveckling av standardproven för 

grundskolan, snarare en förändring i användning på grund av att betygen från lågstadiet togs 

bort och minskades på mellanstadiet. Lärarna, som tidigare använt standardproven i nästintill 

hundraprocentig utsträckning trots frivilligheten, valde bort proven då de inte direkt 

kopplades till betygskalan och mycket också på grund av den kritik som riktades mot proven 

och dess begränsningar. SÖ (Skolöverstyrelsen) hade förutom provkonstruktion också som 

uppgift att följa skolans utveckling samt utvärdera den, vilket skapade större behov av en 

läroplan med tydligare målbeskrivningar (Lundahl, 2009).  Man har nu övergått till det 

relativa betygssystemet, ett normrelaterat betygssystem där eleverna bedömdes i relation till 

andra elevers prestationer (Samuelsson, 2012). Under 70-talet med bland annat både SIA-

utredningen (Utredningen om Skolans Inre Arbete) samt SSK-utredningen (Skolan, staten och 

kommunerna) tog arbetet med en ökad decentralisering av skolan, det vill säga ett större lokalt 

ansvar, samt krav på löpande utvärdering, fart. I och med detta beslutades också om att 

standardproven och centralproven skulle bli de instrument för att göra detta, och den centrala 

utvärderingen baserad på elevprestationer kom till. 

 

Lgr 80 präglas av en ny kunskapssyn, med större krav på användbar kunskap, koppling till 

samhället och ökade krav på att ge eleverna grundläggande kommunikativa färdigheter och ett 

kritiskt förhållningssätt. Detta skapar också krav på provkonstruktörerna, som nu tar fram 

prov som bedömer kunskaper snarare än individer och ger möjlighet till prov som knyter an 

till elevernas verklighet och utrymme för öppna svar. Proven har alltså nu en mer 

läroplansstödjande karaktär och man involverar också återigen lärare i arbetet med 

provframställningen.  

 

Under 90-talet sker stora förändringar inom utbildningssystemet. Tre ledord för förändringen 

var ökad demokrati, ökad effektivitet samt professionalisering av läraryrket (Lundahl, 2009). 

Man övergår från en regelstyrning till målstyrning med resultatansvar och arbetar fram fler 

och nya decentraliseringsstrategier. Det målrelaterade betygssystemet är ett 

bedömningssystem som betygsäter hur väl elevernas kunskaper svarar mot ett antal 

kunskapskriterier (Samuelsson, 2012). En ny skolmyndighet bildas, och Skolverket ersätter 

SÖ med uppdrag om att fungera mer som en kunskapsorganisation snarare än en myndighet 

Det nya betygssystemet innebär också att de nationella proven blir målrelaterade. Proven hade 

tidigare varit starkt kopplade till betyg och regelstyrning och skulle nu passa in i en allt mer 

lokalt styrd verksamhet där de centralt utformade prov skulle organiseras in i en 
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skolmyndighet, vars främsta uppgift var att främja professionsutveckling och decentralisering, 

men som också skulle ansvara för inspektion (Skolinspektionen, 2012).  Under de kommande 

15 åren flyttas de runt i Skolverkets organisation mellan avdelningarna för utvärdering, 

uppföljning och för utveckling. Anledningen till denna ambivalens kring provens inplacering i 

det nya styrsystemet för skolan kan förklaras med svårigheten att bestämma om proven främst 

skulle finnas på resultatsidan, det vill säga mot utvärdering och uppföljning, eller mot 

målsidan med utveckling inom systemet (Lundahl, 2009).  

 

År 1994 får Skolverket ett nytt uppdrag kring de nationella proven. Proven skulle nu mäta de 

faktiska kunskaperna relaterat till bestämda mål och kriterier. Dessutom skulle dess funktion 

nu vara stödjande för en likvärdig betygssättning och således vara ett stöd för lärarna i deras 

professionella bedömning. Därmed tonas också provens styrande funktion ned till för mån för 

den stödjande. Med stödjande funktioner kommer också omfattande kommentarmaterial och 

skrifter kring tolkningar av mål och kursplaner, vilket på ett sätt kan ses som motstridigt till 

det decentraliserade ansvaret för skolan. Trots detta anses det av stor vikt att man ger en 

fingervisning till de nationella proven och hur de ska tolkas, då myndigheten inser att det 

finns risk att de styr hur kunskapen kommer att struktureras och förmedlas. 

 

I slutet av 90-talet och i början av 2000-talet förändras innebörden av de nationella proven 

ytterligare. Nu vill man att de nationella proven ska främja en nationell likvärdighet och på så 

sätt och vara underlag för en nationell kvalitetssäkring av utbildningen. I och med det ändras 

synen på kommunernas egenkontroller av verksamheten och kommunerna uppmanas att 

redovisa till staten i vilken mån de nationella målen uppnåtts och vilka åtgärder kommunen 

vidtagit om målen inte uppnåtts. Från och med 2004 publicerar Skolverket dessa 

kvalitetsredovisningar i databasen SIRIS, där också resultaten från nationella prov samlas. I 

och med detta blir resultaten jämförbara och genom offentliggörande och staten har återigen 

stärkt sin inverkan på utbildningsväsendet i form av styrning genom kontroll. Sedan dess och 

fram till nu har motsättningarna och komplexiteten av syftet med nationella prov diskuterats, 

både av Skolverket och av olika aktörer. Regeringen har tydliggjort att de känner till och 

accepterar problematiken att proven både ska fungera pedagogiskt stödjande och utvecklande 

samtidigt som de ska vara kontrollerande och styrande. När Skolverket signalerade en viss 

försämring av resultaten från 2003 jämfört med 1992, utarbetades nya förslag och 

förbättringsåtgärder. Staten gav klartecken till en ny förstärkt och oberoende skolinspektion 
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då man kände oro för både sjunkande elevresultat och variation av kvalitet såväl inom som 

mellan skolor och kommuner (Skolinspektionen, 2012).  

 

År 2008 kommer också en ny proposition som tillsammans med en ny betygsskala genom 

regeringsskiftet får titeln Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan. Det är 

tydligt att regeringen genom en ökad precisering av mål och krav i styrdokumenten samt fler 

nationella prov, både i fler ämnen samt nu också i fler årskurser (åk 3, 6 och 9) ska ge en ökad 

likvärdighet i bedömningen av elevers kunskaper och graden av måluppfyllelse. Det ska 

dessutom underlätta uppföljningar på verksamhetsnivå. Det är således ökad kontroll som ska 

leda till förbättring (Lundahl, 2009).  Skolan får 2011 en ny läroplan och ett reformerat 

betygssystem, med kunskapskrav istället för mål- och betygskriterier. Grundtankarna från 

tidigare system behålls men standardiseras på ett sätt i form av det centrala innehåll i 

läroplanen och de tydliga kunskapskrav som finns för några av betygsstegen. Det nya 

systemet indikerar en tydlig koppling till europeiska mått och mot en EU-standardisering, 

men också en ökad central styrning för ökad likvärdighet (Samuelsson, 2012). 

2.2 Kvalitetsförbättring genom ökad inspektion och kontroll 
Utbildningssystemet har alltså utvecklats från en regelstyrning i början av grundskolans 

införande, till en målstyrning under 90-talet och slutligen kommit in i ett system med 

standardisering under 2000-talet. Tanken med standardisering, eller standards, innebär att man 

vill reglera hur saker kan göras på rätt sätt, mer eller mindre oberoende av vad som ska göras. 

Med den definitionen kan man likna synen på undervisning idag som en form av 

regelstyrning. Granström (Thornberg & Thelin, 2008) beskriver det nya tänket kring denna 

form av kvalitetssäkring som ett slags poängsystem med rötter i USA och management och 

business. Han menar vidare, att detta är en modernare form av kvalitetssäkring, som gör det 

möjligt att jämföra i princip alla organisationer mot varandra, även i ett internationellt 

sammanhang. Exempel på olika typer av standards är Quality Certification, där organisationen 

får olika poäng utifrån kriterier för olika områden i organisationen, Indikatorsystem, där ett 

exempel är det material som Europakommissionen tagit fram och som visar 16 indikatorer på 

utbildning och slutligen finns ett inspektionssystem, där Skolinspektionen står för den statligt 

granskande och standardiserade beskrivningen av skolverksamhet. Den sistnämnda är också 

den kanske mest beprövade strategin för att åstadkomma skolutveckling enligt Granström, då 

den på olika sätt funnits med sedan införandet av den allmänna folkskolan infördes år 1842. 

Skolan har sedan folkskolans införande på 1800-talet varit ett självklart område för kontroll, 
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granskning och inspektion. 1860 upprättades den första folkskoleinspektionen, och sedan dess 

har otaliga granskningar av kvaliteten i skolan gjorts, i syfte att leda till kvalitetsförbättring 

(Ekholm & Lindvall, 2007).  

 

Under början av 2000-talet stärkte staten sin satsning på inspektioner av skolor ytterligare, 

och år 2008 bildades Skolinspektionen som en egen verksamhet utanför sin tidigare 

hemmaarena Skolverket. Från att under tidigare år delvis fungerat mycket som en 

utvärderingsinstans och bollplank mellan skolverksamhet och huvudman, fungerar 

Skolinspektionen mycket mer kontrollerande idag. Några undersökningar kring 

Skolinspektionens sätt att fungera har gjorts och de resultaten visar främst positivt bemötande 

från skolor och att skolorna tagit till sig den kritik man fått. Men regeringens vilja att basera 

den praktiska politiken på kontrollresultat genom inspektion har också lett till viss forskning 

kring just betygsutfall och måluppfyllelse efter inspektion. Ekholm & Lindvall (2007) har 

granskat hur väl intentionen att inspektion ska leda till förbättringar i grundskolan stämmer 

och har baserat sin studie genom att titta på elevernas resultat. En analys av 187 skolors 

resultatbilder mellan åren 1998 till 2007, där utfall både före och efter skolinspektionens 

granskningar av dessa skolor jämförs, visar ett knappast tillfredsställande resultat. Endast 29 

% av de inspekterade skolorna visar resultat där utvecklingsriktningen är positiv. På 71% av 

skolorna förbättras inte utvecklingsriktningen och för hela 46%  av skolorna visar statistiken 

att resultaten för de inspekterade skolorna blir sämre. Författarna menar, att den mycket 

kostsamma skolinspektionen som vi har idag, är utan verkan (Ekholm & Lindvall, 2007). 

 

Sverige har enligt forskare Granström (Thornberg & Thelin, 2008) sneglat bland annat på 

England för förebilder för sin inspektionsverksamhet. England under en lång tid använt sig av 

en omfattande skolinspektion och under Thatchers regering bildades OFSTED (Office for 

Standards in Education, Children’s Services and Skills) med två syften. Dels skulle 

inspektionerna bidra med en uppryckning och utveckling av skolans verksamhet och dels för 

ökad kontroll och styrning. En OFSTED-inspektion innebär att ett inspektionsteam besöker en 

skola under en vecka och därefter publiceras en rapport till skolorna och samtliga föräldrar. 

Genom att man publicerade resultatlistor för de inspekterade skolorna tillsammans med 

ligatabeller över nationella provresultat och betyg, ville man att skolorna skulle konkurrera 

med varandra. Det finns både styrkor och svagheter med ett system som detta. Styrkan med 

ett nationellt inspektionssystem är förstås att det är tydligt vad och hur och enligt vilka 

kriterier inspektionen görs. En svaghet kan exempelvis vara att ett system som detta inte tar 
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hänsyn till skolors olika villkor och förutsättningar och en annan svaghet är att om nu 

inspektionen ska användas som grund för utvecklingsarbete, är det kanske rimligare att man 

tävlar mot sig själv än mot andra skolor, påpekar Granström. De utvärderingar som gjorts av 

detta rigorösa inspektionsarbete i Storbritannien vittnar om hög stress och oro hos personalen 

samt att man förbereder sig inför inspektionen, man ’tränar på sådant som kommer på provet’ 

(Thornberg & Thelin, 2008). Matthews och Sammons gjorde 2004 en granskning av vilken 

effekt OFSTED-inspektionen haft på de inspekterade engelska skolorna. Resultaten visar även 

här, i likhet med den undersökning som gjordes av Ekholm & Lindvall (2007), att skolorna 

inte fick resultat som skilde sig från andra skolor. Trots att nya perspektiv tillförts på de 

inspekterade skolorna krävs många andra förändringar än att skolpersonalen känner sina egna 

fel och brister för att elevernas resultat ska bli bättre (Thornberg & Thelin, 2008). 

 

2.3 Ett internationellt perspektiv på kvalitetsförbättring 
I början av år 2002 infördes i USA en skolförbättringsreform genom den federala lagen ’No 

Child Left Behind Act’, (NCLB). Den innebar i korthet en uppdaterad version av orginallagen 

ESEA (The Elementary and Secondary Education Act) som infördes 1965 och var en reform 

som skulle öka kvalitén på utbildning och garanterade ekonomiskt stöd i områden med lägre 

socio-ekonomisk status. Genom införandet av NCLB var utgångsläget att man ansåg att 

grundskolorna i USA var i kris, och det bästa sättet att få till en förbättring var att införa fler 

standardprov, eller nationella prov, för att mäta måluppfyllelse och lärareffektivitet. 

Sedan införandet av fler prov har motståndet till reformen ökat kraftig runt om i USA. 

Resultaten har inte heller de visat en förbättring utan snarare har de ekonomiska klyftorna 

mellan områden samt de sociala skillnaderna ökat. Några som forskat om detta är bland annat 

Mike Rose (2014), en amerikansk utbildningsforskare. Han menar att provresultaten från alla 

dessa prov inte alls visar på vad som verkligen pågår i klassrummet. Lärare kan förbereda 

elever inför ett prov och få en bock i protokollet utan att egentligen bedriva en bra 

undervisning. Om vi baserar skolframgångar enbart utifrån testresultat, går vi miste om de 

viktiga intellektuella skolprestationer som inte är enkelt mätbara. Enligt Rose visar hans 

forskning på en utveckling i fel riktning, då skolor, många i utsatta eller segregerade områden 

- i rädsla av att bli utdömda eller utpekade som odugliga, helt enkelt fokuserat och baserat sin 

undervisning utifrån standardproven, i ett desperat försök att prestera accepterade resultat. En 

konsekvens har istället blivit en stark minsking av undervisning kring områden som låg 

utanför testramen, såsom laborationer, reflekterande arbetssätt och ämnen inom skapande 
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verksamhet. Han menar också att många lärare känt att undervisningen och skolmiljön inte 

omges av glädje, utan enbart av tillrättavisningar (Rose, 2014). 

 

Linda McNeill (2000), läroplansteoretiker och skolforskare, diskuterar i sina studier på ett 

liknande sätt motsättningarna och de negativa konsekvenserna för den hårdare 

ovanifrånstyrningen och de senaste utbildningsreformerna, som lett till bland annat en allt 

högre grad av standardisering samt införande av fler prov i den amerikanska grundskolan. 

Hon menar att detta bland annat lett till en krympt och urvattnad läroplan, att eleverna fått 

minskat inflytande på lärprocessen samt sämre kvalité på det inlärda. 
When the school’s organization becomes centered on managing and controlling, teachers 
and students take school less seriously. They fall into a ritual of teaching and learning that 
tends toward minimal standards and minimum effort. This sets off a vicious cycle. (McNeil, 
2000, s. xviii) 

Hon visar i sin bok Contradictions on School Reform: Educational Costs of 

Standardized testing på flera negativa konsekvenser i den amerikanska 

utbildningspolitiken efter införandet av allt fler standardiserade tester och nationella 

prov. Hennes studie baseras på en omfattande kartläggning som gjordes i USA:s näst 

största delstat Texas vid denna tidpunkt.  Som tidigare nämnts, skulle en högre grad 

av standardisering bidra till bland annat en ökad likvärdighet och en minskad 

segregation och klyfta mellan olika socio-ekonomiska grupper. McNeil summerar, 

att de långsiktiga förändringarna genom denna reform skapar ännu större skillnader 

och orättvisor samt bidrar enbart till en negativ utveckling av utbildningssystemet i 

landet. 
Standardization reduces the quality and quantity of what is taught and learned in schools. 
This immediate negative effect of standardization is the overwhelming finding of a study of 
schools where the imposition of standardized controls reduced the scope and quality of 
course content, diminished the role of teachers and distanced students from active learning. 
(McNeil, 2000, s. 3)  

Allt eftersom protesterna från delstatsregeringarna ökade och NCLB fått allt mer negativ 

kritik under den senaste tioårsperioden, infördes under Obamas regering år 2012 en åtgärd 

som innebar en flexibilitet i NCLB. Denna öppning gav delstatsregeringarna möjlighet att 

frångå vissa bestämmelser under förutsättning att de själva skapade strikta och omfattande 

planer som garanterade sätt att minska gapet mellan skolprestationer, öka likvärdigheten samt 

öka undervisningskvalitén och måluppfyllelsen.  
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Nyligen lade utbildningsminister Duncan fram ännu ett djärvt förslag, där man vill ersätta den 

nuvarande NCLB med en ny och omarbetad ESEA. Enligt Obamas regering har man lärt sig 

av misstagen från tidigare reformer och anser sig nu har arbetat fram ett förslag som ska 

stärka måluppfyllelsen i den amerikanska skolan och förhoppningsvis en dag nå målet med en 

likvärdig utbildning för alla elever. I ett utdrag från hans tal från januari 2015 nämns 

problematiken med den senaste tidens provhets: 
Secretary Duncan also spoke to excessive testing, stating that parents, teachers, and students 
should be able to know what progress students are making, but that tests—and preparation for 
them—shouldn’t take up too much time away from instruction. “I believe we need to take 
action to support a better balance,” Duncan said. (Brenchley, 2015) 

 

Rose och McNeil får stöd i sin kritik mot standardiserade test av skolforskaren Tony 

Townsend. Han menar att en fokusering kring tester och kontrollmätningar påverkar de 

grundläggande förutsättningarna för lärande och kommer att försämra kvaliteten i lärandet 

och därmed på sikt också kunskaperna (Townsend, 2007).  

 

I takt med att den amerikanska regeringen ser över sin utbildningspolitik, arbetar man i 

Storbritannien som tidigare nämnts med skolutveckling och skolförbättring genom 

standardisering i form av omfattande OFSTED-inspektioner och så kallade league tables, där 

man låter skolor konkurrera med varandra utifrån inspektionsresultat samt betygsutfall och 

resultat på elevernas standardprov, så kallade GSCE:s. Dylan Wiliam, professor i pedagogik, 

beskriver den utveckling som skett i Storbritannien de senaste åren som negativ spiral. Han 

menar att skolresultaten troligen kommer att höjas genom avgränsade och preciserade mål i 

kombination med utvärdering och bedömning genom prov, men på bekostnad av andra 

kunskapsområden, personlig och social utveckling. Han föreslår istället att det är lärares 

kontinuerliga, formativa utvärderingar och bedömningar som ska ligga till grund för den 

enskilde elevens betyg och resultat, och att det externa, summativa testandet ska användas 

mycket sparsamt.  
We have created a vicious spiral in which only those aspects of learning that are easily 
measured are regarded as important, and even these narrow outcomes are not achieved as 
easily as they could be, or by as many learners, if assessment was regarded as an integral part 
of teaching. (Wiliam, 2000, s. 11) 

. 

Tillsammans med en forskargrupp presenterar Timperley resultaten från den metastudie som 

genomfördes på Nya Zeeland i början av 2000-talet. Deras intention var kortfattat att förstå 

vad som krävs för att förbättra elevresultaten, både kunskapsutveckling samt social och 
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personlig utveckling, genom att fokusera på läraren och lärandet. Timperley kom 

sammanfattningsvis fram till 10 grundprinciper som har positiv påverkan på elevers lärande. 

Där diskuterar hon, i likhet med Wiliam, bland annat vikten av att det är läraren som är 

nyckelpersonen att utvärdera och bedöma en elevs kunskapsutveckling för att en elev ska gå 

framåt och förbättra sin måluppfyllelse, snarare än externa experter eller bedömning med 

hjälp av standardprov. 
Assessment of this kind cannot take place outside of the teaching–learning process—it is 
integral to it. Teachers, therefore, need a variety of ways of assessing their students’ progress, 
ways that include, but go beyond, standardised testing. These include interviews with students 
about their learning, systematic analysis of student work, and classroom observations. 
(Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2008, s. 13)  

En annan metastudie som fått stort internationellt genomslag är Hatties studie Visible 

Learning från 2009. Där redogör han för 138 olika påverkansfaktorer på elevers 

studieresultat samt vilken effektstorlek dessa har. De områden som påvisat högst 

värden, det vill säga de områden som indikerar ha störst påverkan på studieresultaten, 

är bland annat elevens självskattning av betyg. Med detta menas en elevs kännedom 

om sin prestationsförmåga i förhållande till målen, vilket alltså betyder att en elevs 

egna förväntningar styr nivån på skolprestationerna. Vad gäller skolan i stort har 

snabbare skolgång, det vill säga möjlighet att utvecklas i egen takt och 

individualiserad undervisning samt studiero i klassrummet positiv effekt på en elevs 

lärande. Hattie menar att de mest kraftfulla skolfaktorerna finns inom skolor och kan 

relateras till klimatet i klassrummet. Vad gäller läraren så har videoanalys av den egna 

undervisningen visat sig ha störst effekt enligt modellen teori, demonstration, övning, 

återkoppling och stöd. Tillsammans med denna typ av självutvärdering och 

självskattning, har också lärares tydlighet i undervisningen tillsammans med att skapa 

förtroendefulla relationer till eleven störst effekt. Något förvånande ligger lärares 

ämneskunskaper långt ner på listan, med ett mycket lågt värde. Hattie förklarar detta 

med att ämneskunskaper som en isolerad företeelse saknar effekt, och att det är 

tillsammans med andra förmågor hos läraren som exempelvis tydlighet och förmåga 

att skapa relationer som ämneskunskaperna blir viktiga.  

 

Det är först när man studerar effekterna av undervisningen som man får mycket höga 

värden. Det är också inom detta område som Hattie gjort flest undersökta faktorer. 

Högst upp i tabellen och med högst värde ligger att tillhandahålla formativ 

bedömning, med ett värde på 0,9/1,0. Med detta menas att man ger en fortlöpande, 
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framåtsyftande bedömning av en elevs prestationer i relation till målen och att detta är 

det som ger bäst effekt på en elevs studieresultat. Som en jämförelse kan noteras, att 

effekter av prov gav ett resultat på 0,34 och undervisning och övning inför prov ett 

värde på 0,22 - värden som Hattie benämner områden med måttliga effekter, där 

värden under 0,20 innebär försumbara effekter. Sammanfattningsvis betonar Hattie att 

det viktigaste är att synliggöra undervisnings- och lärandeprocesser, där de viktigaste 

aktörerna är elever och lärare och samspelet dem emellan. En öppen kommunikation 

om det lärande som sker och inte sker elever och lärare emellan, är enligt Hattie 

nyckeln till goda studieprestationer (Hattie, 2009). I en nyare skrift, Visible Learning 

for Teachers från 2012, diskuterar han vidare kring vilken effekten av att arbeta med 

lärande, både i klassrummet och i personalrummet. Hattie menar nämligen, att det är 

av yttersta vikt, att lärare får möjlighet till att kommunicera med både elever och 

andra lärare. Det måste finnas ett kollegialt lärande, där man har möjlighet att 

diskutera goda exempel och bedömning, snarare än att avgöra elevers nivåer och 

måluppfyllelse med standardiserade tester. 
… ’What is the nature of the learning that you wish to impact? and my hope is that it is more 
than passing surface-level tests. It involves impacting on the love of learning, inviting students 
to stay in learning, and seeing the ways in which students can improve their healthy sense of 
being, respect for self, and respect for others – as well as enhancing achievement. What 
achievement is to be valued needs to be a major debate in schools, communities, and societies; 
right now, such curricular questions seem more determined by the test specifications than by 
such lively debate (Hattie, 2012, s. viii)  
 

Vidare menar Hattie, att det idag inte finns tillräckligt med tid för att det sker ett lärarande i 

tillräckligt hög grad i skolan i många länder. Han gör en jämförelse med andra länder som 

ingår i OECD, exempelvis Japan, där man har ett annat synsätt på skola och lärande. I Japan 

undervisar lärare i snitt 500 timmar per år, medan de flesta andra lärare i västvärlden 

undervisar runt 1100 timmar per år (Hattie, 2012). Detta gör det möjligt för lärare att förbättra 

sin egen praktik, att planera tillsammans, att engagera sig i påverkaneffekter av lärande samt 

att få utrymme för aktionslärande eller klassrumsbesök i syfte att förbättra sin undervisning 

samt att lära av varandra. I länder där man minskat undervisningstiden per elev för lärare är de 

länder där man också haft störst framgång i studieresultat och måluppfyllelse (Hattie, 2012) 

2.4 Perspektiv på kvalitetsförbättring 
Historiskt sett har man delat in forskning om skolor i två delar, och närmare bestämt 

skoleffektivitetsforskning och skolutvecklingsforskning, där den tidigare fokuserat på det 

kvantitativt mätbara och elevprestationer och den senare främst präglats av djupgående 

kvalitativa metoder, underifrånperspektiv och fokus på förändrings- och utvecklinsprocesser 
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snarare än elevprestationer. Lennart Grosin, skoleffektivitetsforskare definierar kvalitet i 

skolan på följande sätt: Framgång definieras med utgångspunkt från det som faktiskt är 

föremål för skolans och lärarnas bedömning som betyg, examensresultat och nationella prov 

(Grosin, 2004). Vidare kan skoleffektivitetsforskningen kännetecknas av att man här främst är 

intresserad av förstå vad som utmärker skolor med särskilt goda resultat på standardiserade 

prov och vill använda dessa som goda exempel och som förebilder för övriga skolor, vilket 

inte visat sig vara så enkelt överförbart. Detta tänk präglas av en ovanifrånorientering – Top 

Down. Skolutvecklingsforskare, som exempelvis H-Å Scherp, definierar istället kvalitet och 

kunskapsbildning genom att nämna bestående och varaktiga kunskaper, omvärldsförståelse, 

lust att lära, kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga tillsammans med ett demokratiskt 

förhållningsätt (Berg & Scherp, 2003).  De fokuserar vidare på hur man kan höja kvaliteten i 

elevernas kunskapsbildning och vill att varje skola ska hitta sin egen väg till förbättring i 

skoutvecklingsprocessen. Detta perspektiv präglas på motsvarande sätt av ett 

underifrånorientering – Bottom up- där medskapande och inifrånmotivation är viktiga 

nyckelord för att en livslång kunskapsbildning ska bli verklighet (Thornberg & Thelin, 2008). 

Hans-Åke Scherp beskriver vidare kring vilken syn på skola som präglar skolsystemet på 

följande sätt:  
Som tidigare redovisats präglas lärares undervisning av deras lärdomar om hur man på bästa 
sätt bidrar till elevernas lärande fram till dess att standardiserade prov börjar tillämpas då man 
överger sina lärdomar om hur man får en hög kvalitet i elevernas kunskapsbildning och 
ersätter dem med ett instrumentellt förhållningssätt där man tränar eleverna inför prov. 
Drivkraften för lärare övergår från kunskapstörst till betygsjakt. (Thornberg & Thelin, 2008, s. 
116) 

 

Den syn på skolsystemet som Scherp beskriver och som han tydliggör genom att jämföra 

kvalitet i skolan utifrån ett skoleffektivitetsperspektiv med ett skolutvecklingsperspektiv, kan 

också beskrivas utifrån bilden nedan (Figur 1). Bilden illustrerar två olika idéer på synen på 

ökad kvalitet i skolan. 

 
Skolutvecklingsforskning 

 
Skoleffektivitetsforskning 

 
Kvalitet: Kvaliteter i kunskapsbildningen                   
som varaktiga kunskaper som påverkar                     
görandet och förståelsen av omvärlden 
 

Kvalitet: Elevprestationer på 
standardiserade prov                             

Lust att lära                                                                      ökade krav 
 

Arbeta med mer intresseväckande områden 
genom att knyta an till elevernas 

Fler centrala standardiserade prov 
Ökad betoning av betyg 
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föreställningsvärld Tydliga betygskriterier 
Bygga upp en förtroendefull relation Ordningsbetyg, kraftigare sanktioner 

 
Dialog Ökad kontroll 

 
Utvärdering och mätningar som underlag för 
lärande 

Utvärderingar och mätningar som underlag 
för kontrollinstrument 
 

Förståelsefördjupande lärprocesser 
Gemensam helhetsidé 

Inspektioner 
 

Deltagande styrning Uppifrån preciserade mål 
 

Medarbetaren som medskapare Medarbetaren som utförare 
 

Figur 1 

(Thornberg & Thelin, 2008, s. 117) 

Thornberg beskriver en variant på denna forskning, där man på senare tid börjat kombinera 

delar eller aspekter från de båda forskningstraditionerna och börjat intressera sig för hur detta 

kan nya sätt att tänka kring skolutveckling kan förbättra kvaliteten i skolan. I stora drag kan 

man beskriva detta nya perspektiv som att man allt oftare använder både kvantitativa och 

kvalitativa metoder för att undersöka, beskriva och förklara företeelser, processer och effekter 

oberoende av problemområde. Fokus har flyttats från att enbart mäta skolprestationer och 

skolresultat som en helhet och på ett organisatoriskt plan, och man har numer klassrummet, 

lärares undervisningspraktik och elevers lärande som prioritet (Thornberg & Thelin, 2008).  

Något som man också blivit allt bättre på är att se sig om internationellt och ta del av den 

forskning som gjorts runt om i världen, främst i Europa men också i USA och andra delar av 

världen.  

2.5 Nationella prov – ett verktyg för ökad måluppfyllelse och likvärdig 
bedömning? 
År 2012 presenterade Skolverket i sin rapport att likvärdigheten i den svenska skolan har 

försämrats under den undersökta tidsperioden från slutet av 1990-talet till 2011. Resultatet 

bygger på det faktum att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att 

elevsammansättningen på skolorna betyder allt mer för elevernas resultat. Kamrateffekter och 

lärarförväntningar spelar sannolikt roll, samt eventuellt även ökande kvalitetsskillnader 

mellan skolor. Sammantaget innebär detta att vilken skola en elev går i har fått ökad 

betydelse. Valfrihets- och decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet har med stor 

sannolikhet bidragit till denna utveckling även om andra faktorer också kan ha spelat en viss 
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roll. Dessa slutsatser stämmer också väl överens med de resultat som kom fram i Skolverkets 

tidigare undersökning från 2006 samt PISA-rapporten från 2010 (Skolverket, 2012). 

 

Syftet med nationella prov är alltså i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning 

och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven 

uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan 

också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse 

för eleverna (Skolverket, 2014). Huruvida man lyckats med det sistnämnda är svårt att få svar 

på genom de utvärderingar som gjorts (Lundahl, 2009). Från början var proven till för att 

mäta och visa på skillnader mellan elever samt skulle ligga till grund för en lokal utveckling. 

Nu har syftet förskjutits till att fungera för att kontrollera nationell likvärdighet genom att 

mäta skillnader mellan skolor. Tanken att nationella prov skulle kunna ge information om 

elevers resultatutveckling över tid har därför visat sig svårt att utvärdera. Proven är till för att 

beskriva måluppfyllelse, vilken varierar dels mot de olika mål som mäts och dels vilka mål 

kursplanerna skriver fram, vilket gör det problematiskt att ge underlag för jämförelser över 

tid. 

 

Anders Jönsson menar att effekten av nationella prov kan både vara positiv och negativ. Om 

proven förväntas styra undervisningen mot centrala kvaliteter i ämnet kan det anses positivt, 

men ibland, exempelvis i Storbritannien, har man sett effekter på att proven exkluderar 

centrala kvaliteter i ämnet, vilka också sedan innebär att de får en mer undanskymd roll i 

undervisningen. När detta blir fallet påverkar proven vad som bedöms i ämnet på ett sätt som 

inte var menat och vilket således också får effekter på innehållet i undervisningen (Jönsson, 

2010). Likaså kan nationella prov ha en styreffekt på hur bedömningen genomförs, även den 

både positiv och negativ. Om provet innehåller uppgifter som gör att lärarna får använda nya 

sätt att bedöma, exempelvis muntligt istället för skriftligt, kan proven anses ha positiva 

styreffekter, till skillnad från om proven för enkelhetens skull mestadels innehåller flervals – 

eller kortsvarsuppgifter vilket då innebär en negativ styrning. Viktigt att komma ihåg är att det 

är kursplanerna som styr vad eleverna ska lära sig, inte provet (Jönsson, 2010). 

 

I skenet av kontroller och summativ granskning av betygsutfall och resultat, pågår 

utvecklingsarbete kring ett formativt arbetssätt och en annan typ av kunskapsbedömningar 

bland Sveriges lärare och i andra delar av världen. Kunskapsbedömningar ska främja 

utveckling och lärande. Den nya bedömningsforskningen sätter lärandeprocessen i centrum, 
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där utvärdering och återkoppling är nyckelord (Lundahl, 2011). Forskning visar att formativ 

bedömning leder till högre resultat och att det är klassrummet som ska vara i fokus, då det är 

där lärandet sker (Black & Wiliam, 2001; Lundahl, 2011; Hattie, 2012).  Om det nu är 

feedback om hur elever ska arbeta vidare för att nå målen som är nyckelordet, kanske detta är 

en nyckelfaktor i arbetet med de summativa mätningarna med de nationella proven i 

grundskolan. Lundahl menar att det är oklart om nationella prov används i utvärdering och 

uppföljning på ett förklarande sätt. För att förbättra provens utformning behövs mer 

kunskaper om hur de används i praktiken. 

 

Lärare arbetar idag med flera olika typer av redskap för bedömning, såsom individuella 

utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, matriser, loggböcker etc. Lindberg (2011) har gjort en 

kartläggning av betyg och bedömning i svensk didaktisk forskning mellan åren 1990-2009. 

Forskningen kring detta är bristfällig och Lindbergs slutsats blir att trots ökat intresse kring 

bedömning under 2000-talet:  
…vet vi för lite om hur bedömningar görs i Sverige, vilka redskap lärarna använder och vilka 
konsekvenser olika bedömningspraktiker skapar på olika nivåer i skolsystemet, inom olika 
ämnen och för olika elever (Lindström, Lindberg, & Pettersson, 2011, s. 235). 
 

Lindberg (2011) menar att den största delen forskning som finns inom området är baserad på 

statistiska mätningar som PISA och TIMMS och att endast i ett fåtal fall gavs utrymme för 

lärar- eller elevperspektiv i studierna. När hon granskat de ämnesdidaktiska undersökningar 

som finns på fältet, konstaterar hon vidare att de stora skillnader som finns mellan exempelvis 

hur lärare konstruerar ämnesprov, diskuterar elevens kunskapsutveckling eller hur ett fortsatt 

fokus på elever beteende och ansvarstagande i mångt och mycket beror på traditioner för 

lärares bedömningsarbete historiskt sett. 

 

Forskning visar att en likvärdig bedömning förutsätter sambedömningar och tillfällen för 

gemensamma tolkningar och konkretisering av kunskapskraven. Sambedömningar och 

gemensamma tolkningar förutsätter att tid finns och möjligheter ges till samarbete (Jönsson, 

2010; Nordgren, Odenstad, & Samuelsson, 2012). Skolinspektionens senaste rapport från 

granskningen av de nationella proven visar liksom tidigare omrättningar fortfarande alltför 

stora olikheter i bedömning (Skolinspektionen, 2013). Diskussionen om att hitta 

förbättringsåtgärder och skapa likvärdighet kring nationella prov har pågått sedan dess. 

Nyligen presenterade regeringen ett kommittédirektiv som innebär att man tillsätter en 

särskild utredning för översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan. Syftet 
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är att åstadkomma ett effektivare och tillförlitligare nationellt sammanhållet system för 

bedömning, uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper med minskad administrativ 

börda för lärare (Utbildningsdepartementet, 2015). Kortfattat innebär detta förslag både att 

hitta sätt att effektivisera själva provförfarandet med digitaliserade prov men också 

förbättringsåtgärder för att hitta säkerställa en likvärdig bedömning av proven. Dessutom 

finns en idé om att på något sätt avlasta lärarna genom någon sorts extern bedömningsinstans 

för delar av proven. Förutom det praktiska arbetet med proven står tydligt att uppdraget också 

innebär att se över bland annat syfte, antal, omfattning och effekter av nationella prov i svensk 

skola. Uppdraget ska presenteras den 16 mars 2016 

 

 Anders Jönsson diskuterar i en artikel begreppet likvärdighet – utifrån den gemensamma 

debatten om att ett av syftena med NP är att skapa en likvärdighet. Han menar att likvärdighet 

aldrig kan åstadkommas genom att göra en kunskapsbedömning aldrig så mätsäker. 

Likvärdigheten behöver istället förankras i lärarnas dagliga verksamhet och bli en del av deras 

naturliga bedömarkompetens. Men då går det inte att samtidigt fasa ut själva 

bedömningsmomentet ur lärarpraktiken, till exempel genom att överlåta bedömningsarbetet 

till någon annan. Lärarna måste istället få en chans att utveckla sin kompetens genom 

utbildning, genom att prata med varandra, jämföra och moderera sina bedömningar (Jönsson, 

2011). Lärande bedömning går ut på att ta reda på var eleverna befinner sig i förhållande till 

målet, samt att utifrån den vetskapen hjälpa eleven att ta sig vidare mot målet. Detta innebär 

att summativa omdömen, som endast summerar elevernas kunskaper utan återkoppling, inte 

leder till något lärande utan har snarare negativa effekter på elevernas lärande, motivation och 

självbild (Jönsson, 2010). Jönsson kopplar vidare diskussionen om det formativa arbetssättet 

med bedömning till det mål-och kunskapsrelaterade betygssystemet och menar att det är väl 

anpassat för ett sådant arbetssätt, men att svårigheten är snarast att uppnå en likvärdighet i 

själva bedömningen. Anledningen är förstås att kunskapsnivåerna behöver tolkas och 

konkretiseras, vilket kräver samverkan mellan lärare kring just bedömning och betygsättning. 

Jönsson använder begreppet ’social moderation’, jämkning eller moderering på svenska, och 

kopplar ihop denna lärarsamverkan med bedömning och kommer fram till begreppet 

sambedömning som ett effektivt redskap i strävan mot likvärdighet (Jönsson, 2010, s. 193).  

 

Lundahl menar också att det krävs att lärare börjar samarbeta i större utsträckning med 

varandra kring bedömningar, då det krävs helt andra bedömningsunderlag för att bedöma 

förståelse än de lärare tidigare arbetat med. Han hävdar vidare att lärare bör arbeta mer 
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dynamiskt med bedömningar och att det inte går att skilja bedömning från undervisning 

(Lundahl, 2009). 

 

2.6 Hur används nationella prov i verksamheten? 
Sedan de ökade kraven på likvärdig bedömning och betygsättning år 2004 har Skolverket 

arbetat fram och presenterat en mängd riktade rapporter och stödmaterial som hjälp till lärarna 

i deras bedömningsarbete. Likaså har det arbetats fram allt mer omfattande 

bedömningsanvisningar och kommenterade elevuppgifter som stöd till de nationella 

provuppgifterna. Intentionen har också genom diverse enkätundersökningar varit att samla in 

en bild av hur proven fungerar i förhållande till dess syften. En större studie genomförd av två 

norrmän (Tobiassen & Thomassen, 2000) visade att lärarna framför allt har nytta av proven i 

sina bedömningar och i sin betygsättning, det vill säga proven bidrar framför allt till stöd i 

betygsättning och bidrar till betygens likvärdighet. Däremot ifrågasätter de i vilken 

omfattning provresultaten används på lokal och kommunal nivå, och hur intresserad man 

egentligen är om de bakomliggande orsakerna till resultatet.  

 

Den senaste utvärderingen av lärarnas synpunkter kring arbetet med de nationella proven 

visar att lärarna är relativt nöjda med provens innehåll. De anser att både innehåll och form i 

stort sett stämmer bra överens med deras syn på hur kurs- eller ämnesplaner ska tolkas. 

Lärarnas undervisning och de nationella proven tycks ha samma inriktning.  De tycker att 

proven ger gott stöd vid bedömning och betygsättning samt att proven oftast bekräftar deras 

egen bild av eleven. Proven kritiserar främst utifrån aspekten att bedömningen och rättningen 

av proven tar alltför mycket tid i anspråk (Skolverket, 2014). Dock finns det mycket 

begränsad information genom enkätundersökningarna om hur och i vilken omfattning lärarna 

arbetar med proven och hur väl de faktiskt fungerar som förebild och goda exempel i 

praktiken. 

 

På uppdrag av Skolverket genomförde Lars Naeslund (Naeslund, 2004) en studie och 

granskning bland annat över lärarnas perspektiv på nationella prov. Naeslund bygger vidare 

på Tobiassen och Thomassens slutsats, att proven har hög legitimitet bland lärarna och att de 

uppskattar proven. Naeslund menar också att lärarna är positivt inställda till proven därför att 

de bekräftar att de har bedrivit undervisning på en bra nivå, får stöd i sin betygsättning och 

bedömning av elever samt på så sätt bekräftar deras yrkesroll. Han hänvisar också i sin 
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rapport till Peter Stern, som i sin studie Effekter av ämnesprov i år 9 (1999), som förutom hög 

legitimitet bland lärarna också kom fram till ett önskemål om att tidigarelägga proven, då 

många lärare ansåg det svårt att hinna med att reparera eventuella kunskapsbrister (Naeslund, 

2004). Lärarna i studien uppvisade stark tilltro till provsystemets effekter, framför allt när det 

gäller att ge stöd åt bedömningen av elevens svaga respektive starka sidor och måluppfyllelse. 

Dessa aspekter bekräftar det som lärarna redan vet om en elev och gör det möjligt att ge stöd i 

bedömningen av den. Inte riktigt lika stark tilltro fick principen om provsystemets effekt på 

likvärdig bedömning och betygsättning och dess möjligheter till konkretisering. Dock ansåg 

lärarna att detta är provsystemets viktigaste uppgift. Lärarna uppgav också att de använder 

prov från tidigare år eller det diagnosmaterial som finns, för att ge eleverna en möjlighet att 

träna på tidigare prov men främst i syfte att ge eleverna en bild av vad som väntar dem. 

Lärarna uppger också att de känner ett bra stöd i de bedömningsanvisningar som finns och att 

nivåerna är rimliga, med vissa invändningar beroende på ämne. I undersökningen 

framkommer också att några lärare anser att provuppgifterna, särskilt de muntliga, är bra 

komplement till många läromedel – där det saknas uppgifter som handlar om diskussion, 

reflektion och analys. Provresultaten för en elev oftast stämmer mycket bra med den egna 

bedömningen, vilket ger trygghet och bekräftelse och på så sätt proven legitimitet. Lärarna 

anser att provresultaten ’säkrar betyget’ men uppger också att de behöver fortlöpande 

noteringar och bedömningar av en elevs kunskaper för att det verkligen ska skänka trygghet. 

Negativa aspekter som framkommer är att proven ligger så sent i årskurs 9, vilket gör det 

svårt och näst intill omöjligt att reparera en kunskapsbrist.  En ytterligare svårighet med att 

använda proven och provresultaten formativt menar lärarna beror på sekretessen för proven. 

En annan negativ aspekt, som också är den som framhålls som den största av många, är den 

orimligt stora och tidskrävande arbetet med rättning och bedömning av proven. Hur detta 

arbete kompenseras och organiseras ser också mycket olika ut på skolor, men den allmänna 

uppfattningen är att den tid som avsätts för rättning ändå inte räcker till. Stressen ökas genom 

att eleverna upplever att de får för lite och för sen återkoppling, anser lärarna. Detta kan också 

vara en av anledningarna till att lärarna i studien ansåg att nationella prov endast borde finnas 

i kärnämnena, som det gjorde 2004, skriver författaren. En annan kommentar, förutom det att 

det skulle ge ämnet ökad status och mer resurser, som lärarna tycktes ge på frågan om 

nationella prov borde finnas i fler ämnen var, ’Vad skulle det tjäna till?’. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna accepterar helheten av provet, på grund av att 

det ger en yttre auktoritet genom möjligheten bedöma och betygsätta men också genom att 
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provens didaktiska kvaliteter bidrar till en inre mening. På så sätt ges provsystemet en 

dubbelsidig legitimitet (Naeslund, 2004). 

 

Christian Lundahl menar att nationella prov kan mycket enkelt användas formativt i 

undervisningen för att hjälpa varandra till bättre förståelse. Han menar att det går att diskutera 

svar gemensamt, lärare kan ställa ytterligare frågor och man kan gemensamt kommentera och 

diskutera både uppgifter och svar, vilket också föreslås i bedömningsanvisningarna i de 

nationella proven. Provens didaktiska inslag ligger i bedömningsanvisningarna, vilket kräver 

att lärare arbetar med dem tillsammans med eleverna för att komma bortom den summativa 

resultatet. Oavsett hur själva bedömningen gått till går den att använda som underlag för en 

framåtsyftande undervisning, och författaren menar att det är endast den pedagogiska fantasin 

som sätter gränser (Lundahl, 2009). 

 

I Skolverkets rapporter svarar mellan 60 och 70 procent av lärarna och skolledarna att 

provresultat spelar en mycket eller ganska viktig roll i de lokala diskussionerna. Samtidigt 

svarar de ’Instämmer helt’ eller ’I stor utsträckning’ på frågan om skolans uppdrag skulle 

fungera lika bra utan de nationella proven (Lundahl, 2009). 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
 
Som forskare påverkas de val som görs när material samlas in av det perspektiv forskaren har. 

Den metod och tillvägagångssätt som forskaren använder för studien grundar sig också på 

synen på vetenskap samt vilken typ av kunskap som forskaren vill lyfta fram (Patel & 

Davidson, 2011).  

3.1 Skolutveckling och skoleffektivitet 
Jag har valt att basera studien på empirisk teori och forskning kring skolutveckling. Vad som 

menas med utveckling, eller förbättring, är beroende av hur vi ser på kvalitet (Scherp, 2007). I 

denna uppsats ligger en viss betoning på kvalitet som måluppfyllelse, då mina 

forskningsfrågor handlar om nationella prov och dess uppdrag att bidra till ökad 

måluppfyllelse men också att mäta måluppfyllelse på nationell nivå. Kvalitet kan också 

beskrivas som kundnöjdhet, vilket är relevant med tanke på det kravet på likvärdighet. 

Kvalitet kan också beskrivas som skolans förmåga att bidra till lärande och utveckling. Dessa 

tre fokusområden och definitioner på kvalitet bildar ett helhetsperspektiv. 

 

Skolutveckling – school development - är en medveten och noga planerad förändringsprocess 

med intentionen att skapa en bättre skola för både lärare och elever (Berg & Scherp, 2003). 

Skolutvecklingsforskningen är indelad i två delar, school effectiveness och school 

improvement, som på svenska översätts med skoleffektivitet och skolförbättring. Då båda 

riktningarna har för avsikt att skapa förbättring, har jag valt att använda mig av definitionerna 

skoleffektivitet och skolutveckling, något som också är mer vedertaget inom svensk forskning 

(Thornberg & Thelin, 2008, s. 117).  

  

Många av de beslut som tagits inom och för det svenska utbildningssystemet de senaste åren 

och som fortfarande ligger till grund för hur vårt skolsystem ser ut idag har baserats på 

forskning kring skoleffektivitet. Skoleffektivitetsforskningen fokuserar på att utforska det som 

är mätbart och söker ofta goda exempel i framgångsrika skolor. En effektiv, eller 

framgångsrik skola menar Lennart Grosin, är en skola där elevernas prestationer väsentligt 

överstiger resultaten i skolor i allmänhet med motsvarande villkor, främst med avseende på 

elevernas socioekonomiska bakgrund (Berg & Scherp, 2003). Forskning kring skolors 

effektivitet är enligt skolforskare David Reynolds (föreläsning av K.Thelin 17 01 2014)  

• Ovanifrånorienterad 

• Baserad huvudsakligen på kvantitativa metoder 
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• Starkt inriktad på att kartlägga skolors resultat 

• Upptagen av att försöka förklara resultaten med hjälp av hänvisning till variationer i 

skolors formella uppbyggnad 

• Inriktad mot att förstå skolor som relativt statiska och stabila lokala organisationer 

utifrån ögonblicksstudier 

 

Utmärkande för skoleffektivitetsforsningen, och en kritik som riktats emot den, är att ’den 

begränsar sig till att fokusera på den utveckling som är möjligt att nå inom ramen för det 

befintliga systemet, utan att ta ställning till systemet som sådant enligt Katina Thelin 

(föreläsning den 27 01 2014). I en verksamhet som bedrivs utifrån detta perspektiv fokuseras 

mycket av arbetet som sker i skolan på arbetsorganisationen, där fokus är att effektivisera 

arbetet och bli bättre på det man redan gör. En annan definition som kopplas till denna typ av 

kvalitetsförbättring är Best Practice – där man förlitar sig på redan befintlig kunskap, kunskap 

som byggts upp av andra och där man tillämpar evidensbaserade metoder för att driva 

verksamheten på ett visst sätt. Fokus ligger på hur någonting görs enligt Katina Thelin 

(föreläsning den 17 01 2014). 

 

Skolutvecklingsforskningen är till skillnad från skoleffektivitetsforskningen inte enbart 

fokuserad på det enkelt mätbara, utan fokuserar på utveckling som en öppen och med- och 

meningsskapande process, där fokus inte ligger på hur utan snarare vad och varför. 

En av de mest kända skolutvecklingsforskarna i Sverige är Hans-Åke Scherp, som definierar 

skolutveckling som en fråga om lärande med utgångspunkten i lärares erfarenheter och 

samarbete med varandra som i reflektion och samtal kan förbättra verksamheten och 

gemensamt skapa en lärande organisation. Forskning kring skolors utveckling är enligt 

skolforskare David Reynolds: (föreläsning av K.Thelin 17 01 2014) 

• Under- eller inifrånorienterad 

• Baserad på huvudsakligen kvalitativa metoder 

• Mindre intresserad av skolors resultat än av de processer som leder till att resultaten 

förbättras 

• Upptagen av att förklara variationen i resultaten genom att synliggöra bakomliggande 

problem 

• Inriktad som att förstå skolor som dynamiska lokala organisationer med hjälp av 

longitudinella studier där förändring står i fokus 
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I en verksamhet som bedrivs utifrån detta perspektiv fokuseras arbetet i 

utvecklingsorganisationen, med fokus på nyorientering samt att utveckla kunskap som gör det 

möjligt att göra något annat än det man redan gör för verksamheten att bli något annat än det 

den redan är.  En annan definition som kopplas till den här typen av kvalitetsförbättring är 

Next Practice – där aktörerna i verksamheten är medskapare till ny kunskap och där man 

tillämpar vetenskaplig praxis i ett gemensamt lärande för att utveckla och driva verksamheten 

på ett visst sätt enligt Katina Thelin (föreläsning den 27 01 2014). 

 

3.2 Studiens valda förhållningssätt 
Uppsatsen är skrivet ur ett skolutvecklingsperspektiv. För att förtydliga på vilket sätt jag anser 

att det är en fördel att använda detta perspektiv för att förbättra skolan har jag ställt det i 

relation till skoleffektivitetsforskningen, vilken är den som idag ligger till grund för de flesta 

politiska beslut som tas för det svenska skolsystemet. Antagandet att det nationella 

provsystemet, med nationella prov som hjälpmedel för att förbättra resultaten i svensk skola 

tillsammans med ökade kontroller och fler implementeringar av standardiserade åtgärder sätts 

i relation till aktuell skolforskning om vad som faktiskt leder till högre resultat. Användandet 

av prov kopplas ihop med lärande och lärandeprocesser, där min utgångspunkt i aktuell 

forskning, både nationell och internationell, är lärande och kunskapsutveckling genom 

lärande bedömning. Med lärande bedömning avser jag den nyare bedömningsforskningen, 

som sätter lärandeprocessen i centrum, där utvärdering och återkoppling är nyckelord 

(Lundahl, 2011). Forskning visar att formativ bedömning tillsammans med sambedömning i 

kollegiet leder till högre resultat. (Black & Wiliam, 2001; Lundahl, Bedömning för Lärande, 

2011; Hattie, 2012).   

3.3 Kvantitativ metodteori 
Ett kvantitativt angreppssätt tar sin utgångspunkt i ett positivistiskt sätt att studera världen, 

genom det enkelt mätbara men med valida och reliabla mätmetoder. Positivismen utgår från 

en uppfattning att naturvetenskapliga metoder och tillvägagångssätt även lämpar sig för 

samhällsvetenskapen, det vill säga att det inte föreligger något hinder att studera människor 

med naturvetenskaplig metod (Bryman, 2007). I denna undersökning kvantifieras lärares 

uppfattning av och inställning till nationella prov i form av enkät.  Däremot tolkas dessa 

numeriska värden och kvantitativa data på ett kvalitativt sätt, där lärarnas sammanfattade svar 

ger en indikation på deras inställning och uppfattning, vilken kopplas till tidigare forskning 
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om effekten av prov samt forskning om vad som skapar bättre kvalitet i form av högre 

måluppfyllelse och större jämlikhet i skolan.  
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4 Metod 

4.1 Kvantitativ metod 
Studien arbetar deduktivt och har ett kvantitativt angreppssätt, där syftet är att synliggöra hur 

lärare idag upplever och arbetar med de nationella prov som genomförs bland annat i årskurs 

6 och 9.  

Studien syftar också till att beskriva hur lärare ser på möjligheten att våra nationella prov 

bidrar till likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse, vilket är bland annat Skolverkets 

definition av kvalitetsförbättring. Slutligen kan studien tänkas synliggöra vilka variationer det 

finns i lärares inställning till nationella prov.  

 

4.2 Urval  
Denna uppsats skrivs delvis som en form av fortbildning, då jag i min nuvarande roll som 

verksam lärare i en mellanstor kommun i södra Sverige har som syfte att bidra med kunskap i 

min egen verksamhet. Då även förvaltningen i kommunen visat intresse att ta del av studien i 

sitt eget kvalitetsarbete, föreföll sig undersökningsområdet naturligt. I och med detta baseras 

studien på en totalundersökning, en population, då enkäten skickades ut till samtliga 

undervisande lärare på mellan- och högstadiet i den aktuella kommunen. De parameter- och 

medelvärden som redovisas är således sanna värden för den aktuella populationen.  Enkäten 

skickades ut till 132 personer och besvarades av 53 stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 

40,1 procent.  Av dessa arbetar 23 lärare, 43,4 procent på mellanstadiet (4-6). 25 lärare, eller 

47,2 procent, arbetar på högstadiet (7-9) och 9,4 procent av respondenterna, eller 5 lärare, 

arbetar och undervisar både på 4-6 och 7-9. 

4.3 Enkätkonstruktion och operationalisering 
För att fånga relevanta och viktiga definitioner och begrepp som har med nationella prov att 

göra, har jag utgått från Skolverkets syftesbeskrivning för nationella prov (Skolverket, 2014).  

Det resulterade sammanfattningsvis i följande begrepp: stöd för läraren, likvärdig bedömning, 

likvärdig betygsättning, underlag för analys av uppfyllda kunskapskrav, konkretisering av 

kursplan/ämnesplan, ökad måluppfyllelse, summativ funktion, visar elevens kunskapskvalitet i 

ämnet, formativ funktion, del i bedömning för lärande, del i undervisning, ger en bild av 

undervisningen fungerat/kan utvecklas.  

Då syftet var att fånga lärares uppfattning av och inställning till nationella prov skapades 

frågor som berörde både förarbete, genomförande och efterarbete. Enkätfrågorna skulle också 
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täcka in huruvida lärare anser att nationella prov kan leda till ökad måluppfyllelse och 

likvärdighet i form av likvärdig bedömning. Då det är intressant att få en helhetsbild av 

organisationen kring nationella prov på skolan, skapades också frågor som rörde organisation, 

tidsaspekt, sambedömning samt administration. Då enkäten skulle besvaras av lärare som inte 

undervisar i ämnen med nationella prov, skapades särskilda frågor för att även fånga deras 

uppfattning av och inställning gällande nationella prov.  

Operationaliseringen av en enkät, det vill säga att gå från definitioner och begrepp samt syfte 

och frågeställning till konkreta och mätbara frågor, kan enligt Djurfeldt m fl. (Djurfeldt & 

mfl., 2010) vara ett av de svåraste momenten i undersökningar. Med anledning av detta har 

jag dessutom använt mig av mina egna erfarenheter som undervisande lärare då jag gjort 

kategoriseringar och grupperingar av ovanstående definitioner då jag skapat enkätfrågorna. 

Enkäten utformades digitalt med hjälp av Google forms. För att nå respondenterna i 

kommunen användes maillistor. En fördel med detta ansågs vara att det gick snabbt att nå ut 

till samtliga respondenter då det rörde sig om över ett hundratal, samt att det skulle vara en 

fördel att ha enkätsvaren digitalt när svaren skulle sammanställas. En nackdel med digitala 

enkäter påtalas bland annat av Trost, då det anses lätt att respondenter glömmer av att de fått 

ett mejl med länken till enkäten och att de då inte svarar inom en rimlig tid (Trost, 2012). 

Trots detta beslutades att fördelarna vägde över för en digital enkät och en notering gjordes att 

se till att skicka ut ett påminnelsemejl till respondenterna inom två veckor. 

Enkäten består av flera olika delar och innehåller kvalitativa variabler på nominal och 

ordinalskalenivå (Djurfeldt & mfl., 2010). Den första delen av enkäten består av 

bakgrundsfrågor och berör exempelvis stadium, ämnestillhörighet, antal arbetade år och kön. 

Här återfinns frågor inom nominalskalenivån. Övriga delar av enkäten består av påståenden 

som ber respondenten att ta ställning till i vilken omfattning hen anser att kriteriet stämmer på 

dennes upplevelser och erfarenheter. Svarsalternativen är Instämmer helt, Instämmer till stor 

del, Instämmer till viss del och Instämmer inte alls. Dessa variabelvärden är tydligt 

rangordnade men dock inte ekvidistanta då avståndet mellan de olika alternativen är 

godtyckligt från person till person. Dessa frågor ger värden på ordinalskalenivån. Enkäten 

avslutas med en öppen fråga, där respondenterna ges möjlighet till egna kommentarer. 
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4.4 Kodning av rådata 
Då enkäten skapades i Google docs gjordes en första summering av svarsalternativen genom 

att skapa en Excel-fil. Därefter gjordes den första kodningen av variablerna i Excel och en 

kodnyckel skapades. Redan vid enkätkonstruktionen skapades en sorts förkodning av 

attitydfrågorna på ordinalskalenivån, där det fanns fyra alternativ. Kodningen 4-1, men det 

högsta värdet för Instämmer helt skapades, och där 1 anger värdet Instämmer inte alls. Övriga 

frågor på nominalskalenivån kodades också utan inbördes rangordning och intern bortfall 

kodades som 9. Därefter sparades data in i SPSS för vidare kodning. Här gavs sedan varje 

variabel namn för att få en tydlig etikett vid de olika analyserna. I SPSS gjordes också en 

form av datareduktion, då index skapades över vissa variabler för att underlätta vid 

analysarbetet.  

4.5 Genomförande 
Enkäten sammanställdes som tidigare nämnts i Google-forms och testkördes innan utskick av 

tre verksamma lärare. Efter respons från dessa gjordes några korrigeringar och enkäten, 

tillsammans med ett missivbrev, mejlades ut till samtliga respondenter (se bilaga 1 och 2). Då 

förvaltningen visat intresse för att ta del av våra resultat, informerades även rektorerna i 

kommunen via mejl om att enkäten skickats ut till personalen. I missivbrevet framgick tydligt 

syftet med enkäten, att undersökningen var förankrad både hos skolledning och förvaltning 

samt betonade frivilligheten och anonymiteten i enkäten.  Efter två veckor skickades ett 

påminnelsemejl ut i syfte att öka svarsfrekvensen.  

4.6 Bortfallsanalys 
Enkäten skickades ut till totalt 132 yrkesverksamma lärare på mellan- och högstadiet i den 

aktuella kommunen. Då enkäten besvarades av totalt 53 lärare blev svarsfrekvensen 40,1 

procent, vilket ger ett externt bortfall på 59,9 procent. Enligt Trost (Trost, 2012) kan man 

oftast räkna med en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent vid enkätundersökningar. 

Djurfeldt m fl. (Djurfeldt & mfl., 2010) påtalar risken för högt bortfall vid 

enkätundersökningar, där respondenterna själva har ansvar för att frågeformuläret blir ifyllt. 

Utifrån dessa referensramar kan det externa bortfallet anses något högt men kanske förståligt 

på grund av ansvarsbiten. Ett tjugotal mejlsvar kom tillbaka som tjänstledig, föräldraledig, 

sjukskriven, men exakt vad det övriga externa bortfallet i den här undersökningen beror på är 

svårt att veta. Enkäten genomfördes i mitten av vårterminen, en tid som präglas av nationella 

prov och hög arbetsbelastning. Eventuellt kan detta vara en anledning till varför lärarna inte 

haft möjlighet att besvara enkäten. En annan anledning kan vara att information kring syftet 
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med undersökningen endast gick ut via mejl och missivbrevet, inte personligt via exempelvis 

rektor eller mig som ansvarig. Möjligtvis hade svarsfrekvensen ökat något om information 

kring enkäten och dess syfte personligen förankrats hos respondenterna. Trots bortfallet 

storlek finns ingen anledning att misstänka ett systematiskt bortfall, då svar inkom från lärare 

både på mellan- och högstadiet som var både män och kvinnor, hade olika ämnestillhörighet 

samt hade olika lång yrkeserfarenhet.  

 

I enkäten finns också ett visst internt bortfall. Vad gäller det interna bortfallet så har 

respondenter vid något tillfälle valt att inte svara på någon fråga. Dessa bortfall hittas 

sporadiskt här och där och av olika respondenter på olika frågor och det går således inte att se 

något mönster eller något stort bortfall på någon specifik fråga. Då det interna bortfallet 

inträffar sporadiskt och på enstaka frågor skapar det ingen okontrollerbar felkälla och det 

finns ingen egentlig anledning för analys. Däremot angav några respondenter i den sista 

öppna kommentarsrutan i enkäten att det ibland varit svårt att svara då man undervisar i flera 

ämnen och man har olika uppfattning beroende på ämne. Detta skulle möjligen kunna vara en 

förklaring varför man på något ställe valt att inte besvara eller ta ställning till en viss fråga 

eller ett visst påstående. 

 

4.7 Statistiska analyser 
Utifrån syftesbeskrivning och frågeställningar i uppsatsen är avsikten att beskriva mönster, 

hitta samband och undersöka variationen i lärarnas uppfattning och inställning till nationella 

prov i den aktuella kommunen. Då undersökningen baseras på en population, det vill säga 

inget statistiskt urval är gjort, utgör studien ingen empirisk generalisering varpå det inte finns 

någon egentlig anledning för statistisk testning. Variablerna utgör det faktiska resultaten i den 

aktuella populationen.  

Frågeställning 1 handlar om att upptäcka hur och i vilken omfattning lärare arbetar med 

nationella prov i sin undervisning och frågeställning 2 handlar om att beskriva i vilken 

omfattning lärare anser att nationella prov kan leda till likvärdig bedömning och ökad 

måluppfyllelse. För dessa frågeställningar används deskriptiv analys samt 

medelvärdesanalyser. Här undersöks också samband, eller korrelation för att se om två eller 

flera av variablerna samvarierar (Trost, 2012). För vissa variabler där korrelation upptäcks 

skapas också index för att fånga den bakomliggande attityden till lärares inställning. Det är en 
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vanlig åtgärd enligt Trost, att slå samman flera frågors svar till en större skala, eller index, då 

svaren på en enstaka fråga kanske inte är tillförlitlig eller nyanserad nog. 

 Den tredje frågeställningen har för avsikt att hitta variationer i lärares inställning till 

nationella prov. Här kommer multivariat analys att genomföras, i syfte att hitta samband och 

variation mellan flera variabler samtidigt. Grundprincipen för multivariat analys, enligt Trost, 

är att om man först finner ett samband mellan två variabler, kan man kontrollera med en tredje 

variabel om även den kan tänkas vara betydelsefull för variationerna i sambandet (Trost, 

2012). Den multivariata analys som avses här är regressionsanalys. En regressionsanalys 

avser i denna undersökning hitta samband och variation mellan en beroende variabel och flera 

oberoende variabler där man utgår från att effekten av en oberoende variabel beror på värdet 

av en annan beroende variabel. Den beroende variabeln i undersökningen är lärares inställning 

till nationella prov och avses testat mot de oberoende variablerna stadium, kön, 

ämnestillhörighet och antal år i yrket. De mönster, samband och variationer som upptäcks 

genom de statistiska analyserna diskuteras därefter utifrån uppsatsens syfte och 

skolutvecklingsperspektiv. 

4.8 Indexvariablerna 
De index som skapades för att underlätta analysförfarandet samt bättre fånga den 

bakomliggande attityden i lärarnas svar, skapades deduktivt utifrån den litteratur och 

forskning som använts i studien. Det första indexet skapades för att spegla lärarnas attityd till 

uppfattningen huruvida nationella prov bidrar till likvärdig bedömning och skapades av 

enkätfråga 36-46 (se bilaga 2). 

 
Tabell 1Index Likvärdig bedömning 
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Ytterligare ett index för enkätfråga 47-57 (se bilaga 2) skapades, för att ge en samlad bild av 

lärarnas uppfattning av huruvida nationella prov bidrar till ökad måluppfyllelse.  

 
Tabell 2 Index Ökad måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slutligen skapades ett index för enkätfråga 36-64(se 

bilaga 2), för att ge en bild av lärarnas samlade 

uppfattning av och inställning till nationella prov totalt 

sett.  Trots att dessa enkätfrågor är många till antalet, 

anser jag att de fångar den sammanlagda attityden till 

hur pass positivt inställd lärarna är till nationella prov. 

 

Korrelationstester med Cronbach’s Alpha gjordes för 

samtliga index för att säkerställa att de höll hög 

reliabilitet, vilket redovisas i följande avsnitt. 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Index Lärares inställning till NP 



33 
 

4.9 Undersökningens Validitet och Reliabilitet  
Ansträngningarna att åstadkomma en hög validitet och reliabilitet ligger i planeringsasen av 

undersökningen och är i mångt och mycket ett förebyggande arbete. Kvaliteten av en 

kvalitativ studie anses bero på graden av säkerhet i den insamlade informationen. Svårigheten 

med detta är förstås att hur väl än enkätfrågorna bearbetats och konstruerats i syfte att få en 

viss information, beror mycket ändå på hur respondenterna tolkar frågorna (Patel & Davidson, 

2011).  

Vad gäller denna enkät kan den anses ha hög grad av både standardisering och strukturering, 

då frågorna ställs i samma ordning och fasta svarsalternativ förekommer genom hela enkäten 

(Trost, 2012). Frågorna i enkäten är uppbyggda på samma sätt med lika dana svarsalternativ 

för att undvika misstag när respondenterna svarar.  Reliabiliteten avser frågornas 

tillförlitlighet och stabilitet (Djurfeldt & mfl., 2010). Då frågorna operationaliserats, 

bearbetats och enkäten byggts upp med en hög grad av standardiserade frågor, anses enkäten 

på ett bra sätt stå emot slumpmässiga fel, vilket kan tolkas som att enkäten har hög reliabilitet 

(Djurfeldt & mfl., 2010). För att öka reliabiliteten ytterligare genomfördes reliabilitetstester 

av de index som skapats. Korrelationstester med Cronbach’s Alpha visar att samtliga tre index 

har hög reliabilitet med värden på över 0,8 (se bilaga 3). Något som kan påverka reliabiliteten 

till viss del är det relativt låga svarsfrekvensen, vilket kanske hade kunnat undvikas om 

respondenterna personligen blivit informerade om syfte och mål för undersökningen (Trost, 

2012). 

 

Validiteten, giltigheten i undersökningen, kan anses hålla en acceptabel nivå då enkäten 

bearbetats, strukturerats och operationaliserats kring de begrepp och definitioner som används 

i forskningsfrågorna för uppsatsen (Djurfeldt & mfl., 2010).  Dessutom behandlar flera av 

enkätfrågorna ett större område för att bättre ge en bild av lärarnas sammanfattade 

uppfattningar. Frågorna ska alltså mäta det de är avsedda att mäta, vilket innebär att 

forskningsfrågorna för uppsatsen måste vara i fokus. 

 

Enkäten testkördes också innan användning i syfte att förbättra samt minimera risken för 

slumpmässiga och systematiska fel, vilket kan anses stärka reliabiliteten och validiteten 

ytterligare (Djurfeldt & mfl., 2010). Enkäten anses också ha god replikerbarhet då den skulle 

kunna användas på samma sätt igen i en annan population med liknande resultat. 
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4.10 Etiska överväganden och ställningstaganden 
 

I en enkätstudie är det av stor vikt att respondenterna är välinformerade om enkätens syfte, 

vad som förväntas av dem samt att hur det är tänkt att deras personuppgifter eller avlämnade 

svar behandlats. För att säkerställa respondenternas integritet har fyra etiska grundprinciper 

för forskning följts (Patel & Davidson, 2011). 

 

Informationskravet innebär att man som forskare ska informera respondenten om 

undersökningens syfte och vilka moment som ingår, samt att dennes deltagande är 

frivilligt och att han/hon har rätt att hoppa av undersökningen när som helst. Respondenterna i 

enkätundersökningen informerades via missivbrevet (se bilaga 1) om studiens syfte samt att 

det var frivilligt att delta i undersökningen.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. Detta krav uppfylls i och med att respondenterna hade möjlighet att avstå från att 

besvara enkäten. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att största möjliga konfidentialitet krävs när uppgifter 

om de personer som ingår i undersökningen ska användas. Personuppgifter måste 

förvaras, så att obehöriga ej kan komma åt dem. I undersökningen fick respondenterna uppge 

vilket stadium de arbetar på, vilka ämnen de undervisar i, kön samt antal arbetade år som 

lärare. För övrigt finns inga personuppgifter i enkäten. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet. För att minimera risken att identifiera personer med hjälp 

av ovanstående uppgifter kommer endast jag som genomför undersökningen att ha tillgång till 

enkäterna och respondenternas svar. Då förvaltningen i kommunen visat intresse för att ta del 

av resultatet, kommer endast en sammanställning att delges och alltså inte råmaterialet för 

undersökningen. Svaren på enkäterna kommer också endast att användas i denna 

undersökning. 
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5 Resultat och analys 
Enkäten besvarades av totalt 53 lärare, alla yrkesverksamma på mellan- och högstadiet i en 

mellanstor kommun i Sverige. Totalt skickades enkäten ut till 132 personer, vilket ger en 

svarsfrekvens på 40,1 procent. Av dessa arbetar 23 stycken, 43,4 procent på mellanstadiet (4-

6). 25 stycken, eller 47,2 procent, arbetar på högstadiet (7-9) och 9,4 procent av 

respondenterna, eller 5 stycken, arbetar och undervisar både på 4-6 och 7-9. (se Figur 2) Av 

samtliga respondenter var 10 stycken män och 43 stycken kvinnor och av dessa hade största 

gruppen, 34 procent, arbetat 11-15 år (se Figur 3). 
 

 

 

 
 

 

 

 

Av de respondenter som besvarat enkäten undervisar 46 stycken i ämnen med nationella prov 

och 8 stycken undervisar i ämnen utan nationella prov. En stor del av respondenterna, hela 

56,6 procent, eller 30 stycken, har uppgett att de undervisar i fler än ett ämne med nationella 

prov. Det innebär att det är svårt att dra några generella slutsatser om uppfattningar kring 

nationella prov utifrån ett visst ämne. Däremot kan ämnestillhörighet ändå ge en indikation på 

om ämne är av betydelse när det gäller exempelvis inställning till nationella prov.  Resultatet 

av undersökningen presenteras under respektive frågeställning.  

 

5.1 Lärares arbete med nationella prov  

Vid en första anblick verkar det som att lärare på 4-6 och 7-9 arbetar relativt likvärdigt med 

nationella prov. Lärarna använder nationella prov mer eller mindre som en naturlig del i 

undervisningen under läsåret till ganska stor del, med ett medelvärde runt 2,7 både på 4-6 och 

7-9. Lärarna arbetar till viss del också med NP som en utgångspunkt i sin planering. Lärare på 

7-9 tenderar att arbeta med bedömningsmaterial, kravnivåer och elevexempel tillsammans 

med eleverna i höge utsträckning än lärare på 4-6, medelvärde 2,818 mot 2,391. En möjlig 

förklaring till är att elever på högstadiet förväntas och har förutsättningar för att ta större 

ansvar för sin egen kunskapsutveckling och har större möjlighet att själv påverka sitt resultat 

om och när de känner till kravnivåer och dylikt. Ett T-test visade dock ett icke-signifikant 

resultat med ett Sig.värde på 0,158 (se Bilaga 3). Detta är också frågan med den högsta 

 
Figur 3 Figur 2 
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standardavvikelsen, vilket indikerar att här finns den största spridningen bland svaren i 

förhållande till medelvärdet.  

 

Den fråga som tydligast avviker från den generella bilden är den om lärare använder NP 

endast som en direkt förberedelse inför vårens riktiga NP. Här uppvisas det lägsta resultatet, 

med ett medelvärde på 1,9 för 4-6 och 1,8 för 7-9, vilket alltså tydligt signalerar att detta inte 

är ett arbetssätt som lärare förespråkar. Detta tillsammans med ett mycket högre resultat på att 

arbetet sker kontinuerligt under läsåret indikerar att det sker ett gediget och kontinuerligt 

arbete med att förbereda eleverna för provet. Ett lågt medelvärde, runt 2 för båda 4-6 och 7-9, 

noteras också på frågan om gamla NP används som diagnoser med eleverna. Detta visar också 

att syftet med arbetet inte är att testa, utan snarare att förbereda och visa på goda exempel. 

Allra högst värde, och alltså det som lärare arbetar med i högst utsträckning, noteras på frågan 

som handlar om att man arbetar med NP i syfte att förbereda eleverna för själva 

provsituationen. Här uppvisas ett medelvärde på 2,737 för 4-9 och 3,238 för 7-9, vilket alltså 

också visar att detta verkar vara allra vanligast på högstadiet. Ett T-test för att signifikanstesta 

medelvärdesskillnaden genomfördes, vilket gav ett Sig.värde på 0,058 och visar alltså att 

skillnaden är signifikant med 95% säkerhet (se Bilaga 3). Resultatet visar att lärarna är måna 

om att eleverna ska känna trygghet och veta vad provsituationen innebär, för att de ska lyckas 

så bra som möjligt.  

 

Lärare på 7-9 tycker i högre utsträckning att de lägger rimligt med tid på arbetet med 

förberedelser inför NP än vad lärare på 4-6 gör. Medelvärdet för lärare på 7-9 ligger på 2,91 

och är att jämföra med medelvärdet 2,18 för 4-6. Ett T-test bekräftar att skillnaden i 

medelvärden är signifikant med ett Sig.värde på 0,008 (se Bilaga 3). 

 

Arbetet med bedömning av NP ser ut på liknande sätt både på 4-6 och 7-9. Lärarna är överens 

om att det främst är lärarna själva som samordnar tid för sambedömningar, med ett 

medelvärde på 3,6 för 4-6 och 3,27 för 7-9. Sambedömning sker i allra högst utsträckning på 

4-6 med ett medelvärde på 3,565 motsvarande 3,09 för 7-9. T-testet visar signifikant 

medelvärdesskillnad med ett Sig.värde på 0,037 (se Bilaga 3). Dock noteras att lärare på 4-6 

också enskilt bedömer sina egna elever NP i högre utsträckning än vad lärare på 7-9 gör, med 

ett medelvärde på 2,73 för 4-6 och 1,9 för 7-9. Skillnaden i medelvärden är signifikant med ett 

Sig.värde på 0,004 (se Bilaga 4). Här noteras också en hög standardavvikelse för 4-6, vilket 

indikerar att det är stor spridning bland svaren i förhållande till medelvärdet. På frågan som 
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handlar om att ledningen samordnar tid för bedömning, visar den allra högsta 

standardavvikelsen, vilket betyder att här finns också den största spridningen bland svaren i 

förhållande till medelvärdet och resulterar i medelvärden på 2,48 för 4-6 och 2,33 för 7-9. Ett 

T-test visar dock ej en signifikant medelvärdesskillnad, med ett Sig.värde på 0,669 (se Bilaga 

3). 

 

Vad gäller återkoppling till elever efter NP, visar resultatet att lärare på 4-6 har en jämnare 

fördelning av summativ respektive formativ återkopplingen, med medelvärden runt 3. Detta 

kan jämföras med att lärarna på 7-9 uppger att de främst ger en summativ återkoppling till 

eleverna, med ett medelvärde på 3,545 men endast ett medelvärde på 2,4 när det gäller den 

formativa återkopplingen. T-testet bekräftar också en signifikant skillnad vad gäller den 

formativa bedömningen mellan 7-9 och 4-6 , med ett Sig.värde på 0,041 (se Bilaga 3). Bland 

7-9 lärares svar kring den formativa återkopplingen noteras också en hög standardavvikelse 

på 1,2, vilket anger att det finns en stor spridning bland respondenternas svar i förhållande till 

medelvärdet. En tänkbar förklaring till resultaten kan vara att några av de nationella proven i 

åk 9 genomförs i maj, eller en stor del av bedömningen sker i maj, vilket gör det svårare för 

lärarna att hinna göra en formativ återkoppling av resultaten. En annan tänkbar förklaring kan 

vara att lärarna ser provresultaten endast som ett stöd i betygsättningen, och det är i själva 

betygsdiskussionen som man fokuserar på det formativa. 

 

På frågan om det läggs rimligt med tid på efterarbetet med NP hamnar resultaten både på 4-6 

och 7-9  på ett medelvärde runt 2, vilket betyder att lärarna är överens om ett relativt lågt 

värde på den enskilda frågan. Resultatet visar alltså att när det gäller tidsaspekten på 

arbetsbelastning gällande nationella prov ligger den tunga delen på efterarbetet, då samtliga 

lärare är överens om att det läggs för mycket tid. När det gäller förarbetet är det främst lärare 

på 4-6 som anser att de lägger orimligt med tid på NP. 

 

För att sätta dessa värden i relation till något, kan noteras att lärare som idag undervisar i 

ämnen utan nationella prov anser majoriteten att arbetsbelastningen skulle öka om prov 

infördes, med ett medelvärde på 3,1. Av dessa lärare anser majoriteten att de NP som finns 

idag tar tid från deras ämnen, med ett medelvärde på 2,75 och att de behövs som resurs då 

proven genomförs, medelvärde 3,16. Dock är de flesta positivt inställda till att det får stötta 

övriga kollegor i deras arbete med NP, där medelvärdet är 3,0 på frågan om de tycker det är 

ok att vikariera under provperioden. Majoriteten anser inte heller att ämnets status skulle öka 
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om NP infördes, med ett medelvärde på 2,1 samt tycker inte heller att NP borde finnas i sitt 

ämne, med ett medelvärde på 1,9. Dessa låga värden stärks genom frågan om huruvida de 

anser att införandet av NP skulle påverka innehållet i deras undervisning, med ett medelvärde 

på 2,0. Detta kan förstås ses positivt, genom att de inte tror att det skulle innebära en stor 

förändring i deras undervisning, men det kan också uppfattas negativt då de inte tror att 

proven tillför något till ämnet (se bilaga 3). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärare på 4-6 och 7-9 arbetar likvärdigt mycket med 

nationella prov kontinuerligt under läsåret, men på lite olika sätt. Lärarna på 7-9 använder 

bedömningsmaterialet med elevexempel och diskuterar kravnivåer i större utsträckning än vad 

lärare på 4-6 gör. Syftet är främst att förbereda eleverna och att visa på goda exempel för att 

skapa trygghet och inte för att testa eleverna genom att använda proven som diagnoser. Lärare 

på 4-6 använder gamla prov i syfte att förbereda eleverna för själva provsituationen i lägre 

omfattning än lärare på 7-9. När det gäller bedömning så sker en högre grad av 

sambedömning på 4-6, men här bedömer man också sina egna elevers prov i större omfattning 

än på 7-9. Lärarna är överens om att det är lärarna själva som samordnar tid för 

sambedömning och bedömning i mycket högre omfattning än vad ledningen gör. 

Återkoppling kring elevernas provresultat sker både summativt och formativt på både 4-6 och 

7-9, men i mycket högre grad formativt på 4-6. Det är också lärarna på 4-6 som upplever att 

de lägger orimligt mycket tid på både för- och efterarbetet med NP och lärarna på 7-9 är mest 

negativt inställda till tiden för efterarbetet, det vill säga bedömningsarbetet. Lärare som idag 

undervisar i ämnen utan NP har också en bild av att arbetet med NP ökar arbetsbelastningen 

otroligt mycket och de anser också att tiden för genomförandet av NP tar både tid och resurs 

av dem som lärare, men tar också tid från deras undervisning. En annan aspekt är att lärarna 

inte tror att NP i deras ämne skulle innebära någon större påverkan varken på status eller i 

deras undervisning, vilken kan vara en förklaring till varför majoriteten inte heller vill att det 

ska finnas i deras ämne. 

 

5.2 Lärares syn på möjligheten att nationella prov kan leda till likvärdig 
bedömning och ökad måluppfyllelse 
Det som lärare generellt värderar högst när det gäller huruvida nationella prov kan bidra till 

likvärdig bedömning, är att proven är relevanta i förhållande till kursplanerna samt att de kan 

användas som ett stöd i tolkningen av kursplanerna, med värden runt 3 för de enskilda 
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frågorna. Detta visar att lärarna känner stort förtroende för på vilket sätt proven är utformade 

och att de kan använda dem för att visa på goda exempel eller stötta i förklaringen av vad som 

menas med ord och begrepp i det ämnesspråk som kravnivåerna innehåller. Detta förtydligas 

också genom svaret ovan, att lärarna använder och arbetar med proven under läsårets gång. 

 

 Det som lärarna värderar lägst är frågan om de proven ger en heltäckande bild av elevens 

förmågor i förhållande till kunskapskraven samt om nationella prov är relevanta för elevers 

lärande, med värden på runt 2. Detta resultat indikerar att lärarna anser att proven förtydligar 

delar av kunskapskraven, men knappast testar samtliga förmågor som eleven förväntas 

utveckla under tre läsår. Samtidigt som att lärarna är positiva till att proven fungerar som ett 

stöd för dem, är de skeptiska till att eleverna faktiskt lär sig något av själva proven. 

 

För att återge en tydligare bild av hur lärare uppger att de ser på möjligheten att nationella 

prov kan leda till likvärdig bedömning och ökad måluppfyllese skapades index för att spegla 

den bakomliggande attityden i lärarnas åsikter (se Tabell 1 och 2). Vid en närmare jämförelse 

av medelvärdena kan man se att lärarna är relativt överens om att nationella prov bidrar till 

ökad måluppfyllelse i relativt begränsad grad medan de är mer positivt inställda till att 

nationella prov bidrar till en likvärdig bedömning. Lärare på 4-6 anser att nationella prov 

leder till likvärdig bedömning i något högre grad än lärare på 7-9, dock visar T-tester inga 

signifikanta skillnader i medelvärden (se Bilaga 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabell 4 Index Likvärdig bedömning + stadium 

Tabell 5 Index Ökad måluppfyllelse + stadium 
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Detta kan sättas i relation till att lärare på 4-6 också sambedömer prov i större utsträckning 

och ser fördelar med att de har en samsyn kring bedömning. Lärare som undervisar i ämnen 

utan nationella prov är skeptiska till att NP skulle öka möjligheten till likvärdig bedömning i 

ämnet, med ett medelvärde på 2,0 (se bilaga 3). Detta låga resultat kan givetvis jämföras med 

lärare som har erfarenhet av nationella prov i sitt ämne och som är har en mer positiv bild av 

möjligheten till likvärdig bedömning. 

 

De lärare som arbetat längst tid, det vill säga mer än 20 år, är de som i högst grad anser att 

nationella prov leder till likvärdig bedömning med ett värde på 2,94. Värdet kan jämföras med 

det lägst uppmätta värdet 2,04 vilket är medelvärdet för lärare som arbetat kortast tid 0-5 år 

och visar en signifikant skillnad i medelvärde vid T-testet, med ett Sig.värde på 0,008 (se 

Bilaga 3). Även när det gäller huruvida nationella prov leder till ökad måluppfyllelse är lärare 

som arbetat längst tid mest positiva med ett värde på 2,60 till skillnad från de lärare som 

arbetat kortast tid, 0-5 år, där medelvärdet är 1,91. Signifikansvärdet i T-testet visar 0,062 

vilket kan anses inom en rimlig gräns för att påstå att skillnaden är signifikant (se bilaga 3).  

Lärare som undervisar i ämnen utan nationella prov är minst positivt inställda till att NP 

skulle bidra till en ökad måluppfyllelse, med ett medelvärde på 1,4 (se bilaga 4). I 

sammahanget anser dessa lärare inte heller att proven i sig skulle innebära en ökad motivation 

hos eleverna att prestera bättre resultat, med ett medelvärde på 1,5. De anser vidare att NP 

påverkar eleverna negativt, med ett medelvärde på 2,83. 

 

Sammanfattningsvis är det alltså lärare som arbetat flest år som i högst omfattning anser att 

nationella prov leder till både likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse. En möjlig 

förklaring är att yrkeserfarenheten bidrar till en mer positiv inställning till nationella prov, då 

man också har större erfarenhet av just sambedömning och har sett effekterna av det. En 

annan tänkbar förklaring är att de lärare som arbetat längst tid har en annan, mer positiv syn 

på prov och provsystemet än vad lärare som utbildat sig senare och som endast arbetat utifrån 

nuvarande läroplan, med förmågorna i centrum. Allra sämst inställning till nationella prov har 

lärare som idag undervisar i ämnen utan nationella prov. 

5.3 Variationer i lärares inställning till och uppfattning av NP  
För att fånga den sammanlagda attityden och inställningen till nationella prov totalt sett, 

användes det skapade indexet för inställning (se tabell 3).  När det gäller lärares inställning 

generellt ligger lärare på både 4-6 och 7-9 relativt lika i sin uppfattning, med medelvärden på 
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runt 2,5. Detta kan tolkas som att de är något mer positivt än negativt inställda till proven, 

men endast med liten marginal. Inte heller kön har någon betydelse när det gäller inställning 

till proven, vilket bekräftats med T-test och ett icke-signifikant resultat (bilaga 3).                                                                     

Om man istället studerar antal år i yrket hittar man variationer i uppfattningar hos lärarna. Här 

kan man tydligt se att lärare som arbetat flest år, det vill säga fler än 20, är också de lärare 

som är mest positivt inställda med ett värde på 2,78 vilket kan jämföras med 2,10 vilka är 

lärare som arbetat kortast tid 0-5 år och alltså de som är minst positiv inställning till proven 

(se tabell 6). T-test bekräftar en signifikant skillnad i medelvärde med 0,035 (se Bilaga 3). 

 

 

 

 

 

 

När det gäller ämnestillhörighet är det också här man hittar den största variationen i lärares 

inställning. Här är det lärare som undervisar i NO och Engelska som är mest positivt inställda 

till nationella prov med värden över 3, vilket kan jämföras med lärare i svenska som uppvisar 

det lägsta värdet på 1.99 (se tabell 7).              

 

 

 

 

 

 

 

De lärare som undervisar i flera ämnen med många nationella prov ligger närmast det totala 

medelvärdet på 2,51, vilket också det indikerar att lärarna är generellt mer positivt än negativt 

inställda till nationella prov. 

    

För att ytterligare kontrollera variablernas inbördes påverkan och effekt på den variation man 

kan ana vad gäller lärares inställning till nationella prov genomfördes en bivariat samt en 

multipel regressionsanalys (se Tabell 8,9,10) . I den bivariata regressionsanalysen (se bilaga 

3) kontrolleras hur den oberoende variabeln antal arbetade år påverkar den beroende variabeln 

Tabell 6 Index lärares inställning + antal arbetade år 

Tabell 7 Index lärares Inställning + ämnestillhörighet 
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lärares inställning till nationella prov. Resultatet visar ett R2-värde på 0,186 vilket indikerar 

att 18,6 % av variansen i lärares inställning kan föras tillbaka på antal arbetade år. B-

koefficienten är 0,135, vilket är ett positivt värde och betyder att en ökning av fem arbetade år 

skulle öka inställningen med 13,5%, det vill säga ju fler antal arbetade år, desto bättre 

inställning till nationella prov. 

 

För att se om fler variabler har betydelse för inställningen görs en multipel regressionsanalys 

genom att tillföra en ytterligare oberoende variabel, den här gången ämnestillhörighet. Till 

skillnad från den bivariata analysen kan man se att R2-värdet ökat något och anger att med två 

oberoende variabler kan variansen i lärares inställning förklaras med 19,8, det vill säga knappt 

20%.  
Tabell 8 Multipel regressionsanalys a 

 
Tabell 9 Multipel regressionsanalys b 

 
 

Det samband som den bivariata analysen visat mellan inställning och antal arbetade år finns 

kvar och anger här en ökning med 14,4%. Däremot visar B-koefficienten för 

ämnestillhörighet ett värde på -0,03, vilket betyder ett negativt värde och att lärares inställning 

skulle påverkas negativt med 3 % i beroende på ämnestillhörighet. 
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Tabell 10 Multipel regressionsanalys c 

 
 

Signifikansen för variansanalysen är 0,036 vilket betyder att det finns ett samband och att man 

kan med över 95 % säkerhet säga att resultaten inte beror på slumpen. Likaså är b-

koefficienten för Antal arbetade år signifikant med ett värde på 0,011, till skillnad från b-

koefficienten för Ämne. Därmed kan man dra slutsatsen att antal arbetade år är positivt 

korrelerade med lärares inställning till nationella prov. 

 

Sammanfattningsvis visar alltså att när variationer i lärares inställning studeras, kan 

konstateras att lärare generellt sett är något mer positivt än negativt inställda till nationella 

prov oavsett stadium och kön. Däremot har både antal arbetade år och ämnestillhörighet 

betydelse, där ju fler år en lärare arbetat desto bättre inställning till nationella prov. Den 

bivariata regressionsanalysen visar att lärare som undervisar i NO och engelska har mest 

positiv inställning till nationella prov, till skillnad från lärare i svenska, som har den sämsta 

inställningen till proven. I den multipla regressionsanalysen påverkas inställningen också av 

variabeln ämne, vilket betyder att ämnestillhörighet har betydelse när det gäller inställning till 

NP. Då flera lärare besvarat enkäten utifrån att de undervisar i flera ämnen, är det svårt att få 

en tydlig och klar bild av området. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  
Forskningsområdet bestämdes utifrån en blandning av min egen erfarenhet av att arbeta i 

skolan i kombination med en känsla av frustration kring ämnet. Trots att min egen 

yrkeserfarenhet bidrog till en viss förförståelse inför uppgiften, planerades studiens upplägg 

och genomförande noga. Då jag ville nå samtliga undervisande lärare på mellan- och 

högstadiet, föll valet på en webenkät ganska naturligt. Det innebar ett snabbare sätt att nå ut 

till samtliga, samt en tidsbesparing vid sammanställandet av svaren, då en del av kodningen 

inför analyserna kan göras direkt. Trots att respondenterna fick ett mejl där syfte och avsikten 

med enkäten förklarades, relativt god tid för att bevara enkäten samt ett påminnelsemejl, blev 

svarsfrekvensen relativt låg, endast 40,1 procent. Detta är också en risk med webenkäter, när 

informationen inte är personlig och ansvaret för enkäten ligger hos respondenterna, något som 

också påtalas bland annat av Trost (Trost, 2012) och Djurfeldt (Djurfeldt & mfl., 2010). Detta 

påverkar undersökningens reliabilitet till viss del, men då studien utgör en totalundersökning 

av en viss population i kommunen, är inte heller avsikten att dra några generella slutsatser av 

resultatet. Så här i efterhand kan jag se en stor vinst med att personligen besöka skolorna och 

lärarna, vilket förmodligen hade tydliggjort syftet med studien i högre omfattning vilket också 

hade lett till fler svar. Tyvärr spelade tidsaspekten i denna studie in till stor del, och resultatet 

visar också på en redan hög arbetsbelastning hos lärarna, vilket säkert också kan ha varit en 

bidragande faktor till varför man valde att inte besvara enkäten. Eventuellt hade det också 

varit en fördel att genomföra undersökningen i ytterligare en kommun, då det hade ökat 

antalet respondenter i undersökningen samt höjt både studiens reliabilitet och validitet 

(Djurfeldt & mfl., 2010). Då enkäten håller hög grad av standardisering kan detta vara en 

möjlig fortsättning av arbetet i framtiden. 

 

Jag tog också hänsyn till urvalsgrupper och bakgrundsvariabler i planeringsfasen. Då 

nationella prov numer finns även i årskurs 3, fanns också möjligheten att ta med ytterligare en 

grupp lärare. Denna valdes bort på grund av omfånget. Såhär i efterhand hade det varit 

värdefullt att lärarna bara haft möjlighet att svara utifrån ett ämne, då majoriteten av 

respondenterna undervisade i flera ämnen med NP, vilket gjorde det omöjligt att dra några 

specifika slutsatser kring ämne. Då jag i detta skede samarbetade med en kollega och vi 

skapade en gemensam enkät, utifrån olika forskningsfrågor, uppstod både fördelar och 

nackdelar. Fördelar var att vi gemensamt kunde diskutera relevans och formuleringar och 
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hjälpa varandra. Nackdelar var förstås att enkäten blev relativt omfattande, vilket också kan 

ha spelat in i den låga svarsfrekvensen. Vi diskuterade möjligheten att istället genomföra 

varsin enkätstudie, men då vi ville undersöka samma population konstaterade vi att en enkät 

verkade mer rimligt än två. Själva frågorna skulle vara enkla att besvara, varpå vi formulerade 

enkla, korta påståenden att ta ställning till. En fördel var att vi också i enkätkonstruktionen 

lade stor vikt på att förkoda svaren, så att Instämmer helt fick det högsta värdet och instämmer 

inte alls fick det lägsta värdet. Detta sparade tid vid kodningen i SPSS och gjorde det 

dessutom lätt för respondenterna att följa i enkäten, då samtliga delar hade denna konstruktion 

av kvalitativa skalnivåer. Enkäten hade också olika delar med underrubriker, vilket 

förtydligade och förklarade syftet med enkäten ytterligare. Så här i efterhand kan konstateras, 

att då enkäten skapades i ett tidigt skede i processen är det rimligt att diskutera om det inte 

hade blivit en än bättre och mer skarp enkät, om all litteratur var läst och forskningsöversikt 

och teoretisk utgångspunkt hade varit fastställd. Detta hade givetvis ökad graden av validitet 

ytterligare (Trost, 2012). Ett gediget arbete med enkätkonstruktion och operationalisering 

bidrog trots allt till en tydlighet och struktur, som förmodligen var av betydelse för kvalitén på 

undersökningen och dess resultat. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i undersökningen visar att lärare kontinuerligt använder proven tillsammans med 

eleverna under läsåret samt visar en stor tillförlitlighet till proven. De använder dem också 

som utgångspunkt i sin planering. Resultaten visar vidare att proven på detta sätt används 

formativt och är en del i undervisningen. Detta sker bland lärare både på 4-6 och 7-9, trots att 

de använder dem på lite olika sätt beroende på stadium. Lärare på 7-9 tenderar att fokusera 

mer på bedömningsanvisningarna, kravnivåerna och elevexemplen tillsammans med eleverna 

än vad lärarna på 4-6 gör, men samtliga lärare använder proven för att visa på goda exempel 

och för att förtydliga kursplanerna i ämnet snarare än att använda proven som diagnoser eller 

prov. Resultatet visar också att lärarna arbetar med proven i hög grad i syfte att förbereda 

eleverna inför provsituationen, vilket skapar trygghet och förståelse inför vad som komma 

skall. Resultaten i undersökningen visar på liknande resultat som i de kartläggningar som 

tidigare gjorts av Skolverket kring hur lärare uppfattar och använder NP. Lärarna är i stort sett 

nöjda med provens innehåll och form och ser användbarheten av dem i undervisningen, vilket 

också framkommer i Skolverkets rapport. (Skolverket, 2014). Även studier av Naeslund 

(Naeslund, 2004) och Tobiassen & Thomassen (2000) visar att proven har hög legitimitet hos 

lärarna och att proven till största delen uppskattas i sin användbarhet. Resultaten visar också 
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att proven i förberedande syfte används formativt, i likhet med Lundahls rekommendationer 

(Lundahl, 2011). Då proven främst används för att visa på goda exempel och i undervisningen 

och inte som diagnoser, kan man anta att Skolverkets intention med provens didaktiska 

funktion har fått genomslag. Trots att dessa resultat kan anses tillfredsställande, då 

forskningsöversikten visat på positiva effekter av diskussioner kring goda exempel och fokus 

på lärande, det vill säga att synliggöra lärandet (Hattie, 2012; Jönsson, 2010; Lundahl, 2011) 

så menar Jönsson att fokus kring proven också kan ha negativa effekter. Han menar att då 

proven används i planering och undervisning, vilket resultatet visar att lärare gör, styr proven 

undervisningen mot vissa centrala kvaliteter i ämnet, men missar andra viktiga delar och på så 

sätt också helheten (Jönsson, 2010). Liknande exempel på provens negativa effekt har vi sett 

från både Storbritannien (Wiliam, 2000) och USA (McNeil, 2000; Rose, 2015) där lärarnas 

ökade och påtvingade fokus kring prov och resultat fått en negativ effekt på undervisning och 

lärande, totalt sett. Då resultatet visar att lärare använder proven som en naturlig del av 

undervisningen och utgår från proven då de arbetar med eleverna, finns kanske risken att 

eleverna går miste om andra viktiga delar av kursplanen.  

 

Arbetet med bedömning av NP ser ut på liknande sätt både på 4-6 och 7-9. Det är framför allt 

lärarna själva som samordningar tid för sambedömning av NP – ledningen verkar inte utifrån 

lärarnas uppfattning vara lika drivande i arbetet med att samordna tid för bedömning eller 

organisera för kollegialt lärande kring bedömning. Positivt här är att det sker en hel del 

sambedömning kring nationella prov, i allra högst utsträckning på 4-6 men också i stor 

utsträckning på 7-9, vilket talar för en utveckling i rätt riktning då det är kollegialt lärande och 

sambedömningar som skapar möjligheter för lärande och som också är grunden för att öka 

likvärdigheten i svensk skola (Hattie, 2012; Scherp, 2007; Jönsson, 2010; Nordgren, 

Odenstad, & Samuelsson, 2012; Skolinspektionen, 2013). Även tidsaspekten blir viktig i detta 

arbete. Lärarna anser att de lägger orimligt med tid i förhållande till andra arbetsuppgifter, på 

att rätta och bedöma nationella prov, något som också framkommer i Naeslunds rapport 

(Naeslund, 2004). Där diskuteras också att organisationen för bedömning av NP ser mycket 

olika ut på skolor men att tiden som avsätts för rättning inte räcker till.  Även Skolverket drar 

slutsatsen att rättningen av proven tar alltför mycket tid i anspråk (Skolverket, 2014) och 

Utbildningsdepartdementet (Utbildningsdepartementet, 2015) genomför nu en utredning 

gällande den administrativa bördan kring nationella prov. En intressant aspekt i detta 

avseende är att de lärare som idag undervisar i ämnen utan nationella prov, har uppfattningen 
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att arbetsbelastningen skulle öka markant om prov infördes. De har förmodligen en bra bild av 

hur organisationen för arbetet med bedömning ser ut på skolorna. 

 

När man studerar ovanstående resultat är det ganska förvånande att inte ledningen är mer 

drivande i att organisera och skapa bättre förutsättningar för bedömning och kollegialt lärande 

på skolorna, då förmodligen också de tagit del av den senaste forskningen om vad som 

faktiskt bidrar till likvärdighet och kvalitetsförbättring. 

 

Intressant när det gäller återkoppling av resultatet på det nationella provet är att lärare på 4-6 

har en mycket jämnare fördelning av både summativ och formativ återkoppling, där båda 

typerna av återkoppling sker till stor del. Lärare på 7-9 återkopplar resultatet främst 

summativt till eleven, trots att det görs till viss del även formativt av vissa lärare. Varför man 

inte har någon samsyn kring formativ återkoppling eller samma sorts rutin kring formativ 

återkoppling till eleven på 7-9 kan diskuteras, men en tänkbar förklaring skulle kunna vara att 

proven i vissa ämnen ligger så sent på vårterminen i årskurs 9 att det helt enkelt inte finns 

utrymme. Detta är en aspekt som även Naeslund påtalar i sin rapport, där han hänvisar till 

Sterns studie där lärare framförde önskemål om att tidigarelägga proven (Naeslund, 2004). 

Detta bland annat på grund av svårigheten att hinna reparera eller utveckla någon förmåga 

eller del av kunskapskrav. (Jönsson, 2011) är mycket skeptiskt till summativ återkoppling, då 

han menar att det inte leder till något lärande och har snarare negativa effekter på elevernas 

självbild, motivation och lärande och framhäver vikten av att arbeta formativt, oavsett om det 

gäller ett arbetsmoment eller återkoppling kring ett prov. Om vi vill se en positiv utveckling 

av den formativa återkopplingen, kanske det vore rimligt att utbildningsväsendet organiserar 

för en provperiod som möjliggör tid och utrymme för detta viktiga arbetssätt med positiva 

effekter av kunskapsutveckling som knappast gått någon förbi. 

 

Ett av syftena med nationella prov är att de också, förutom att de ska fungera som ett stöd för 

lärarna, ska bidra till en likvärdig bedömning och en ökad måluppfyllelse (Skolverket, 2014). 

Lärarna i undersökningen anser att proven i stor del leder till likvärdig bedömning, där lärarna 

på 4-6 är något mer positivt inställda än lärarna på 7-9. Detta kan kopplas till resultatet som 

visar att samtliga lärare faktiskt arbetar med sambedömning, men att det också görs i störst 

utsträckning på 4-6. Resultatet verkar alltså innebära ett samband mellan likvärdig bedömning 

och sambedömning, vilket lärarna sett effekt av och också bekräftats av med forskning 

(Hattie, 2009; Jönsson, 2010; Nordgren, Odenstad, & Samuelsson, 2012; Thornberg & 
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Thelin, 2008). Lärarna visar att de har stort förtroende för kollegialt lärande och organiserar 

och samordnar tid för detta, och resultatet visar att de också kan se att bedömningen av 

nationella prov bidrar till likvärdig bedömning och en samsyn kring ämnet och dess kursplan. 

Denna uppfattning kan sättas i relation till lärare som inte undervisar i ämnen med nationella 

prov, där uppfattningen är att nationella prov i deras ämne inte skulle bidra till likvärdig 

bedömning. 

 

Mer skeptiska är dock lärarna till huruvida nationella prov leder till ökad måluppfyllelse. Här 

återfinns en stor variation i lärarnas uppfattning, där lärare som arbetat längst tid, mer än 20 

år, är de som har störst tilltro till att proven faktiskt leder till ökad måluppfyllelse, medan 

lärare som är relativt nyutexaminerade hyser störst skepsis. En förklaring kan vara att 

nyutexaminerade lärare förmodligen har fått en helt annan syn på prov och bedömning, då 

lärarutbildningen idag ser annorlunda ut än vad den gjorde för bara 10-15 år sedan. Den nyare 

skolutvecklingsforskningen (Thelin, 2014) har fått större fäste inom utbildning och pedagogik 

och namn som Scherp, Jönsson, Hattie och Timperely förekommer i större utsträckning än 

tidigare. En ytterligare förklaring kan vara att lärare som har undervisat mer än 20 år 

förmodligen visar större tilltro till provsystemet och prov generellt sett, då det finns en 

tradition av denna typ av pedagogik (Lindström, Lindberg, & Pettersson, 2011).  Detta sätt att 

arbeta för att kontrollera en elevs kunskaper bygger också på den tradition av 

skoleffektivitetsforskning, som legat till grund för de flesta beslut inom utbildningsväsendet 

sedan folkskolan infördes (Thelin, 2014). Minst förtroende för att proven skulle leda till ökad 

måluppfyllelse visar lärare som idag undervisar i ämnet utan nationella prov. Detta skulle 

kunna tolkas som att de har ett utifrånperspektiv på provens negativa effekter, där de räknar in 

stress, arbetsbelastning och prestationsångest för både lärare och elever.  

 

Sammanfattningsvis är lärarna alltså något mer positivt än negativt inställda till nationella 

prov, totalt sett. De fördelar som lärarna påtalar är möjligheten att visa på goda exempel, 

konkretisera kursplanen, förbereda eleverna för provsituationen samt att få stöd i bedömning 

och betygsättning. Liknande resultat framkommer i andra studier (Naeslund, 2004; Lundahl, 

2009). Förmodligen är det oftast utfallet, att resultatet speglar den egna bilden av en elevs 

kunskaper, som bidrar till den positiva klang och legitimitet som nationella prov har bland 

lärare.  Intressant i sammanhanget är också att lärarna i undersökningen ej uppfattar att proven 

ger en heltäckande bild av en elevs förmågor i ämnet samt att de inte heller anser själva 

proven relevanta för elevens lärande. Detta resultat kan ställas i relation till att lärarna trots 
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allt ägnar en hel del tid åt att arbeta med proven samt använder proven som en del i 

undervisningen. Kan det vara så, att när vi fokuserar för mycket på det som kommer på 

provet, eller när måtten blir mål, så missar vi det egentliga målet – helheten – och 

konsekvensen blir alltför bristfälliga kunskaper totalt sett? Det anser redan några forskare och 

verkar vara en rimlig del i förklaringen till en försämring av resultaten(Jarl & Rönnberg, 

2010; Jönsson, 2011) 

 

1994 fick Skolverket ett nytt uppdrag kring det nationella provsystemet och i och med att 

proven från början av 2000-talet skulle utgöra underlag för nationell kvalitetssäkring av 

utbildningssystemet har vi sett en försämring av resultaten i svensk skola (Lundahl, 2009). De 

förändringar som skett under denna tid har inneburit allt fler kontroller, allt fler och skärpta 

inspektioner samt allt fler prov. Den graden av ökad central styrning som vi upplevt under de 

senaste decennierna, i syfte att öka likvärdigheten och för att anpassa den svenska skolan till 

en viss internationell standard, visar tydligt på att ökad kontroll knappast leder till förbättring 

(Lundahl, 2009; Skolverket, 2012; OECD, 2015). 

 

Hur ska vi då förhålla oss till nationella prov? Ska vi nöja oss med att fokusera på de positiva 

effekterna, där vi ser fördelar med att det faktiskt går att använda proven formativt och att de 

delvis leder till likvärdiga bedömningar, åtminstone lokalt sett. Ja, kanske. Eller är det så att vi 

behöver fundera över syftet med nationella prov med dess komplexa och tvetydiga uppdrag – 

att både stödja och kontrollera – och konstatera att det inte fungerar på det sätt vi vill? Är det 

enorma provfokus som upptar stora delar av vår undervisning och arbetstid tillsammans med 

eleverna rimligt, när vi har sett negativa resultat och effekter från bland annat USA och 

Storbritannien (Brenchley, 2015; Black & Wiliam, 2001; Townsend, 2007)? Även andra 

skolforskare har summerat och konstaterat de negativa effekterna av standardiserade prov och 

ett ökat testande (Wiliam, 2000; Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2008; Hattie, 2009)  

 

Kanske kan OECD-rapporten ge en tydligare bild i vilken riktning även Sverige är på väg? Är 

det äntligen dags att konstatera att en alltför stor tilltro till forskning kring skoleffektivitet och 

med fokus på allt fler prov och krav på kontroll och inspektion endast har lett till försämrade 

resultat gällande både måluppfyllelse och likvärdighet (Skolinspektionen, 2013). Det verkar 

trots allt, som att nationella prov, precis som att det var tänkt en gång från början på 1940-

talet i Sverige (Lundahl, 2009), bör finnas till för att fungera som ett stöd för lärare men ta ett 

tydligt avstamp i lärarnas och elevernas behov. De skulle då vara starkt kopplade till 
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undervisningen och endast användas som ett frivilligt bedömningsstöd precis som vilket annat 

bedömningsunderlag som helst. Dåtidens standardprov växte alltså fram ur ett 

skolutvecklingsperspektiv, men fick snabbt ändrat syfte och vävdes in i en allt mer centralt 

styrd kontroll där syftet blev det enkelt mätbara.  Och se hur det slutade – i bristande 

måluppfyllelse och alltför stora olikheter, både lokalt och nationellt sett. Den senaste OECD-

rapporten påtalar misslyckanet att förbättra svensk skola trots rigorösa reformförsök samt 

rekommenderar Sverige att snarast se över skolsystemet. En rimlig åtgärd borde vara att 

vända sig mot forskning om vad som faktiskt leder till kvalitetsförbättring och lärande i 

skolan, där skolutveckling borde vara ett självklart perspektiv och utgångspunkt för 

beslutsfattarna i framtiden.  

 

6.3 Vidare forskning  
I studien framkom otydliga resultat kring ämnestillhörighet, då flera lärare undervisar i flera 

ämnen med nationella prov och har besvarat enkäten utifrån en generell bild. Trots detta 

kunde man ana en variation eller rentav skillnad i uppfattning, vilket tyder på att nationella 

prov kan sämre eller bättre spegla en elevs kunskaper i ämnet och att det dessutom finns olika 

förutsättningar för att arbeta formativt med prov och resultat, beroende på när de ligger på 

terminen och hur de är konstruerade. Studien visade också att proven används regelbundet i 

undervisningen och är en del av lärarnas planering. Utifrån bland annat Jönssons (2010) 

forskning gällande att för stort fokus på nationella prov riktar undervisningen åt fel håll, där 

man går miste om andra viktiga delar av kursplanen, känns det relevant att ställa sig frågan på 

vilket sätt de nationella proven faktiskt styr undervisningen åt ett visst håll och effekterna av 

detta. Ett annat intressant område för vidare forskning, är att mer ingående jämföra den 

rådande skolsituationen i Sverige med den i Finland. Vilket perspektiv genomsyrar deras 

utbildningsväsen och varför lyckas de och inte vi? Det är ju trots allt bara ett innanhav 

emellan… 
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

Enkät om lärares arbete med Nationella Prov 

 Vi, Jennie och Åsa, är yrkesverksamma lärare som också studerar sista terminen vid en 
magisterutbildning i Utbildningsledning och Skolutveckling vid Karlstads Universitet. Vi ska nu 
skriva vårt examensarbete. 

Regeringen har uppmärksammat lärares ökade administrativa arbete och vår intention är att, med Din 
hjälp, skapa en bild av hur lärare arbetar med samt upplever arbetet med nationella prov, för att se hur 
och om statens intentioner med de nationella proven implementeras på lokal nivå.  För att samla in 
data genomför vi en kvantitativ undersökning i form av en webenkät. 

Självklart är detta frivilligt. Vi vill samtidigt poängtera vikten av att synliggöra det arbete Du som 
lärare lägger ner på de Nationella Proven. Vår önskan är att Du vill bidra till kunskap om detta ämne 
genom att svara på enkäten som tar ca 15 minuter att besvara. 

Dina svar är anonyma och det är endast vi som kommer att hantera enkäterna. Svaren kommer att 
läggas in och bearbetas i statistikprogrammet SPSS för att analyseras och sammanställas. 

När arbetet är klart kommer Du erbjudas möjlighet att ta del av resultatet. Den forskning runt lärares 
administrativa arbete som pågår, på uppdrag av regeringen, har visat intresse och skolförvaltningen i 
Kristinehamns kommun är intresserade av att ta del av resultatet då det kan ligga till grund för vidare 
utvecklingsarbete gällande de NP. 

 Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

 

 https://docs.google.com/forms/d/1kKD9Rs7c-
MY7rudFIcyXDUPkGK15zUZN8eoKTDKDlEc/viewform?usp=send_form 

Vi önskar att Du besvarar enkäten snarast och senast torsdagen den 2 april.  

 Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Jennie Virén, Kristinehamn, jennie.viren@kristinehamn.se 

Åsa Melin, Kristinehamn/Karlstad asa.melin@kau.se 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1kKD9Rs7c-MY7rudFIcyXDUPkGK15zUZN8eoKTDKDlEc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1kKD9Rs7c-MY7rudFIcyXDUPkGK15zUZN8eoKTDKDlEc/viewform?usp=send_form
mailto:jennie.viren@kristinehamn.se
mailto:asa.melin@kau.se


 
 

Bilaga 2 Enkät 
Nationella Prov 

Detta är en enkät som berör lärares inställning till och arbete med de NP.  

Del 1 och 2 besvaras av de lärare som har eller har haft NP i sina ämnen.  
Del 3 besvaras enbart av de lärare som undervisar i ett ämne som idag ej har NP. 

Svaren kommer sammanställas och användas i examensarbeten i Magisterprogrammet i Utbildningsledning 
& Skolutveckling vid KAU vt 15 

*Obligatorisk 
Bakgrundsfrågor * 
1.Vilket stadium arbetar du på? 

 4-6 

 7-9 

 både 4-6 och 7-9 

 
2. Antal arbetade år, som lärare 

 0-5 

 5-10 

 11-15 

 16-20 

 fler än 20 

* 
3. Kön 

 obestämd 

 man 

 kvinna 

* 
4. Vilket/Vilka ämnen undervisar Du i? 

 Matte 

 NO 

 Svenska 

 Engelska 

 SO 

 Ämne utan NP 

5. Jag har/har haft ämnen med nationella prov? * 

 Ja 

 Nej   (Om Nej, gå vidare till Del 3 fråga 65) 

 
Del 1: Nedan följer frågor om arbetet med Nationella Prov (NP) 
Nedanstående frågor besvaras enligt följande värden på ordinalskalenivån: 



 
 

 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 
6. NP är under läsåret en naturlig del i min undervisning. 
7. Jag använder enbart NP under åk 6 och/eller åk 9 som direkta förberedelser inför  
8. Jag utgår från innehållet i NP:n när jag planerar min undervisning. 
9. Gamla NP används i syfte att förbereda eleverna för provsituationen. 
10. Gamla NP används som diagnoser i syfte att visa hur eleverna ligger till 
11. Jag arbetar med gamla bedömningsanvisningar och elevexempel tillsammans med 
eleverna. 
12. Ledningen samordnar tid för bedömning och sambedömning. 
13. Vi lärare samordnar tid för bedömning och sambedömning. 
14. Jag bedömer mina egna elevers NP. 
15. Jag gör sambedömningar av NP tillsammans med mina ämneskollegor. 
16. Jag ger eleven summativ återkoppling av provresultaten. 
17. Jag ger eleven formativ återkoppling av provresultaten. 
18. I relation till övrig undervisning lägger jag rimligt med tid på förberedelserna för NP 
19. Utifrån ditt svar; lutar det åt 

 För mycket tid 

 För lite tid 
20. I relation till övrig undervisning lägger jag rimligt med tid på efterarbetet med NP 
21. Utifrån ditt svar; lutar det åt 

 För mycket tid 

 För lite tid 
 

Nedan följer påståenden om tid som används för arbete med och runt NP 
Det som efterfrågas gällande “rimligt” är hur du upplever arbetet utifrån hur viktigt du anser 
att det som efterfrågas är i förhållande till dina övriga arbetsuppgifter. Fokusera på tiden för 
arbetet, värdera exempelvis inte vikten av att göra gruppindelningar på ett bra sätt.  
 

Jag upplever att tiden för arbetet som görs med NP är rimlig gällande; 
22. beställning av prov och material till NP 
23. planering och anpassning utifrån elevers särskilda behov 
24. iordningställande av klassrum 
25. gruppindelningar för muntliga prov/laborationer 
26. schema/hålltider (ex muntliga proven) 
27. salsbokning/byte av sal/klassrum 
28. tid för samtal med övriga lärare gällande planering och dylikt inför NP 
29. elevernas genomförande av proven i förhållande till övriga ämnen/undervisning 
30. min enskilda bedömning av proven 
31. sambedömningen av proven 
32. samtal med kollegor om bedömning/resultat 
33. återkoppling av provresultat till elever 



 
 

34. återkoppling av provresultat till föräldrar 
35. registrering av resultaten 
 

Del 2: Lärares inställning till och uppfattning av Nationella Prov (NP) 
 

36. NP är relevanta i förhållande till kursplanerna. 
37. NP är ett stöd för mig i tolkningen av kunskapskraven. 
38. NP ger en heltäckande bild av elevens förmågor i ämnet. 
39. NP är ett stöd för mig i planeringen av undervisningen. 
40. Bedömningsanvisningar och elevexempel bidrar till en likvärdig bedömning. 
41. NP är ett stöd för mig i betygsättningen. 
42. NP bidrar till likvärdig betygsättning i ämnet. 
43. NP är relevanta för elevers lärande. 
44. De delar som tas upp i NP:n väger tyngre än andra delar i kunskapskraven. 
45. NP har betydelse för betygsättningen. 
46. Det är viktigt att arbeta med gamla NP i syfte att förbereda dem för provet. 
47. Det är viktigt att arbeta med gamla NP i syfte att tydliggöra mål och bedömningsnivåer. 
48. NP ökar elevernas förståelse av ämnet. 
49. NP bidrar till att en elev motiveras till att nå bättre resultat 
50. NP ger alla elever möjligheten att visa vad de kan. 
51. Elever med särskilda behov har samma möjligheter som andra att lyckas på NP. 
52. Eleverna utvecklas av att träna på gamla NP. 
53. Genom att arbeta med gamla NP blir resultaten bättre på årets NP. 
54. Genom att arbeta med gamla NP blir måluppfyllelsen i mitt ämne högre. 
55. NP kan användas formativt för att utveckla en elevs lärande i ämnet. 
56. NP kan användas för att föra min undervisning framåt. 
57. Eleverna utvecklas i ämnet av att genomföra NP. 
58. Ledningen prioriterar tid för planering, genomförande och bedömning av NP 
59. Jag får stöd ledningen i arbetet med NP. 
60. Jag får stöd av mina ämneskollegor i arbetet med NP. 
61. Jag får stöd av övriga ämnens kollegor i arbetet med NP. 
62. NP är stressande för mig som lärare. 
63. NP är stressande för eleverna. 
64. Organisationen kring NP fungerar bra på min arbetsplats 
 

Tack för Dina svar! Scrolla ända ner för att skicka enkäten! 
 

Del 3: Besvaras ENDAST av lärare som Ej har NP i sitt ämne/sina ämnen 
65. Det vore bra om det fanns NP i mitt ämne. 
66. NP skulle öka mitt ämnes status. 
67. NP i mitt ämne skulle öka arbetsbelastningen. 
68. NP i mitt ämne skulle påverka innehållet i min undervisning. 
69. NP ökar elevernas motivation  
70. NP i mitt ämne skulle öka måluppfyllelsen. 
71. NP i mitt ämne skulle öka möjligheten till likvärdig bedömning  
72. NP som finns idag tar tid från mitt ämne. 
73. Jag behövs som resurs när det är NP i andra ämnen. 



 
 

74. Jag tycker att det är ok att vikariera för en annan lärare som behöver genomföra NP. 
75. Jag upplever att NP påverkar eleverna negativt. 
76. Jag upplever att NP påverkar eleverna positivt. 
77. Jag upplever NP påverkar elevernas lärande negativt. 
78. Jag upplever NP påverkar elevernas lärande positivt. 
 
Övriga kommentarer: 
Här kan du lägga till något om de NP som du anser inte kom fram i frågorna/dina svar 

 
Tack för Din medverkan! 
 



 
 

Bilaga 3 Figurer och tabeller 
Figur 4 Bakgrundsvariabler ämne a 

 

 

Figur 5 Bakgrundsvariabler ämne b 

 

 

Report 

Stadium 

Del i 

undervi

sningen 

Som 

förbere

delser 

För 

planeri

ng 

Förbere

da för 

provsitu

ation 

Som 

diagnos

er 

Arbeta 

med 

elever 

4-

6 

Mean 2,727 1,909 2,217 2,739 2,000 2,391 

N 22 22 23 23 22 23 

Std. 

Deviati

on 

,8827 ,9715 ,6713 ,8100 ,8729 ,8913 

Median 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 

7-

9 

Mean 2,773 1,818 2,364 3,238 2,136 2,818 

N 22 22 22 21 22 22 

 
Ämnen med NP 

 
I procent 

 

 
Matte 

 
20 

 
37.7 

% 

NO 14 26.4 
% 

Svenska 26 49.1 
% 

Engelska 19 35.8 
% 

SO 20 37.7 
% 

Ämne utan NP 20 37.7 
% 

 



 
 

Std. 

Deviati

on 

,8691 ,9580 ,7895 ,8891 ,9409 1,0970 

Median 3,000 2,000 2,000 4,000 2,000 3,000 

Bå

da 

Mean 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 3,000 

N 1 1 1 1 1 1 

Std. 

Deviati

on 

. . . . . . 

Median 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 3,000 

To

tal 

Mean 2,733 1,867 2,283 2,978 2,067 2,609 

N 45 45 46 45 45 46 

Std. 

Deviati

on 

,8634 ,9439 ,7200 ,8657 ,8893 ,9995 

Median 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 
Figur 6 Medelvärden lärares arbete och undervisning 

 
Report 

Stadium 

Ledning 

samordnar 

tid 

Lärare 

samordnar 

tid 

Bedömer 

själv 

Sambedöm

ningar 

4-6 Mean 2,48 3,609 2,73 3,565 

N 23 23 22 23 

Std. 

Deviation 
1,201 ,7223 1,077 ,6624 

Median 3,00 4,000 2,00 4,000 

7-9 Mean 2,33 3,273 1,90 3,091 

N 21 22 21 22 

Std. 

Deviation 
1,017 ,8270 ,625 ,8112 

Median 2,00 3,500 2,00 3,000 

Båda Mean 3,00 3,000 2,00 4,000 

N 1 1 1 1 

Std. 

Deviation 
. . . . 

Median 3,00 3,000 2,00 4,000 

Tota

l 

Mean 2,42 3,435 2,32 3,348 

N 45 46 44 46 

Std. 

Deviation 
1,097 ,7790 ,959 ,7664 



 
 

Median 2,00 4,000 2,00 4,000 
Figur 7 Medelvärden Bedömningsarbetet 

 
Report 

Stadium 

Summativ 

återkoppling 

Formativ 

återkoppling 

4-6 Mean 3,261 3,043 

N 23 23 

Std. Deviation ,8643 ,7057 

Median 4,000 3,000 

7-9 Mean 3,545 2,409 

N 22 22 

Std. Deviation ,8579 1,2212 

Median 4,000 2,000 

Båda Mean 4,000 4,000 

N 1 1 

Std. Deviation . . 

Median 4,000 4,000 

Total Mean 3,413 2,761 

N 46 46 

Std. Deviation ,8583 1,0368 

Median 4,000 3,000 
Figur 8 Medelvärden Summativ Formativ återkoppling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Reliabilitetstest Cronbach's 
Alpha Index Likvärdig bedömning 

Figur 10 Reliabilitetstest Cronbach's 
Alpha Index Ökad målupfyllelse 

Figur 11 Reliabilitetstest Cronbach's 
Alpha Index Lärares inställning 



 
 

 

 

Figur 12 Medelvärden index Likvärdig bedömning + Ökad målupfyllelse 

 

 

Figur 13 Medelvärden Index likvärdig bedömning + antal arbetade år 

Report 

index2_okad_maluppfyllelse   
Antal arbetade år Mean N Std. Deviation 

0-5 1,91 5 ,477 

5-10 2,47 7 ,536 

11-15 2,21 11 ,532 

16-20 2,36 8 ,498 

Fler än 20 2,60 7 ,610 

Total 2,32 38 ,548 
Figur 14 Medelvärden Index ökad måluppfyllelse + antal arbetade år 

 

Figur 15 Medelvärden Index lärares inställning+ stadium 



 
 

 

Figur 16 Medelvärden index Lärares inställning + kön 

 

 

 

 

Figur 17 Lärare utan NP + status 

 

Figur 18 Lärare utan NP + arbetsbelastning 

Tabell 11 Bivariat regressionsanalys inställning + antal arbetade år 



 
 

 

Figur 19 Lärare utan NP + påverkan 

 

Figur 20 Lärare utan NP + tid från ämne 

 

 

Figur 21 Lärare utan NP + elevpåverkan 

Figur 22T-test Arbeta med bedömningsanvisningar tillsammans med elever 

 



 
 

 

Figur 23T-test Förbereda för provsituation 

 

 

Figur 24T-test Tid förberedelser 

 

 

Figur 25T-test Sambedömning

 

 



 
 

 

Figur 26T-test Enskild bedömning 

 

 

 

Figur 27T-test Ledningen samordnar tid för bedömning 

 

 

Figur 28T-test Formativ/Summativ återkoppling 

 



 
 

 

Figur 29T-test Likvärdig bedömning 

 

 

Figur 30T-test ökad måluppfyllelse 

 

 

Figur 31T-test Likvärdig bedömning och antal arbetade år 

 



 
 

  

 

Figur 32T-test Ökad måluppfyllelse och antal arbetade år 

 

 

 

Figur 33T-test Lärares inställning och kön 

 

 

Figur 34T-test Lärares inställning och antal arbetade år 
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