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1. Inledning 
 
När de nationella proven kom på 1990-talet, efter att skolan gått från ett relativt till ett 
målrelaterat betygssystem, kändes förändringen positiv. När vi under ett antal år använt oss av 
proven har vår tveksamhet inför dessa vuxit. Vi har även förstått att det allmänt råder missnöje 
och en viss förvirring bland kolleger över hur resultaten ska tolkas. Vi vill se om de nationella 
proven i skolår 5 verkligen är utformade för att ge en rättvis bild av elevens kunskaper. 
I Skolverkets nyhetsbrev nummer 3 från den 10 februari 1999 rapporteras att klyftan mellan mål 
och resultat tycks öka år från år.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Sydsvenskan 14 december, 2001 skriver Mats Amnell att det nya betygssystemet lett till en 
tävling mellan skolor. Många godkända elever skulle innebära hög kvalité på skolan. Detta skulle 
enligt Amnell leda till att skolor ger ”snälla godkännanden”. Påståendet väcker en hel del tankar 
och kanske främst då på hur själva bedömningen av elevers arbeten går till. Vilka kriterier gäller 
för att nå godkänt och hur tolkar den enskilda läraren dessa? 
 
Tidningarna har ofta larmrapporter om det dåliga tillståndet i svenska skolor. Standarden tycks 
sjunka år från år. Var fjärde elev når inte betyget G och saknar således de minimikrav som anses 
nödvändiga för att kunna fungera i samhället, enligt Skolverkets nyhetsbrev nummer tre (1999). 
Mot denna bakgrund vill vi undersöka om de nationella proven i svenska i årskurs fem är mätbara 
utifrån Skolverkets direktiv. Många lärare verkar tolka och värdera direktiven på olika sätt. 
 
För något år sedan gick vi en 20-poängskurs i svenska som andraspråk och under en lektion fick 
vi, alla lärare, bedöma några nationella prov i svenska och spännvidden var enorm. Allt från icke 
godkänd till mycket väl godkänd på ett och samma prov. Vi tycker det vore mycket intressant att 
se hur själva bedömningsarbetet går till och vad en bedömning i själva verket innebär. Bland våra 
kolleger diskuteras det mycket om hur man bedömer elevers kunskaper och om vi har samma syn 
på vad som är kunskap. I de diskussioner som vi haft med våra kolleger verkar det som en mängd 
olika faktorer spelar in. Därför tycker vi att det vore spännande att se om olika lärargrupper 
bedömer elevernas arbeten på samma sätt. Eller finns det kanske ingen samsyn? 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att se om de nationella proven i svenska i skolår 5, enligt 
pedagogerna, uppfyller kraven som mätinstrument utifrån kriteriet godkänd. 
Vi vill även se om det finns en samsyn mellan lärare och specialpedagoger på olika stadier på en 
skola när det gäller tolkning, värdering och bedömning av de nationella proven. 
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1.3 Problemprecisering 
 
Är de nationella provens resultat mätbara och vad är det man vill mäta? 
Hur tolkas, värderas och bedöms de nationella proven av pedagoger? 
Gör alla lärare samma bedömning av eleverna? 
Används resultaten av de nationella proven för ev. åtgärder? 
Kan de nationella proven vara till gagn för elever i behov av särskilt stöd? 
 
 
1.4 Disposition 
 
Vi har valt att börja vår litteraturdel med begreppsförklaringar då skolans värld innefattar många 
begrepp och termer. Därefter följer vad styrdokumenten säger om kunskap, ämnessyn och vilka 
mål eleverna ska ha nått i slutet av femte skolåret. En kort historisk tillbakablick belyser 
bakgrunden till det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Vi nämner även olika 
bedömningsteorier samt en allmän orientering av de nationella proven i svenska. 
I den empiriska delen tar vi upp val av metod, urvalsgrupp, genomförande, bearbetning samt 
studiens tillförlitlighet. I resultatbeskrivningen redovisar vi först enkäten med hjälp av en tabell. 
Därefter belyser vi bedömningarna av delprov 1 och 2 med lärarkommentarer. Sedan följer 
intervjuerna och sist en sammanfattning av resultaten. 
Uppsatsen avslutas med en diskussion och en sammanfattning av arbetet. 
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2. Litteratur  
 
Skolverket har gett ut en mängd skrifter och rapporter om de nationella proven, så helt naturligt 
har dessa bidragit till största delen av våra litteraturstudier. 
 
 
2.1 Begreppsförklaring 
 
Kunskapsbedömningens område består av många teorier, begrepp och termer. För att få en 
någorlunda klar bild över vad orden egentligen betyder har vi valt att förklara dem utifrån främst 
Nationalencyklopedin och Skolverket.  
Kunskapsbedömning är ett sammansatt ord där kunskap är ett begrepp som diskuterats genom 
alla tider av filosofer. I Lpo-94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Utbildningsdepartementet 1998) nämns de fyra kunskapsformerna, fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet.  
 
Bedöma betyder enligt Illustrerad svensk ordbok (1970): 
 

”bedöma, bilda sig ett omdöme om, värdera, uppskatta, döma om en person skall b-s efter sina 
handlingar; värdesätta, kritisera, betygsätta b. en uppsats, ett prov. bedömare –n =, ofta: 
kritiker, granskare, betygsättare; ibl,: sakkunnig. ” (s.98) 

 
Skolverket (2004c) definierar bedömning så här: 
 

”Bedömningen är först och främst kvalitativ, vilket innebär att en analys görs av allt eleven 
producerar, oavsett om det är bra eller dåligt, rätt eller fel. Avsikten är att kartlägga så mycket 
som möjligt av elevens individuella förmåga och behov, och utifrån detta syfte måste svaren 
analyseras snarare än bara rättas. En diskussion som behöver föras utifrån detta är hur en analys 
kan redovisas”. (Bilaga 1) 
 

I Nationalencyklopedin (2005) står följande att läsa om begreppet kvalitativ: 
  

”kvalitativ (senlat. qualitati´vus; se vidare kvalitet), som avser kvaliteten. Ordet används i 
facktermer för att understryka faktiska eller essentiella egenskaper t.ex. hos något som skall 
undersökas.” (Internet: www.nationalencyklopedin.se) 
 

Bedöma ger alltså uttryck för en värdering och kan då tänkas vara besläktad med utvärdering. 
Nationalencyklopedin (2005) ger utvärdering följande definition: 
 

”utvärdering. Evaluering. Sammanfattande term för metoder som syftar till en systematisk 
bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser. Man brukar 
skilja mellan tre tillvägagångssätt. För det första kan man försöka efterlikna ett vetenskapligt 
experiment med jämförelser mellan experiment- och kontrollgrupper för att fastställa 
förhållandet mellan insatser och effekter. Ibland saknas dock förutsättningar för att entydigt 
etablera en sådan koppling och i sociala situationer är förfaringssättet ofta oetiskt. I andra 
pedagogiska sammanhang gäller en mer begränsad frågeställning: man kan nöja sig med att 
relatera (kursplane)mål – måluppfyllelsemätning. För det tredje finns en riktning där man så 
noggrant som möjligt söker avbilda det som skall utvärderas och beskriva de 
förändringsprocesser insatserna leder till. Här dominerar kvalitativa metoder t ex intervjuer.” 
(Internet: www.nationalencyklopedin.se) 
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Om värdering säger Nationalencyklopedin (2005): 
 

”värdering. handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av att 
utföra en sådan handling. Resultatet har i allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt eller en 
uppfattning. Inte sällan betecknas en uppfattning som en värdering för att antyda att den är 
subjektivt eller personligt präglad, ett bruk som naturligtvis sammanhänger med att värden ofta 
förstås som något icke objektivt, något som vi tillskriver objekten. Värdering i denna 
bemärkelse sätts därför ofta i motsats till (objektiv) beskrivning, en motsättning som dock på 
många sätt är problematisk och sammanhänger med grundläggande frågeställningar i 
kunskapsteori och metafysik. –  I logik och matematik är en värdering (värdetilldelning) 
vanligen inget annat än en tillordning av storheter ("värden") av visst slag till något.” (Internet: 
www.nationalencyklopedin.se) 

 
Bland skolans begrepp används ofta ordet mätning. Nationalencyklopedin (2005) definierar 
mätning på följande sätt: 
 

”mätning, serie åtgärder varmed en egenskap hos en företeelse, ett objekt eller ett ämne kan 
uttryckas med siffror på ett sådant sätt att relationer mellan empiriska företeelser representeras 
med relationer mellan tal. Mätning gör det möjligt att tillämpa matematik i empiriska 
sammanhang, t.ex. att formulera samband mellan variabler (storheter) som matematiska 
ekvationer, och att tillämpa kvantitativa metoder.” (Internet: www.nationalencyklopedin.se) 

 
Med mätning menas enligt Linde (2003) ”att göra en jämförelse”. Jämförelsen görs mellan en 
verklighetsmängd, i detta fall elevens kunskaper, och en symbolmängd som här utgör betyget. 
Betyget anges i en mätskala. 
  
Det var på hösten 1994 som dagens målrelaterade betyg infördes och som innebar att varje elev 
skulle bedömas utifrån vad han/hon faktiskt kunde. För att en rättvis och likvärdig bedömning av 
eleverna definierar Skolverket (2004a) begreppen så här.  
 

”En rättvis betygssättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs 
ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och 
som motsvarar betygskriteriet för betyget. Med likvärdig menas att måttstocken för 
bedömningen är densamma för alla elever. (s.3) 

 
I Skolverkets rapport (2004a) förklaras validitet som något som ger relevant information och 
reliabilitet som något som ger information med god precision, vilket innebär hög tillförlitlighet. 
 
Nationalencyklopedin (2005) förklarar orden validitet och reliabilitet på följande sätt: 
 

”validite´t  (senlat. vali´ditas. genitiv validit´tis.eg. ”styrka”. av lat. va´lidus ”stark”. av va´lea 
”förmå, ”orka”) den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det  som man avser att mäta. 
Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel. medan reliabilitet innebär 
frånvaro av slumpmässiga sådana.” (Internet: www.nationalencyklopedin.se) 
 
”reliabilite´t (eng. reliability.av reliable ”tillförlitlig”.av rely”lita på”). inom  
beteendevetenskaperna mått på ett tests precision. Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet 
mäter det som det mäter.” (Internet: www.nationalencyklopedin.se) 
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2.2 Styrdokumenten 
 
Enligt Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) betonas helhetssyn på elevers kunskaper och 
kunskapsutveckling.  
 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former för den enskilda eleven balanseras och blir till en enhet.” (s.8) 

 
Ämnessynen i svenska enligt kursplanen (Skolverket, 1996b)  
 

”Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att aktivt kunna 
delta i samhällslivet. …. Språket är också en väg till kunskap och det är av grundläggande 
betydelse för lärandet.”  (s.75) 

 
Enligt Skolverkets kursplaner (1996b) ska eleverna ha uppnått följande mål i svenska i slutet av 
det femte skolåret. 
 

”Eleven ska  
- kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för barn och ungdom med god 
  förståelse och med flyt i läsningen, 
- kunna skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörelser med tydlig handstil och så att 
  mottagaren kan förstå, 
- kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren samt kunna  
 läsa en text högt inför klassen, 
- känna till och kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste  
 reglerna för stavning och kunna använda ordlista” (s.77-78). 

 
 
2.3 Historisk tillbakablick  
 
Andersson (2002) ger en god beskrivning av bakgrunden till det mål- och kunskapsrelaterade 
betyget som infördes läsåret 1994/95 i sin artikel ”Betygen i backspegeln – beskrivning och 
reflektion”. (Att bedöma eller döma, 2002) 
Betygssystemet i Sverige har, enligt Andersson, sina rötter i läroverkens betygssättning. Betygen 
då innebar en bedömning av elevens insikt, flit, uppförande och elevens ekonomiska 
förutsättningar för studier. 
Under 30-talet hade betygssättningen förändrats och nu gavs betyg i både läroämnen, ordning och 
uppförande. Detta system har betecknas som en absolut betygssättning och var en form av 
målrelaterad betygssättning. Det fanns inget krav på jämförbarhet men inspektioner gjordes som 
hade till syfte att se till att betygssättningen skedde enligt  anvisningarna. 
Under 40-talets början bygges det relativa betygssystemet upp. Andersson (2002) refererar till 
Wigforss som skulle se över det antagningsförfarande som var mellan folkskolan och realskolan 
eller läroverk. Man skulle med hjälp av betygen försöka så rättvist som möjligt finna lämpligt 
urval bland de som sökte till vidare studier. Tidigare hade det varit inträdesprov som varit både 
muntliga och skriftliga. 
Wigforss gjorde, enligt Andersson (2002), skolbetygen mer jämförbara och därigenom kunde ett 
mer demokratiskt urval ske. Detta urval skulle gå tillväga på en vetenskapligt grund. Men det 
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blev inte som man trott utan felaktiga tolkningar av anvisningar ledde till stress bland elever och 
lärare. Wigforss använde sig av den mätmodell som innebar ett normalfördelningstänkande.  
Det är från USA som tanken på att skriva ner undervisningsmålen kommer, främst från industrin 
där framgången ansågs bero på tydliga målbeskrivningar och utvärderingar.  
Framväxten av de mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet beror främst på att den statliga 
styrningen av skolan förändrades i början av 90-talet och den nya ansvarsfördelningen mellan stat 
och skola som ägde rum, enligt Andersson (2002). 
Slutligen menar Andersson att i denna nya styrning ska riksdag och regering styra skolan genom 
de nationella målen medan kommunerna har stor frihet att avgöra hur verksamheten ska bedrivas. 
För att garantera likvärdighet har staten angett vilka krav som gäller på den kommunala 
organisationen.  
Enligt Taylor (1994) innebär bytet av det relativa betygssystemet till det mål- och 
kunskapsrelaterade ett totalt nytt sätt att tänka. Vid det relativa betygssystemet mäter man 
skillnader någorlunda säkert och kan således rangordna individer. Däremot bygger de mål- och 
kunskapsrelaterade betygen på att det går att formulera mål som alla kan förstå och diskutera. 
Viktigt i detta nya system, enligt författaren, är att det finns olika sätt att uppnå samma mål. Olika 
elever ska kunna visa samma mål på olika sätt. Att lärarna gör samma bedömningar av de olika 
kraven åtgärdas genom kontinuerlig utbildning av lärarna. 
 
 
2.4 Betygssystemet  
 
Betygen är ingen moderna uppfinning utan man har, skriver Andersson (2002), redan långt före 
Jesu födelse funnit tecken på att det förekom examinationer för högre tjänstemän inom byråkratin 
i Kina. Författaren menar att det i Sverige aldrig funnits ett renodlat betygssystem utan dessa har 
verkat parallellt. 
Enligt Andersson har ingen fråga som gäller skolan väckt så stort intresse och vållat så många 
motsättningar bland skolfolk och allmänhet som betygen. Från vilken årskurs ska eleverna få 
betyg? Hur många betygssteg ska det finnas, är betyg överhuvudtaget nödvändiga eller ens 
önskvärda? När det nya betygssystemet antogs hade både skolfolk och politiker de bästa 
intentioner. Man ville skapa ”Europas bästa skola”, en skola som skulle ge alla barn samma 
förutsättningar. Men så har det inte blivit, en alldeles för stor grupp av eleverna lyckas inte nå 
upp till kravet för betyget godkänd, skriver författaren. 
Det nya betygssystem som infördes för cirka tio år sedan utformades i enlighet med den 
förändrade inriktningen av skola från att ha varit regelstyrd till att nå uppställda mål, samtidigt 
som kommunerna istället för staten övertog rollen som huvudman. Nationellt sett skulle skollag, 
kursplaner, betygskrav och nationella prov bli en garant för likvärdig undervisning och 
betygssättning. Men har det blivit så? Är det överhuvudtaget möjligt att nå de mål som satts upp 
och kan man i ett så kallat kunskapsrelaterat system uppnå att alla elever blir godkända? Blir 
eleverna dömda eller bedömda? Detta diskuteras av 10 olika författare i Skolverkets skrift ”Att 
bedöma eller döma” (2002) 
 
Carlgren (2002), som själv deltog i Skolverkets arbete med att utveckla riktpunkter för 
grundskolans ämne skriver följande:  
 

”Det nya betygssystemet förutsätter ett verksamt professionellt omdöme. Vidare förutsätts 
elevernas medverkan i betydligt större omfattning än tidigare. Det innebär en utmaning 
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framförallt för lärarna. Även om betygssättningen och bedömningen av elevernas kunskaper väl 
alltid har varit en del av lärarens arbete ställer det nya systemet nya krav på lärarna i detta 
avseende. Här kan man se en utveckling från de s.k. absoluta betygen, över de relativa till 
dagens s.k. kunskaps- och målrelaterade när det gäller lärarens makt över betygssättningen: från 
att läraren har varit närmast enväldig (eleverna hade bara att foga sig i lärarnas beslut) över de 
relativa betygens beroende av standardiserade centrala prov som såväl lärare som elever fick 
underordna sig. Med dagens betygssystem är det visserligen fortfarande lärarna som bedömer 
elevernas kunskaper men hon/han förväntas på ett helt annat sätt än tidigare diskutera grunden 
för sina bedömningar, inte bara med kollegor utan också med eleverna”. (s.17) 
 

Carlgren konstaterar också att det inte finns några perfekta betygssystem men att de för att vara 
trovärdiga måste uppfattas som rättvisa, jämförbara och ”rätta”. Samtidigt ska de bedöma 
skillnader mellan eleverna på ett rimligt sätt. Kravet på elevinflytande betyder också att eleverna 
kan vara med och påverka vilket program de vill ha med, inte vilka kvaliteter som ska bedömas. 
Hon anser att den största faran med nuvarande betygssystem är att betygskriterierna får ersätta 
kursplanerna i planeringen av skolarbetets innehåll. I så fall blir kriterierna inte indikationer på 
skolarbetets kvalitet och därför inte heller en kvalitetsgarant på skolans produkter. 
 
Hur har det då gått för det nya betygssystemet? Emanuelsson (2002) anser att man redan när det 
nya betygssystemet infördes, med målet att skapa ”Europas bästa skola”, kunde förutse att många 
elever skulle komma att få icke godkända betyg. Man hade inte tagit hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar för att anpassa sig till ”normal” takt i lärandet. Det betyder att en del elever redan 
tidigt ansågs svaga och i behov av särskilt stöd, vilket i praktiken betyder att de knappast hade 
någon möjlighet att bli godkända. Han tar också upp problemet med att kriterierna tillämpas olika 
i olika skolor och att så många elever inte når upp till betyget godkänd. Uppföljningar av dessa 
elevers karriärer genom grundskolan visar att de flesta kommit efter mycket tidigt. 
Faktum är ju att barns och ungdomars lärande inte sker så att alla lär sig lika mycket på samma 
tid bara för att de är jämgamla och går i samma skola. Förutsättningarna för att alla ska kunna 
lära sig samma sker på samma tid finns inte. Det innebär att möjligheter saknas för många att nå 
upp till de fastställda kriterierna på fastställd tid. Emanuelsson menar att individuella studieplaner 
skulle kunna vara en lösning på problemet. De bör ha klara och välmotiverade etappmål som är 
möjliga att uppnå utifrån elevernas egna förutsättningar och i deras egen takt, en sak som skulle 
ställa stora krav på de ansvariga på alla nivåer i skolsystemet. Men han menar att det måste vara 
normalt – i betydelsen gällande för alla – att bli godkänd i skolarbetet, även om man har 
förutsättningar som leder till behov av särskilt stöd.  
Den viktigaste av de värderingar som ska genomsyra skolans verksamhet är allas lika värde, ett 
värde som inte kan bestämmas med en och samma kunskapsnivå som norm. Därför finner 
Emanuelsson att det nuvarande betygssystemet med sina absoluta kriterier är orimligt eftersom 
vissa elever blir godkända medan andra blir icke godkända. Det måste vara normalt att bli 
godkänd även om man är i behov av mer hjälp och stöd och är långsammare eller har svårare att 
lära sig än de flesta andra. I en skola som är obligatorisk för alla är det viktigt att det lärande som 
kommer till stånd värderas och belönas efter gällande förutsättningar och efter det arbete som 
lagts ner, menar han. 
 
Gränsen för godkänd har också inverkat på lärarnas situation och förändrat en mer än trettioårig 
praxis. Lindberg (2002) har i sina två studier som gällt grundskolor och gymnasieskolor från 
såväl landsort som städer undersökt hur lärares arbete påverkats och hävdar att grundskolelärarna 
känner ett större ansvar för att eleverna når målen, medan gymnasielärarna har olika 
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uppfattningar när det gäller om kraven blivit högre eller lägre. Många lärare anser dock att även 
om de känner oro för dem som riskerar att bli underkända så har denna grupp ändå vunnit på 
reformen eftersom de nu blir uppmärksammade och får hjälp. 
 
Inom grundskolan visade det sig att lärarna i stort sett var eniga om att införandet av en gräns för 
betyget godkänd betytt högre krav på eleverna än tidigare. Godkänd ansågs motsvara det tidigare 
betyget tre eller ibland betyget två. 
Den mest genomgripande förändringen ansåg lärarna i både grundskola och gymnasium vara den 
förändrade kommunikationen med tre parter: kollegerna, eleverna och föräldrarna 
konsekvenserna av detta. Med kollegerna gällde diskussionen framförallt betyg och kunskaper. 
Inom det relativa betygssystemet fick eleverna ”med vilka kunskaper som helst” alltid minst en 
etta och betraktades därmed som godkända. Det nya betygssystemet har medfört att man 
diskuterat vilka kunskaper eleverna bör ha inom området, vad som är acceptabelt. 
 
Att bedöma eleverna och sätta rättvisa betyg ställer stora krav på läraren, inte minst etiskt, anser 
Fjellström (2002). Det står i själva verket läraren fritt om han vill tillämpa betygskriterierna 
mekaniskt och lika för alla eller ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, något som 
styrdokumenten ger möjlighet till. Fjellström menar att man bör göra en avvägning mellan en 
konstaterande och en stimulerande effekt när betygen sätts. 
 
 
2.5 Bedömningsteorier 
 
Selgehed (2004) skriver att man enligt Molander vid införandet av det nya betygssystemet 
övergick från en kunskapssyn som hade sina rötter i positivismen där kunskapen ansågs vara 
kvantitativ och objektiv. Eventuella problem vid betygsgränser korrigerades på ett matematiskt 
statistiskt sätt. Författaren skriver vidare att det nya betygssystemet är kunskapsbetonat och att 
det inte endast är faktakunskap som är betydelsefull utan en helhetssyn på individens kunskaper. 
Med de relativa betygen jämförde man elevernas kunskaper med varandra och betygsatte dem 
enligt en gradering. Med målrelaterade betyg sker bedömningen kvalitativt och inte kvantitativt 
som tidigare. Den ska dessutom omfatta såväl processen som resultatet. Bedömningen ska vara 
en integrerad del av undervisningen och det krävs att eleverna är aktiva i undervisningen. Läraren 
är den person som ska tolka elevens prestationer, som förmåga att reflektera, se samband och 
förmåga att kunna använda kunskapen i olika situationer. I en kvalitativ bedömning är det viktigt 
vad som bedöms, inte hur bedömningen går till. Detta skulle göra att bedömningen blir subjektiv 
och det blir stora problem att göra jämförelser mellan olika bedömare. 
 
Enligt Stensmo (1998) grundade sig det tidigare betygsystemet på behaviorismens syn på hur 
människor och djur beter sig i olika inlärningssituationer och anser att man kan lära sig mycket 
om människor genom att studera försöksdjurs beteende i olika situationer. Ett av dess främsta 
namn är beteendevetaren Burrhus Frederic Skinner. Stensmo refererar till Skinner som utgår från 
att det bara är det observerbara beteendet som kan studeras vetenskapligt. Det kan man bara 
spekulera kring och spekulationer är inte vetenskap. Det beteende man ser hos människor och 
djur kallar behavioristerna för respons och denna är beroende av stimuli, dvs. vad som händer i 
miljön. 
Vidare skriver Stensmo att beteenden som visat sig ge gott resultat (förstärkning, belöning och 
vinster) har tendens att upprepas och bli en del av beteendet hos både människor och djur. Om 
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resultatet av beteendet däremot blir negativt minskar eller försvinner det ofta. På så vis lär man 
sig efterhand hur man bäst ska bete sig i olika situationer. I praktiken går undervisningen enligt 
behavioristisk modell ut på att fokusera på läromedlet eller att organisera det material som ska 
läras in. Detta bryts då ner till flera konkreta målbeteenden. Eleven får lära sig att bit för bit 
efterlikna dessa och för varje lyckad presentation följer återkoppling-belöning-förstärkning. 
Utvärderingen sker genom att elevers beteende jämförs med målbeteendet. Instruktioner kan 
också ges av en dator och det krävs inte att en lärare är nödvändig. 
Det nuvarande betygssystemet grundar sig, enligt Stensmo, till stor del på rekonstruktionism som 
är en utbildningsfilosofisk rörelse vars främsta kännetecknas av åsikten att såväl kultur som 
samhälle är i behov av ständig rekonstruktion och förnyelse samt att skola och utbildning har en 
central uppgift i det kulturella och sociala reformarbetet. Till skillnad från progressivismen har 
inte rekonstruktionismen fokus inriktat på individen utan på kultur och samhälle. 
Denna utbildningsfilosofi uppstod under den stora börskraschen i USA 1929 då ett antal filosofer 
samlades för att dra upp de riktlinjer för ett socialt välfärdsprogram där skola och utbildning 
skulle spela en stor och betydelsefull roll i syfte att återuppbygga det amerikanska samhället. Det 
blev grunden till rekonstruktionismen vars viktigaste kännetecken är, enligt Stensmo: 

• Utbildning måste vara en av de viktigaste ingredienserna i planeringen av samhället. Den 
ska vara grunden för en målmedveten social handling med siktet inställt på framtiden. Det 
är inte tillräckligt att utbilda i hur man planerar utan också att utbilda om målen, dvs. vad 
man vill uppnå. 

• Ett samhälle i kris kräver en rekonstruktiv utbildning, syftande till att ändra människors 
medvetande och frigöra deras möjligheter att skapa en ny social ordning som stämmer 
överens och harmoniserar med demokratins grundläggande värderingar. Den måste också 
stämma överens med sociala och ekonomiska krafter i samhället och utgöra grunden till 
ett liv i gemenskap säkerhet, värdighet och fred. 

• En äkta demokrati måste vara grunden för det nya samhället, där medborgarna själva har 
kontrollen över det offentliga.  

• För att uppnå en förändring krävs naturligtvis att medborgarna inser att en förändring är 
nödvändig. För detta krävs utbildning och denna måste börja i skolan. Läraren ska försöka 
övertyga eleverna om att det är nödvändigt med reformer men samtidigt vara öppen för 
motargument och låta andras åsikter komma fram. 

• Utbildningens mål och medel måste förändras för att möta de ständigt nya krav som ställs. 
Den måste grundas på de kunskaper som vunnits inom psykologi, psykiatri, sociologi och 
socialantropologi. Undervisningsmetoder liksom läroplaner och administration måste ta 
hänsyn till de nya kunskaper som vunnits. 

• Rekonstruktionismen hävdar att elever lika väl som skolan och utbildning formas av 
sociala förhållanden och att människors individuella frihet är begränsad av hennes sociala 
omvärld. Gruppverksamheten är därför viktig i skolan som en förberedelse för vuxenlivet. 

 
Stensmo påstår vidare att enligt den amerikanske pedagogikprofessorn George Counts måste 
en rekonstruerad utbildning grundas på följande påståenden: 
• Demokratisk etik: att erkänna alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller sociala villkor och deras rätt att delta i samhällets beslutfattande. 
• Erkännandet av den tekniska utvecklingen i samhället och följderna av denna. Den 

rekonstruerade utbildningen måste vara en del av ett socialt reformarbete som rör hela 
samhället. En uppgift för skolan och utbildningen blir att analysera samhället och ge 
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visioner för framtiden och dess möjligheter. Det kräver ledare som präglas av ansvar, 
insikt och som har visioner om ett bättre samhälle för alla. Läraren ska vara socialt aktiv 
och påverka eleverna, skolan och samhället. 

 
Stensmo refererar till Counts som ansåg att det moderna samhället kräver samarbete för att kunna 
hanteras. En rekonstruerad utbildning måste vara grundad på samarbete, inte på att var och en 
arbetar för sig själv och för sin egen framgång. Grupparbete och utveckling av sociala färdigheter 
är viktiga faktorer i skolarbetet. Den rekonstruerade utbildningen ska forma demokratiska insikter 
och lojaliteter och ge kunskaper som möjliggör deltagande i ett demokratiskt samhälle. 
 
 
2.6 Nationella prov 
 
Ämnesproven i skolår 5 utgavs första gången år 1996. Skolverkets rapport (2004c) är en följd av 
ett regeringsuppdrag rörande insamling av resultat från proven. Här nedan följer utdrag från 
regeringsuppdraget: 
 

”De nationella ämnesproven i grundskolan år 5 och specialskolan år 6 är betydelsefulla för 
skolans egen resultatvärdering. De kan t.ex. komma att ingå bland de kvalitetsindikationer som 
Skolverket skall föreslå enligt vad som följer av uppdrag (B) för kvalitetsredovisning. De 
nationella proven ger, om de samlades in, en överblick och avstämning på nationell nivå av 
läget i skolan efter halva grundskoletiden.” (s.4) 

 
Enligt Grundskoleförordningen 7 kap. 10 § (2000) kan dessa frivilliga ämnesprov användas i 
slutet av årskurs fem för att bedöma elevers kunskapsutveckling. Trots att proven är frivilliga kan 
kommunerna besluta att de är obligatoriska, vilket skett i 92 procent av skolorna som var med i 
Skolverkets rapport (2004b). Trots att proven inte är obligatoriska använder de flesta skolor dem. 
Med proven följer exempel på hur elevernas arbeten kan bedömas och bedömningsanvisningarna 
som ingår är omfattande. 
 
Ämnesproven har enligt Skolverket (2004c) tre syften. Proven ska ge lärarna stöd vid bedömning 
av om och hur väl eleverna har nått uppställda mål i kursplanen. Till sin hjälp har läraren de 
diskussioner som förs i bedömningsunderlaget. I provet finns det muntliga uppgifter, 
gruppuppgifter och uppgifter av problemlösande karaktär. Uppgifterna är konstruerade så att de 
är rimliga och verklighetstrogna. Man betonar att det inte är det lätt mätbara som skall ses som 
det viktiga. Skolverket (1996a) diskuterar huruvida kunskapsbedömning motsvarar kvaliteterna 
som läroplanens mål strävar mot. ”De kvaliteter i elevernas kunnande som eftersträvas låter sig 
dock inte enkelt beskrivas eller formuleras – och än mindre mätas” (s.16), står det i Skolverkets 
kommentarer.  
Ett annat syfte är att proven har en diagnostisk funktion. Ämnesproven i skolår 5 kräver inget 
speciellt arbetssätt eller något specifikt läromedel. Resultaten av ämnesproven sammanställs i en 
kunskapsprofil tillsammans med övriga bedömningar i området. Proven ger underlag för 
utvecklingssamtal, inte som underlag vid betygssättning, anser Skolverket. I kunskapsprofilen 
tydliggörs elevens starka och svaga sidor. Detta är en bedömning inte enbart av de nationella 
proven utan av hela elevens prestationer. Kunskapsprofilen kan utgöra en god grund för fortsatt 
planering och undervisning.  
Slutligen har ämnesproven syftet att ge lärare en kompetensutveckling.  
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Proven ska stödja en likvärdig och rättvis betygsättning i landet och ge underlag för lokal och 
nationell uppföljning av elevers kunskaper i de ämnen som har nationella prov. 
 
Vid provens utformning och konstruktion har Skolverket (2004c) konkretiserat läroplanens 
kunskapssyn liksom deras syn på lärande. Naturligtvis har ”mål att uppnå” haft stor betydelse vid 
utformningen av proven och dessa mål visar vad varje elev minst ska ha uppnått. Skolverket har 
försökt skapa både bredd som variation. Många uppgifter har flera lösningar. Uppgifterna ska 
lösas både individuellt och i grupp. Provens inriktning går mot problemlösning och 
kombinationer av olika kunskapsområden. Resultaten av själva inlärningen visar sig mer som 
övergripande kompetenser och attityder än som faktaredovisningar, skriver Skolverket. 
 
I Skolverkets rapport (2004c) menar man att det vid provkonstruktionen varit centralt att se till att 
proven har dels hög validitet som hög reliabilitet. Sambandet mellan kursplaner, mål och det 
nationella provet är högt och ger därigenom hög validitet. Även att proven prövar de kunskaper 
och förmågor som är relevanta, liksom om dessa ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper är 
viktiga faktorer som spelar stor roll för att skapa god validitet. Just detta gör man i ämnesproven 
för årskurs fem, dels prövas flera mål i kursplanerna och konstruktionen av proven är utformade 
så att färdigheter prövas på olika sätt, muntligt, skriftligt både enskilt och i grupp. Provens 
reliabilitet kan sjunka om man antingen inte prövar vissa färdigheter tillräckligt mycket eller om 
det är stor skillnad mellan bedömningen varierar alltför mycket mellan de som bedömer proven. 
Skolverket har jämfört de nationella proven i sin rapport (2003) med liknande prov utomlands 
och konstaterar att proven håller internationell standard och att kvalitén är hög. 
  
Regeringen understryker i sin skrivelse (1998) betydelsen av att skolan ger kunskaper som är 
nödvändiga för alla i samhället. Man betonar här också att skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska och allsidiga utveckling. Att utveckla instrument för att kunna mäta mer komplexa 
frågor som hur eleverna tillägnat sig t.ex. samarbetsförmåga, kritisk granskning och 
värdegrunden är betydelsefullt. ”Rätt använda är prov en viktig del av skolornas utvärderings- 
och utvecklingsarbete.” (s.23), anser man i utvecklingsplanen. 
 
 
2.6.1 Lärares synpunkter 
 
Enligt Skolverkets rapport 2003:2038 (2004c) frågar man lärarna om deras inställning till provet. 
Lärarna menar att det inte finns någon skillnad mellan pojkars och flickors möjlighet att 
genomföra provet, dessutom tycker lärarna att eleverna är väl motiverade att göra provet. Lärarna 
tycker att proven ger en god belysning av kunskapsnivån i gruppen. Många, cirka hälften av 
eleverna anses vara nervösa och oroliga inför provet, menar många lärare. Tio procent av lärarna 
tycker att elever med särskilda behov borde få slippa delta i proven för att inte få sämre 
självkänsla. Lärarna menar i undersökningen att man inte i någon hög grad samverkar med andra 
skolor om det nationella provets användning. Skolverket understryker betydelsen av detta då det 
ökar likvärdigheten. Lärarna i undersökningen tror inte att resultaten från de nationella proven 
används till resursförstärkning. I undersökningen framkom det att lärarna använder de nationella 
proven för utvecklingssamtalen. Slutligen visade undersökningen att proven styr på ett positivt 
sätt, att de ger styrka och är ett bra verktyg. Det fanns dock viss oro som framkom och gällde 
främst oro att det växer fram en skola med endast tre ämnen och att de andra skolämnena tappar i 
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betydelse. Lärarna tyckte också att det var viktigt att utveckla den professionella yrkesrollen när 
det gäller bedömning. 
 
 
2.6.2 Elever i behov av särskilt stöd 
 
I Skolverkets resultatinsamling (2004c) framkommer det till största delen att samtliga elever 
deltar i de nationella proven. Enligt de lärarenkäter som skickas in frivilligt från skolor till 
Skolverket framgår det dock att enstaka elever med särskilda behov inte deltar liksom nyanlända 
elever med bristfälliga kunskaper i svenska. 
Elever i behov av särskilt stöd som inte deltar är en heterogen grupp som kan bestå av elever med 
koncentrationssvårigheter, elever med olika diagnoser, elever med läs- och skrivsvårigheter samt 
elever som har svårigheter med matematik. Naturligtvis finns det ytterligare anledningar till 
varför elever inte kan delta, men för dessa elever kan anpassningar vara aktuellt, menar 
Skolverket. Som exempel på anpassningar nämner Skolverket olika tekniska hjälpmedel som 
personalförstärkning vid provtillfällena eller att ge dessa elever längre provtid. 
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet enligt Skollagen 4 kap. 1§ 
(2000), men man definierar inte vad som menas med svårigheter i skolarbetet utan låter den 
enskilda skolan definiera begreppet. Skolverket menar att dessa elever säkerligen kan känna press 
i provsituationen men också att det kan kännas exkluderande att inte få göra provet. 
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3. Empirisk del 
 
I denna del tas metod, undersökningsgrupp samt genomförandet av undersökningen upp. I vårt 
arbete har vi ställt följande problempreciseringar: 
• Är de nationella provens resultat mätbara och vad är det man vill mäta? 
• Hur tolkas, värderas och bedöms de nationella proven av pedagoger? 
• Gör alla lärare samma bedömning av eleverna? 
• Används resultaten av de nationella proven för ev. åtgärder? 
• Kan de nationella proven vara till gagn för elever i behov av särskilt stöd? 
Frågorna är ställda utifrån vårt syfte att se om de nationella proven i svenska i skolår 5, enligt 
pedagogerna, uppfyller kraven som mätinstrument utifrån kriteriet godkänd. Vidare ville vi även 
se om det finns en samsyn mellan lärare och specialpedagoger på olika stadier på en skola när det 
gäller tolkning, värdering och bedömning av de nationella proven. 
 
 
3.1 Metod 
 
Vid insamlandet av det material som vi ska analysera och bearbeta använde vi oss av metoder 
som ger både kvantitativa och kvalitativa resultat. En metod för att samla in kvantitativa data kan 
vara enkäter som ger ett mätbart resultat för undersökaren att analysera. För att samla in 
kvalitativa data är intervjuer en vanlig metod (Kvale, 1997). Fördelarna är att man utöver den 
personliga kontakten kan ställa följdfrågor om det finns oklarheter. Intervjufrågorna gjordes 
utifrån en typ av kvalitativ intervju som beskrivs utförligt av författaren. Enligt Kvale är den 
kvalitativa forskningsintervjun en specifik form av samtal med särskilt syfte och struktur. Den 
kvalitativa intervjun bygger på ett antal frågeområden som intervjuaren går igenom tillsammans 
med den intervjuade. Fördelarna med denna intervjumetod är den personliga kontakten och att 
man under intervjun kan ställa följdfrågor om det finns otydligheter. Den ger också möjlighet till 
en mer djupgående analys, enligt författaren.  
 
 
3.2 Undersökningsgrupp 
 
Vi valde att låta olika yrkeskategorier i en skola rätta några nationella prov i svenska - delprov 1 
och 2 för skolår 5 - och sedan jämföra resultaten.  
Det ingår totalt åtta lärare i vår undersökning och tanken från början var att det skulle vara enligt 
följande kategorier: två lågstadielärare, två mellanstadielärare, två högstadielärare och slutligen 
två speciallärare. Men båda lågstadielärarna ansåg att de inte hade tillräcklig kännedom och 
kunskap om de nationella proven i årskurs fem och avböjde att vara med i undersökningen. 
Istället fick vi välja lärare som arbetar på de olika stadierna och eftersom lärarsammansättningen 
ser så olika ut på skolor fick vi annan uppdelning av lärarkategorier. Det blev till slut fyra 1-7 
lärare, en 4-9 lärare, en högstadie- och gymnasielärare, en speciallärare och en specialpedagog. 
 
 
3.3 Genomförande och bearbetning 
 
Vår undersökning började med att vi genomförde delprov 1 och 2 i en klass. Därefter valde vi ut 
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tre elever födda i Sverige, eftersom vi vill undersöka lärarnas bedömning och inte elevernas 
svenskkunskaper. Vi fick klartecken från elevernas vårdnadshavare att använda proven i 
undersökningen. 
Undersökningen är gjord på en skola som valdes genom att vi känner en av dess enhetschefer sen 
tidigare. Vi besökte skolan och i första skedet träffade vi lärarna och berättade muntligt om vår 
studie. Därefter fick våra informanter ett brev (se bilaga 1) samt en plastficka med material för 
bedömning. Vi valde detta tillvägagångssätt för att försäkra oss om att vi skulle få in våra 
uppgifter från alla och i tid. Efter några veckor besökte vi skolan igen för att få tillbaka materialet 
samt bestämma tider för intervjuerna. 
Kvantitativa data fick vi in genom enkäten (bilaga 2). Det är ett enkelt sätt att få viktig 
bakgrundsfakta och synpunkter på de nationella proven. Vi sammanställde enkäterna och 
bedömningarna av delproven innan vi formulerade våra frågeområden. Vi var båda med på 
intervjuerna, en ställde frågor och den andra antecknade. Efter intervjun kontrolläste vi svaren för 
informanten så att eventuella missförstånd skulle elimineras. Nästa steg var att analysera 
intervjuerna, vilket gjordes utifrån meningskategorisering (Kvale, 1997). Vi jämförde likheter 
och olikheter. Därefter sammanställde vi svaren utifrån frågeområdenas rubriker. 
 
 
3.4 Etiska överväganden och tillförlitlighet 
 
De etiska principerna var aktuella under hela forskningsarbetet. Vi tog hänsyn till de 
forskningsetiska principerna (HSFR, 1999) vilket innebar att vi avidentifierat intervjupersoner 
och skola. Syftet med undersökningen angavs och beskrevs för deltagarna. Dessutom framgick 
det klart att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när helst deltagarna så önskar. 
Deltagarnas svar används endast för forskningssyftet. Naturligtvis har vi informerat om hur och 
var forskningsresultaten redovisas. Samtliga deltagare kommer att få ett exemplar av den färdiga 
uppsatsen. 
Vår undersökning är liten och mycket begränsad eftersom den bara belyser hur bedömningen av 
de nationella proven kan gå till på en skola. 
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4. Resultatbeskrivning 
 
I denna del redovisar vi först enkäten. Vi börjar en kort bakgrundsbeskrivning av informanterna 
för att sedan jämföra likheter och olikheter i enkäten. 
Därefter redovisar vi själva bedömningarna av delproven som informanterna gjort. Studien har 
avgränsats till det nationella provet, delprov 1 och 2 i svenska för skolår 5. Vi har valt att 
redovisa varje delprov separat och varje elevs omdömen var för sig för att få en lättare översikt. 
Efter varje elev gör vi en jämförelse av bedömningarna. 
Sist redovisar vi intervjuerna utifrån respektive frågeområde. Avsikten är att visa på mönster som 
förenar eller skiljer de intervjuade åt. 
 
 
4.1 Enkät 
 
4.1.1 Informanterna 
 
I vår undersökning ingår totalt åtta kvinnliga pedagoger, vilka vi hädanefter benämner alla som 
lärare, från en och samma storstadsskola. 
 
Lärare 1: 1-7 lärare, arbetat mindre än 5 år och rättat nationella prov 1 gång. 
 
Lärare 2: 1-7 lärare, arbetat mindre än 5 år och rättat nationella prov 1 gång. 
 
Lärare 3: 1-7 lärare, arbetat 6-10 år och rättat nationella prov 1 gång. 
 
Lärare 4: 1-7 lärare, arbetat 16-20 år och aldrig tidigare rättat nationella prov. 
 
Lärare 5: Högstadie- och gymnasielärare, arbetat över 30 år, rättat nationella prov 5 gånger. 
 
Lärare 6: 4-9 lärare, arbetat mindre än 5 år och aldrig tidigare rättat nationella prov. 
 
Lärare 7: Specialpedagog, arbetat 6-10 år och rättat nationella prov 3 gånger. 
 
Lärare 8: Speciallärare, arbetat över 30 år och rättat nationella prov 5 gånger. 
 
Endast lärare 1 och 2 svarar att de fått direktiv från skolledningen om hur de ska gå tillväga när 
de rättar proven. 
 
Uppgift 7-16 på enkäten skulle informanterna värdera enligt:  1 = instämmer helt 

 2 = instämmer till stor del 
 3 = instämmer delvis 
 4 = instämmer inte alls 
 5 = kan inte ta ställning 
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Tabell 4.1.1. Fördelning av lärarnas värdering av påstående 7-16 på enkäten. 

 

Fråga Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 Lärare 6 Lärare 7 Lärare 8
7 2 2 3 3 1 3 2 2 
8 5 2 3 4 1 4 1 1 
9 3 3 3 3 2 3 3 3 
10 3 3 4 2 3 2 3 3 
11 2 2 4 5 2 4 5 2 
12 4 2 4 3 3 3 4 2 
13 3 2 3 2 2 2 2 2 
14 5 4 4 4 1 4 2 2 
15 3 1 2 5 5 2 2 3 
16 5 2 4 5 4 5 5 2 

 
7. Det är viktigt att proven finns för årskurs fem.  

 Alla instämmer helt, till stor del eller delvis. 
8. Proven för årskurs fem ska vara obligatoriska. 
 Här råder det oenighet. 
9. Proven är ett stöd för att bedöma om eleven nått målen. 
 Enigheten stor, alla utom en instämmer delvis. 
10. Proven är ett stöd för bedömning av elevens starka och svaga sidor. 

 En lärare instämmer inte alls medan övriga instämmer delvis/till stor del. 
11. Proven används som ett stöd för principen om likvärdig bedömning. 

Hälften instämmer till stor del, två instämmer inte alls och två kan inte ta ställning. 
12. Proven ger en rättvis bild av elevens kunskapsnivå. 

Tre instämmer inte alls medan tre instämmer delvis och två instämmer till stor del. 
13. Proven har en diagnostisk funktion. 
 Alla instämmer till stor del eller delvis. 
14. Proven har en kompetensutvecklande funktion för dig som lärare. 
 Stor oenighet bland svaren. 
15. Proven är för tidskrävande att hantera. 
 De som kan ta ställning instämmer helt, delvis och till stor del. 
16. Resultaten av proven används vid resursfördelningen. 

Hälften av informanterna kan inte ta ställning. Av de övriga instämmer två inte alls medan 
två instämmer till stor del. 

 
 
4.2 Delprov 1  
 
De tre grottornas berg är ett delprov för bedömning av läsförståelse. Testet består av en text med 
tillhörande frågeuppgifter. 
 
I anvisningarna till delprovet står följande: (Skolverket, 2005) 
 

”Att kunna läsa bra innebär både förmåga att läsa av de enskilda orden (avkodning) och att 
förstå innebörden. Uppgifterna till texten De tre grottornas berg är av olika slag för att fånga in 
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en del av den komplexitet som ligger i att pröva barns läsförmåga. Bedömning av svaren 
betyder också att läraren noterar vilken typ av uppgifter varje elev klarar av eller inte får grepp 
om. Vid bedömningen bör läraren fokusera innehållet i svaren 
I uppgifterna prövas olika sätt att förstå innehåll i en text: 
• att urskilja detaljer i texten, ytliga såväl som centrala (fråga 1 och 5), 
• att förstå orsakssammanhang (fråga 6 och 7), 
• att förstå språkliga uttryck som vill ge en bild av hur människor tänker eller uttrycker sig 

(fråga 2, 3, 4 och 8), 
• att dra egna slutsatser  med stöd i texten (fråga 9 och 10). 
Av dessa uppgifter kräver 7, 9 och 10 en mer kvalificerad läsförståelse än de övriga. 
I en godtagbar lösning har eleverna rimligt goda svar på de flesta (6 st.) av uppgifterna.”  
(Svenska och svenska som andraspråk s. 3-4) 

 
Anvisningarna tar även upp exempel på goda elevsvar på uppgifterna (se bilaga 3). 
 
 
ELEV A (se bilaga 4)  
 

“Godkänd. Eleven förstår innebörden i texten. Svarar väl på frågorna. Drar egna slutsatser. 
Stavar sämre. Mycket dålig på att börja meningen med stor bokstav och avsluta med punkt. 
Upprepar sig mycket med för att.” (Lärare 1) 
 
”Icke godkänd. Har inte lyckats med att svara med godtyckliga svar på flera av frågorna. Det 
behövs mer uttryckliga svar.” (Lärare 2) 
 
”Godkänd. Eleven har dock inte klarat målen för att kunna dra egna slutsatser.” (Lärare 3) 
 
“ Icke godkänd. Det saknas ordentliga förklaringar i uppgift 9 och 10.” (Lärare 4) 
 
”Godkänd. Eleven har brister när det gäller att dra slutsatser och se sammanhang. Behöver läsa 
mycket och få en vana vid att diskutera litteratur.” (Lärare 5) 
 
”Godkänd. 6 rätt av 10.” (Lärare 6) 
 
”Godkänd. Har svarat bra och utförligt på frågorna. Endast en fråga felsvarad.” (Lärare 7) 
 
”Godkänd. Det handlar här om läsförståelse – inte språkbehandling.” (Lärare 8)  
  

 
Kommentarer 
Sex lärare bedömer godkänt medan två bedömer icke godkänt. 
En lärare anser att eleven kan dra egna slutsatser medan fyra anser tvärtemot. 
 
 
ELEV B (se bilaga 5) 
 

”Icke godkänd. Den här eleven har inte förstått texten helt. Har svårt för att förstå innebörden 
och gå in på djupet. Skev verklighetsuppfattning, ”Morfar kan prata med björnar”. Har inte 
svarat på alla frågor. Korta svar. Eleven stavar rätt. Börjar mening med stor bokstav och slutar 
med punkt.” (Lärare 1) 
 
”Icke godkänd. Har inte svarat rätt på de flesta av frågorna.” (Lärare 2) 
 
”Icke godkänd. Eleven når inte upp till 6 rimliga svar.” (Lärare 3) 
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” Icke godkänd. Frågorna 3 och 7 har lämnats obesvarade. Fråga 8 har missförståtts. I fråga 4 
visar B att han/hon inte förstått texten. I fråga 9 har B skrivit av text istället för att förklara. I 
fråga 10 påstår B felaktigt att man kan avgöra att individerna i berättelsen befinner sig uppe på 
ett berg genom att endast läsa rubriken på berättelsen.” (Lärare 4) 
 
”Icke godkänd. Förstår detaljer men kan inte dra slutsatser och se orsakssammanhang.” (Lärare 
5) 
 
”Icke godkänd. 2,5 rätt av 10.” (Lärare 6) 
 
”Icke godkänd. Har endast hälften av frågorna rätt. Hoppar över frågor och har svårt att 
fundera ut svar som inte står i texten.” (Lärare 7) 
 
”Icke godkänd. För många obesvarade uppgifter.” (Lärare 8) 

 
Kommentarer: 
Samtliga lärare bedömer delprovet som icke godkänt. 
 
 
ELEV C (se bilaga 6) 
 

”Godkänd. Svarar väl på frågorna. Har förstått innehållet. Har inte svarat på fråga 9.” (Lärare 
1) 
 
”Godkänd. Har bra svar på 7 av 10 svar.” (Lärare 2) 
 
”Godkänd. Eleven skriver fullständiga och bra svar på flera frågor, lite förvånande att han/hon 
inte klarade bägge orsakerna på fråga 7 eller svaren på fråga 6 och 9.” (Lärare 3) 
 
” Icke godkänd. C har inte besvarat fråga 9. Som svar i fråga 10 ger C en förklaring som inte är 
godtagbar.” (Lärare 4) 
 
”Godkänd.” (Lärare 5) 
 
”Godkänd. 7 rätt av 10.” (Lärare 6) 
 
”Godkänd. Har svarat bra och utförligt på frågorna. De flesta frågorna rätt besvarade. Drar 
egna slutsatser i svaren.” (Lärare 7) 
 
”Godkänd. Klara och tydliga svar, god läsförståelse.” (Lärare 8) 

 
Kommentarer: 
Sju lärare bedömer godkänt medan en bedömer icke godkänt. 
 
 
4.3 Delprov 2 
Skriv och berätta är ett delprov för bedömning av skrivförmåga. 
I anvisningarna till delprovet står följande: (Skolverket, 2005) 
 

”Lärare och elever har säkert tidigare resonerat om vad som gör en berättelse bra eller varför en 
del beskrivande eller argumenterande faktatexter är intressanta och roliga att läsa. I berättelsen 
är det kronologin som är ledstången. I en beskrivande, utredande eller argumenterande text 
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måste innehållet ordnas på annat sätt. Detta berörs i kommentarerna till elevtexterna. Den 
allmänna inriktningen för bedömning av elevernas skrivförmåga har följande kriterier: 
• att berätta/beskriva/argumentera/reda ut sammanhängande och intressant för läsaren, 
• att bygga begripliga meningar, 
• att behärska skrivtekniska färdigheter.” (Svenska och svenska som andraspråk s. 5) 

 
Mer utförlig beskrivning av varje kriteriegrupp samt kommentarer till bedömningen 
finns i anvisningarna. Här finns även elevtexter med kommentar och bedömning (se 
bilaga 7). 
 
 
ELEV A (se bilaga 8) 
 

”Icke godkänd. Meningsbyggnaden, går inte in på djupet, utvecklar inte det han/hon sagt. 
Kaotiskt, har för bråttom. Kan uttrycka det han/hon vill ha sagt med ord.” (Lärare 1) 
 
”Icke godkänd. Bra början, tappar tråden och det blir osammanhängande. Punkt fattas på 
många ställen, d.v.s. ofullständiga meningar.” (Lärare 2) 
 
”Icke godkänd. Eleven har en bra inledning och försöker skriva en utredande text, men tappar 
tråden så slutet hänger inte ihop med den övriga texten. Svårt med dubbelteckning. 
Särskrivning. Ingen styckeindelning. För långa meningar. Meningsbyggnaden är bra.” (Lärare 
3) 
 
” Icke godkänd. Texten är sammanhängande. Meningsbyggnaden är ok, även om det rent 
skrivtekniskt finns svårigheter när det gäller att klara av att sätta punkt. Ett ytterligare problem 
är A: s svårigheter med dubbelteckning. A har nog, med rätt hjälp, goda chanser att så 
småningom bli godkänd i svenskämnet.” (Lärare 4) 
 
”Godkänd. Ganska bra inledning. Försöker besvara rubrikens fråga med stöd i egna 
erfarenheter av djur. Skribenten kunde dock ha gått längre och varit tydligare i sin 
exemplifiering. Mot slutet tappar A fokus och glömmer bort rubrikens fråga. Texten lämnar den 
utredande formen och övergår till att berätta. Meningarna hänger samman även om skiljetecken 
ibland saknas. Språket ligger nära talspråket. Osäker på dubbelteckning. Ingen styckeindelning. 
Handstilen är läslig men eleven borde skaffa sig ett suddgummi.” (Lärare 5) 
 
”Godkänd. Eleven visar prov på en berättande, kronologisk disposition men även på en mer 
utredande logisk disposition. Elev använder utbyggda meningar och en del sambandsord. 
Engagemanget och det skrivtekniska är mindre väl utvecklat.” (Lärare 6) 
 
”Icke godkänd. Utsvävande text som innehåller oväsentligheter. Konstigt konstruerade 
meningar som är svåra att följa logiskt. Besvarar inte frågan hur djuren pratar. Texten saknar 
mycket skiljetecken för att kunna läsas på ett bra sätt.” (Lärare 7) 
 
”Icke godkänd. Dålig språkbehandling. Ej sammanhängande text.” (Lärare 8) 

 
Kommentarer: 
Två lärare bedömer godkänt medan sex bedömer icke godkänt. 
 
 
ELEV B (se bilaga 9) 
 

”Icke godkänd. Bra meningsbyggnad. Hoppar från dt ena till det andra utan att utveckla.” 
(Lärare 1) 
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”Godkänd. Sammanhängande berättelse. Begripliga meningar. Har dock en hel del stavfel, 
men detta uppvägs av den röda tråden.” (Lärare 2) 
 
”Godkänd. Eleven har en kronologisk följd. Han ger olika exempel på hur djuren kan prata 
med varandra. Läsaren får inte veta var han har fått sina uppgifter om gorillan och hunden, men 
det har ingen betydelse för att få texten bärande. Stavfel (dubbelteckning).” (Lärare 3) 
 
”Icke godkänd. Texten är utredande men samtidigt barnsligt skriven, särskilt med tanke på 
meningsbyggnaden. En mening kan börja med: ”För at…” B har svårigheter med 
dubbelteckning och även vokaler, d.v.s. å eller o, e eller ä. Man anar en bruten nybörjarsvenska. 
B behöver mycket hjälp och språklig stimulans. Kan då säkert bli godkänd så småningom.” 
(Lärare 4) 
 
”Godkänd. En kort text. Med ett antal exempel från egna erfarenheter och ett tv-program 
argumenterar eleven för sitt inledande påstående. Handstilen är läslig. Bildar i stort sett korrekta 
meningar men har ibland satsradningar. Några stavfel. Ingen styckeindelning.” (Lärare 5) 
 
”Godkänd. IG osäker. Eleven redovisar en del argument för sin tes men mycket är 
underförstått. Eleven är på god väg men måste lära sig att bygga ut argumenten bättre. Jag har 
ändrat mig från icke godkänd till godkänd då eleven ändå redovisar argument. Eleven har inte 
skapat engagemang i texten och är rent skrivtekniskt mindre väl utvecklad.” (Lärare 6) 
 
”Godkänd. Bra meningar. Ger exempel hur djuren talar, förklarar. Trevlig text. Saknar en del 
skiljetecken, men får fram budskapet.” (Lärare 7) 
 
”Godkänd. Sammanhängande text.” (Lärare 8) 

 
Kommentarer: 
Sex lärare bedömer godkänt medan två bedömer icke godkänt. 
 
 
ELEV C (se bilaga 10) 
 

”Godkänd. Bra meningsbyggnad. Stavar bra. Gör stycken. Lätt för läsaren att läsa. Mycket 
tydlig. Gör det intressant att fortsätta läsa. Kunde berättat mer.” (Lärare 1) 
 
”Godkänd. Svarar på frågan. Har en röd tråd genom berättelsen. Sammanhängande meningar. 
Hyfsat god meningsbyggnad.” (Lärare 2) 
 
”Godkänd. Eleven börjar bra med att beskriva hur t.ex. hundar och människor kommunicerar 
med varandra. I slutet blir det konstigt med den stora hunden. Hon kunde berättat mer om 
honom. Är det egna djuret hunden eller något annat djur hon har? Till sist svarar eleven på 
frågan var hon har fått uppgifterna från om djur kan tala. Stavar bra. En del meningar är för 
långa.” (Lärare 3) 
 
”Godkänd. Texten är utredande, men det påstås sånt som inte förklaras också. 
Meningsbyggnaden är ganska ok, så även det skrivtekniska kunnandet, även om ändelser ibland 
saknas. C har svårt att skilja på de och dem. Något ordföljdsfel har också smugit sig in. Ändå 
tycker jag att C är på god väg att uppnå ett gott skriftspråk eftersom det finns ett flyt, relativt 
avancerade meningar och styckeindelning som avslöjar en förmåga att lite kunna strukturera 
upp texten.” (Lärare 4) 
 
”Godkänd. Texten är ganska rörig; skribenten vill uttrycka mycket men den språkliga 
förmågan räcker inte riktigt till. I andra stycket tycks skribenten referera till ett tv-program som 

 22



han – eller kanske hela klassen – sett. Avsnittet i sig är annars svårt att förstå. I sista avsnittet 
tappas fokus och eleven övergår till att berätta om den lilla hunden som dog. Skribenten visar 
en viss språklig medvetenhet och att han/hon ibland rör till det för sig tyder på att vederbörande 
befinner sig i en utvecklingsfas. Eleven bygger i stort sett korrekta meningar. Språket ligger 
nära talspråket. Tappar skiljetecken. Handstilen tydlig och lättläst. Inga stavfel. 
Styckeindelning.” (Lärare 5) 
 
”Godkänd. Presenterar teser och följer upp med flera argument. P.g.a. ordföljden gissar jag att 
det är en elev som har annat språk än svenska som modersmål. Eleven behärskar den 
kronologiska dispositionen. Eleven är skrivtekniskt kunnig. Eleven är mindre bra på att skapa 
engagemang.” (Lärare 6) 
 
”Godkänd. Ger olika exempel i texten hur djur talar. Saknar en del skiljetecken och kommer 
bort från ämnet något i slutet. Inte helt bra meningskonstruktioner men trevlig text.” (Lärare 7) 
 
”Godkänd. God språkbehandling.” (Lärare 8) 

 
Kommentarer: 
Samtliga lärare bedömer delprovet som godkänt. 
 
 
4.4 Intervjuer  
Vi har valt att sammanställa intervjuerna utifrån varje frågeområde (se bilaga 11). 
 
 
4.4.1 Proven 
 
Provens utformning och konstruktion tyckte de flesta var bra. Delprov 1 var en ren läsförståelse 
med direkta och bra frågor som var mätbara, en informant ansåg dock att texten borde vara mer 
verklighetsbaserad och inte så svår. Några hade synpunkter på delprov 2 och tyckte att det borde 
vara en friare uppsats. En informant ansåg att proven var lite statiska och ibland egendomligt 
formulerade, medan en annan såg proven som inspirerande. De flesta informanter tyckte inte att 
proven var mätbara utan skulle ses som en del i helheten. En informant ansåg att proven inte gav 
någon objektiv bild av eleven och att det är objektiviteten som är mätbar. Många ansåg att det 
blev en egen tolkning och värdering av provet. Två informanter diskuterade resultaten med andra 
kollegor, för att gemensamt ta ut ett medelvärde. Sju informanter tycket inte att proven gav 
tillförlitliga resultat av elevens kunskapsnivå, en ansåg att proven var en bra värdemätare. 
 
 
4.4.2 Provens syfte 
 
Fyra informanter tyckte att proven fungerade som ett diagnostiskt material, men att de bara mäter 
en isolerad färdighet. Tre informanter ansåg inte att man kunde belysa elevens svaga och starka 
sidor. Alla betonade att man måste se helheten, vilket inte proven gör. En informant ansåg proven 
vara flummiga, men att man genom dem kan se vilken inriktning som läroplanen har. Ingen 
tyckte att proven kunde  användas som bedömning för att se om eleven nått uppställda mål i 
läroplanen, utan bara som ett stöd. 
Sju informanter ansåg inte att proven gav en likvärdig och rättvis bedömning, utan här spelar en 
mängd andra faktorer in såsom lärare, bakgrund, social miljö, typ av skola och elevernas 
förutsättningar. Tre ansåg att man blev hemmablind efter att ha varit länge på en och samma 
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skola. En av dessa tyckte att det borde vara bättre med test som SL 40 eller SL 60 som ger en 
rättvis bedömning oavsett vem som rättar dem. En informant tyckte att proven gav en rättvis 
bedömning tack vare bedömningsanvisningarna till proven. Denna informant rättade proven utan 
att veta vem som gjort det för att frikoppla sig själv och tyckte att det gav eleverna en rättvisare 
bedömning. En annan informant sa att resultaten inte var rättvisa då man som lärare faktiskt 
kunde fuska sig till ett bättre resultat genom att leda in eleverna i provfrågorna genom 
diskussionen av texten innan provet. Hon ansåg att proven borde utformas så att läraren delar ut 
text och uppgifter utan någon genomgång. 
 
 
4.4.3 Provens bedömningsanvisningar 
 
Bedömningskriterierna tyckte de flesta av informanterna var bra till delprov 1, men mindre bra 
till delprov 2. Där borde det vara en friare och mer flexibel bedömning. En informant tyckte att 
innehållet borde stå i fokus och det skrivtekniska komma i andra hand. Informanten ansåg att det 
vara viktigare med ordkunskap och språkförståelse. En annan informant tyckte att vissa kriterier 
var klara, andra inte och att svarsalternativen gjorde henne osäker. Hon tyckte att alternativen 
måste vara antingen eller, inte allt eller inget. En informant ansåg att delprov 2 var svårast att 
bedöma, eftersom det är så många olika aspekter som skulle vägas in. I hennes bedömning 
vägdes inte stavning eller stora och små bokstäver in alls, utan berättandet i texten och hur 
begripliga meningarna var fick stå för bedömningen.  
Ingen ansåg att alla elever ska göra proven. Här var alla överens om att nyanlända invandrare inte 
skulle göra proven. Tre ansåg att dyslektiker och andra med försenad utveckling inte heller skulle 
göra dem. Två tyckte att om man gav dyslektiker och andra med läs- och skrivsvårigheter samma 
förutsättningar med t.ex. läshjälp skulle de kunna göra proven. Tre ansåg att hade man elever 
med behov av särskilt stöd med åtgärdsprogram, borde de inte utsättas för proven. Detta skulle 
enligt informanterna göra större skada än nytta för eleven. 
Fem informanter var osäkra på om ”normalt” är att vara godkänd och tyckte att det normala är ett 
svårt begrepp. Två ansåg att det borde vara normalt att vara godkänd eftersom förväntningarna på 
proven är utifrån barnens ålder. En informant ansåg att gränsen att vara normal är enorm precis 
som betyget godkänd och att man ofta anpassar skolan efter eleverna. 
Sex informanter tyckte att det är svårt att bedöma proven utan kännedom om eleven, då 
helhetsbilden saknas. Två ansåg att man borde kunna rätta proven utan kännedom om eleven. En 
av dessa såg det som bra att byta prov med någon och den andra ansåg det som mest rättvist att 
rätta okända elevers prov, även om det saknas delar av helhetsbedömningen av eleven. 
 
 
4.4.4 Provens resultathantering 
 
Tre informanter ansåg inte att det fanns speciella åtgärder kopplade till bedömningen, utan att 
eventuella åtgärder sköttes i klassrumsundervisningen av läraren själv. Övriga fem skrev 
åtgärdsprogram för de elever som inte uppnådde målen. En av dessa tyckte att hon ibland skrev 
för att ha ryggen fri och att åtgärderna oftast låg på elevens eget ansvar med stöd från skola och 
hem. En annan ansåg att åtgärdsprogram har, tvärtemot de nationella proven, klara ramar och ska 
vara mätbara. En tredje informant tyckte att om de nationella proven var ett tillförlitligt 
instrument borde elever som inte nått målen gå om sitt ”tionde” år efter årskurs 5. ”Varför ha de 
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nationella proven, om det inte finns åtgärder?” undrade en informant som inte ansåg att det fanns 
tillräckliga åtgärder. 
Ingen av de åtta informanterna ansåg att resultaten användes vid resursfördelningen. 
Tre av åtta tyckte att elev B är i behov av specialpedagogiska insatser för sin mindre bra 
läsförståelse. Övriga tyckte att elevernas svaga sidor kan förbättras i klassrummet. 
 
 
4.5 Sammanfattning 
 
I vår undersökning ingår totalt åtta kvinnliga lärare, som arbetar på olika stadier på samma skola. 
Hälften av lärarna är 1-7 lärare, två speciallärare/pedagog, en 4-9 lärare och en ämneslärare. 
Antal yrkesverksamma år och antal gånger de rättat nationella prov varierade. 
 
I enkäten framkom att sju av åtta lärare anser att proven är ett stöd för att bedöma om eleven nått 
målen. Lika många menar också att proven är ett stöd för bedömning av elevens starka och svaga 
sidor. Däremot instämde bara hälften att proven används som ett stöd för principen om likvärdig 
bedömning. Endast två ansåg att proven gav en rättvis bild av elevens kunskapsnivå. Alla menar 
mer eller mindre att proven har en diagnostisk funktion. Mest oeniga var man i fråga om proven 
hade en kompetensutvecklande funktion för lärare. Hälften ansåg sig inte kunna ta ställning till 
om proven används vid resursfördelning, medan två instämde till stor del och två inte alls. 
 
Lärarna fick delprov 1 och 2 gjorda av tre elever (A, B, C), som de skulle bedöma utifrån 
bedömningsanvisningarna som medföljer de nationella proven. Delprov 1 är ett läsförståelsetest. 

• Delprov 1 - elev A: Sex lärare bedömer godkänt och två icke godkänt. En lärare anser att 
eleven kan dra egna slutsatser, medan fyra anser tvärtemot. I lärarnas motiveringar finns 
stor oenighet i hur elevsvaren ska tolkas och värderas. 

• Delprov 1 - elev B: Samtliga lärare bedömer delprovet som icke godkänt. Lärarnas 
motiveringar är utifrån anvisningarna som säger att eleven bör ha minst 6st rimligt goda 
svar. 

• Delprov 1- elev C: Sju lärare bedömer godkänt och en icke godkänd. Motiveringen till 
icke godkänd överensstämmer inte med bedömningsanvisningarna. 

Delprov 2 är ett prov för bedömning av elevens skrivförmåga. 
• Delprov 2 – elev A: Två lärare bedömer godkänt och sex bedömer icke godkänt. Lärarna 

tolkar och värderar kriteriepunkterna olika, t.ex. tycker fyra att meningsbyggnaden är bra 
medan fyra tycker tvärtom. 

• Delprov 2 – elev B: Sex bedömer godkänt och två icke godkänt. Av de två som inte 
godkänner delprovet menar en att meningsbyggnaden är bra medan den andre menar att 
berättelsen är barnsligt skriven med tanke på meningsbyggnaden. Så även här är det 
skillnader i tolkning och värdering. 

• Delprov 2 – elev C: Samtliga lärare bedömer godkänt. Lärarkommentarerna visar dock en 
viss skillnad i tolkning och värdering. 

 
Lärarintervjuerna visar att delprov 1 är mätbart medan delprov 2 var svårare att mäta.  
Den egna tolkningen och värderingen hade störst betydelse vid bedömningen då många ansåg att 
bedömningsanvisningarna var mindre bra, speciellt till delprov 2.  
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Sju av åtta lärare ansåg inte att proven gav en rättvis bedömning utan menade att en mängd andra 
faktorer spelade in såsom lärare, bakgrund, sociala miljö, typ av skola och elevernas 
förutsättningar. Tre lärare menade att man blev hemmablind. För att få en rättvis bedömning 
ansåg en lärare att det var bättre med test som SL 60 eller SL 40 (läsförståelsetest med en mening 
som passar till en av fem likartade bilder). Dessa ger samma resultat oavsett vem som rättar.  
Fem av åtta lärare skriver åtgärdsprogram för de elever som inte nått målen. I övrigt ansåg ingen 
att resultaten användes vid resursfördelningen. Ingen lärare ansåg att alla elever ska göra proven. 
Utav dessa tyckte sex inte att elever med behov av särskilt stöd skulle utsättas för proven, medan 
två ansåg att med rätt hjälp kunde alla göra proven. 
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5. Diskussion 
  
Vår undersökning genomfördes i tre steg, varav enkäter och två delprov att rätta utgjorde de 
första stegen. Därefter gjordes intervjuer med de medverkande åtta lärarna. Syftet med vår 
undersökning var att se om de nationella proven i svenska i skolår 5 uppfyller kraven som 
mätinstrument utifrån kriteriet godkänd. Vi vill även se om det finns en samsyn mellan lärare och 
specialpedagoger på olika stadier på en skola när det gäller tolkning, värdering och bedömning av 
de nationella proven. Vi vänder oss till lärare inom skolan som kommer i kontakt med de 
nationella proven samt andra som vill veta mer om de nationella proven. 
 
Enligt Skolverket (2004c) ska de nationella proven vara ett stöd för lärarna när de gör 
bedömningen om och hur väl eleverna nått målen i kursplanen. Samtidigt säger Skolverket att 
kvaliteterna som eftersträvas inte är enkla att beskriva, formulera eller ens mäta. Att mäta betyder 
att göra en jämförelse av elevens kunskaper och ”mål att nå” i kursplanen (Linde, 2003). Med 
proven vill Skolverket även tydliggöra elevens starka och svaga sidor.  
Skolans mål- och kunskapsrelaterade betyg bygger ju på att det går att formulera mål som alla 
kan förstå och diskutera. Däremot kan sättet att nå målen kan vara olika för olika individer 
(Taylor, 1994).  
Enkäterna i vår undersökning visar att de flesta av våra informanter ser provet som ett stöd för 
bedömningen om eleven nått målen. Märkligt nog framkommer det i intervjuerna att proven inte 
är mätbara utan bara kan ses som en del i helheten. Vid själva rättningen av delproven var 
oenigheten stor om eleverna nått målen eller inte.  
De nationella proven är således enligt vår undersökning inte mätbara utan kan endast användas 
som en del av bedömningen. Detta är ju också meningen, enligt Skolverket (2004c).  
 
Att bedöma elevernas arbete ställer stora krav på lärarna, då dessa kan välja att följa kriterierna 
lika för alla eller också ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar (Fjellström, 2002). Vi såg i 
undersökningen att lärarna valde ut olika delar av bedömningsanvisningarna när de gjorde sina 
bedömningar. Enligt vår undersökning är det till stor del lärarnas egna tolkningar och värderingar 
som styr bedömningen. Tre tyckte att man blev hemmablind, vilket innebär att man bedömer 
eleverna utifrån en anpassning av skolan och dess område. Detta, tycker vi, gör att varje enskild 
lärare bedömer helt och hållet utifrån sin egen referensram. Utifrån undersökningens tre steg kan 
vi inte se att det råder någon större samsyn mellan lärarna när det gäller tolkning, värdering och 
bedömning. Bristen på samsyn kan ha flera förklaringar såsom olika utbildningar, antalet gånger 
man rättat nationella prov, hur pass länge man arbetat på samma skola och sist men inte minst 
den egna personliga referensramen. Provens reliabilitet sjunker om det är stor skillnad och 
variation mellan dem som bedömer proven, enligt Skolverket (2003).  
 
I en undersökning gjord av Skolverket (2004c) visade det sig att lärarna tyckte att det var viktigt 
att utveckla den professionella yrkesrollen när det gäller bedömning. Ett av provens syfte är ju att 
ge lärare kompetensutveckling. För att lärare ska göra samma bedömning av elevernas kunskaper 
måste en kontinuerlig utbildning av lärarna ske. Annars kan det aldrig bli en rättvis och likvärdig 
bedömning (Taylor, 1994). Det kan tyckas konstigt, att det inte förekommer någon utbildning av 
lärarna i bedömningsfrågor, då det ständigt påpekas att det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet kräver detta. Visserligen ska proven vara kompetensutvecklande för läraren, men 
vi anser inte att det är tillräckligt, utan det krävs att man diskuterar tolkningen av målen 
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tillsammans med andra lärare. I vår undersökning var det två informanter som diskuterade 
resultaten med andra kollegor. Skolverket (2004a) menar att ”likvärdig” innebär att måttstocken 
är densamma vid bedömningen för alla elever. Det nya betygssystemet skulle vara en garant för 
en likvärdig betygssättning (Skolverket, 2002). I vår undersökning visade det sig att endast en 
informant ansåg att proven gav en rättvis och likvärdig bedömning, medan övriga tyckte att andra 
faktorer såsom lärare, bakgrund, social miljö, typ av skola och elevernas förutsättningar spelade 
störst roll. Vi tycker att begreppet likvärdig borde ha sitt ursprung ur ”lika värde”. Man säger ju 
att när man sätter värde på en handling görs en värdering. Detta känns motsägelsefullt eftersom 
en värdering beskrivs (Nationalencyklopedin, 2005) som ett omdöme, en åsikt eller en 
uppfattning som är subjektiv eller personligt präglad. 
 
Allas lika värde, ett värde som inte kan bestämmas med en och samma kunskapsnivå som norm, 
ska trots detta genomsyra skolans verksamhet (Emanuelsson, 2002).   
 
I det tidigare relativa betygssystemet användes en mätmodell som innebar ett 
normalfördelningstänkande (Andersson, 2002). När det nya betygssystemet infördes tog man inte 
hänsyn till elevernas olika förutsättningar för att anpassa sig till normal takt i lärandet. Det måste 
vara ”normalt” för alla att bli godkända i skolarbetet, även om man har förutsättningar som leder 
till behov av särskilt stöd (Emanuelsson, 2002). Vår undersökning visade att ordet ”normal” i 
samband med de nationella proven var mycket svårt att definiera för lärarna. Två informanter 
tyckte att det borde vara normalt att vara godkänd eftersom förväntningarna på proven är utifrån 
elevens ålder.  
 
Det nya betygssystemet har skapat en alldeles för stor grupp elever som inte lyckas nå målen 
(Andersson, 2002). Gränsen för godkänd gör att elever som riskerar att bli underkända ändå 
vunnit genom att de blir uppmärksammade (Carlgren, 2002). Det är väldigt bra, tycker vi, att 
elever som inte når målen hamnar i blickfånget. Men vi ställer oss frågan ”vems” blickfång, är 
det journalisternas som därigenom kan öka lösnummerförsäljningen genom att visa statistik över 
antalet icke godkända elever eller är det för elevernas egen skull? Gör man det för att utarbeta 
olika åtgärder och tillsammans med eleven skapa en individuell utvecklingsplan, där målen ligger 
som grund? Både i vår undersökning och i Skolverkets rapport (2004c) var dock lärarna överens 
att resultaten inte används vid resursfördelningen. Utav våra åtta informanter skrev fem 
åtgärdsprogram och de tre övriga ansåg att det inte fanns speciella åtgärder. En till och med 
undrade ”Varför ha de nationella proven om det inte finns åtgärder kopplade till dessa”? 
 
Enligt Skolverkets resultathantering (2002) deltar största delen av eleverna i de nationella proven, 
medan det i Skolverkets undersökning (2004c) visar att 10 procent av lärarna anser att elever med 
särskilda behov borde slippa delta. Precis som i vår undersökning är det nyanlända elever med 
bristfälliga kunskaper i svenska samt elever i behov av särskilt stöd som inte deltar i proven. 
Detta tycker vi är egendomligt eftersom de nationella proven ska visa om eleven nått målen för 
årskursen. Om man på förhand låter vissa elever slippa delta, vad är det då för resultat man vill få 
fram? Vi anser att de nationella proven i dagens skola för alla borde vara anpassade så att alla ska 
kunna göra dem.  
 
Att de nationella proven inte är mätbara framkom i vår undersökning och av litteraturen att döma 
är det svårt att få fram rättvisa och likvärdighet. Vi tror efter att ha fördjupat oss i litteraturen att 
det kanske kan bero på lärarnas brist på bedömningskompetens eller är det otydliga formuleringar 
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av målen? Vi tycker att meningen med ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem är att 
bedömningen sker på lika villkor för alla.  
Under arbetets gång har vi märkt att ord och begrepp inom skolans värld är väldigt mångtydiga. 
Det sägs att inuiterna har upp emot 100 ord för snö, vilket ger en klar och tydlig definition på 
vilken sorts snö de menar. Det kanske vore något att tänka på för alla oss som sysslar med att 
tolka, värdera och bedöma andra människors arbete.  
 
Genom att undersöka hur de nationella proven rättas ville vi bättre förstå hur skolpedagoger 
tolkar, värderar och bedömer elevarbeten. Resultatet av undersökningen visar att 
bedömningsfrågor är komplicerade. Vi kan tydligt se att det behövs utbildning för alla i frågor 
som rör tolkning, värdering och bedömning. 
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6. Sammanfattning 
 
Syftet med vårt arbete är att se om de nationella proven i svenska i skolår 5, enligt pedagogerna, 
uppfyller kraven som mätinstrument utifrån kriteriet godkänd. Vi vill även se om det finns en 
samsyn mellan lärare och specialpedagoger på olika stadier på en skola när det gäller tolkning, 
värdering och bedömning av de nationella proven. 
 
Arbetet inleds med studier av litteratur kring de många begrepp som används inom skolan och en 
historisk tillbakablick som beskriver bakgrunden till dagens mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystem. Vidare beskriver vi betygssystemet samt olika bedömningsteorier. Vi tar även upp 
skolans styrdokument och kort om de nationella proven. 
 
I vår empiriska del tar vi upp val av metod, undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning 
samt de etiska övervägande vi gjort. Därefter redovisar vi resultaten av undersökningen i vår 
resultatbeskrivning.  
 
Våra slutsatser av undersökningen visar att de nationella proven i svenska för skolår 5 inte 
enhälligt uppfyller kraven som mätinstrument utifrån de informanter vi haft i vår undersökning. 
Det råder ingen större samsyn mellan de olika informanterna när det gäller tolkning, värdering 
och bedömning av delprov 1 och 2.  
 
Vidare forskning skulle vara att fördjupa sig i de nationella proven för att verkligen förstå tanken 
bakom deras utformning och konstruktion samt undersöka varför det inte finns åtgärder eller 
uppföljningar kopplade till proven. Vidare skulle man kunna fördjupa sig i skolans begreppsvärld 
för att på så sätt försöka öka samsynen mellan olika lärarkategorier. 
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