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Abstract 
 
 
Studiens syfte är att studera det nationella provets påverkan på betygsättningen och 

undervisningen i svenska B, samt att undersöka om eleverna på de yrkesförberedande 

respektive studieförberedande programmen ges liknande förutsättningar inför provet. De 

frågeställningar som ligger till grund för studien är: Vilken betydelse tillskriver lärare det 

nationella ämnesprovets resultat för elevens betyg? På vilket sätt påverkar innehållet i 

nationella prov lärares planering och val av innehåll i ämnet svenska B? Hur förbereds elever 

på yrkesförberedande respektive studieförberedande program inför det nationella provet? 

Undersökningen är av kvalitativ natur och har genomförts i form av intervjuer. Dessa har 

analyserats med stöd av styrdokument, tidigare forskning och studiens teoretiska 

utgångspunkter, vilka är det sociokulturella perspektivet och läroplanens fyra F. Studiens 

resultat visar huvudsakligen att det nationella provet upplevs vara en riktningsvisare för 

lärares betygsättning och att det finns moment i undervisningen som får stå tillbaka på grund 

av provet, samt att det finns betydande skillnader i det nationella provets förberedelser på 

studieförberedande respektive yrkesförberedande program. Det nationella provets existens 

kan av den sistnämnda anledningen inte anses bidra till en likvärdig betygsättning.  

 

Ämnesord: Nationella prov, svenska B, betygsättning, likvärdiga betyg, bedömning, 

sociokulturellt perspektiv, gymnasieskola  
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1 INLEDNING 

Betygens fördelar och nackdelar har ständigt engagerat lärare, föräldrar och allmänhet såväl 

som politiker och forskare. Det pågår ofta debatter i samhället hur betygen ska vara utformade 

och i vilken utsträckning de ska förekomma. Ett av våra uppdrag som blivande svensklärare är 

just att sätta betyg. Av denna anledning är det relevant att få en uppfattning om vad som ska 

ligga till grund för betygsättningen. I svenska B-kursen på gymnasiet ingår nationella prov, 

vilka därmed utgör ett betygsunderlag för kursen. Tanken med det nationella provet är att det 

ska vara ett stöd vid lärarens betygsättning samt att det ska bidra till en likvärdig bedömning 

av elevernas kunskaper. Det finns dock forskning som visar att detta inte alltid efterlevs av 

alla lärare. Korp (2006) påstår exempelvis att en del lärare frånser vilka specifika kunskaper 

en elev har och istället ser till i vilken utsträckning den egna uppfattningen om vilket betyg en 

elev borde ha, stämmer överens med det nationella provets resultat. Det nationella provet 

används i det fallet snarare som en utgångspunkt för betygsättningen. Syftet med denna studie 

är därför att undersöka lärares uppfattningar om det nationella provets betydelse för 

betygsättningen i svenska B. Därmed är det också av intresse att granska det nationella 

provets påverkan på planeringen av undervisningens innehåll, då detta kan visa på vilken 

betydelse läraren tillskriver det nationella provet. För att se om alla elever ges liknande 

förutsättningar inför det nationella provet och den slutgiltiga betygsättningen, är det också 

relevant att studera hur eleverna på yrkesförberedande respektive studieförberedande program 

förbereds inför det nationella provet.  

 

De nationella provens påverkan på betygen är i skrivande stund en aktuell debatt i samhället, 

då skolminister Jan Björklund i maj 2007 gjorde ett uttalande till olika medier om att 

regeringen vill införa nationella prov i alla teoretiska ämnen i skolår nio. Enligt Björklund är 

detta nödvändigt för att garantera likvärdiga kunskapskrav och betyg i alla ämnen och inte 

bara i svenska, engelska och matematik, vilka idag är de enda ämnen som innehåller 

nationella prov (Regeringskansliet, 2007). Debatten berör dock inte de nationella proven på 

gymnasieskolan, vilket är denna studies fokus, men skolministerns argument om att nationella 

prov säkerställer en likvärdig betygsättning kan, utifrån studiens resultat, ändå vara relevant 

att uppmärksamma.  
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1.1 Bakgrund 

De nationella proven i gymnasiet ingår i kärnämnena svenska B, svenska som andraspråk B, 

engelska A, matematik A samt i efterföljande karaktärsämneskurser i engelska och 

matematik. Det nationella provsystemet har flera syften: 

• Provsystemet skall stödja en likvärdig och rättvis betygsättning 
(betygsstöd) 

• Provsystemet skall konkretisera kursmål och betygskriterier  
(kommentarmaterial) 

• Provsystemet skall visa på elevers starka och svaga sidor 
(diagnostisk funktion) 

• Provsystemet skall genom insamling av resultat ge en bild av 
i vilken utsträckning kunskapsmålen nås (uppföljning) 
(Skolverket, 2005, s. 12). 

 
Utgångspunkterna för utformningen av det nationella provet är: 

• läroplanens syn på kunskap och lärande 
• kursplanerna i respektive ämne 
• mål att uppnå 
• betygskriterierna (Selghed, 2006, s. 39). 

 
Som framgår är det nationella provsystemet tydligt kopplat till likvärdig bedömning och 

betygsättning av elever. Enligt Davidsson, Sjögren och Werner (1995) kan dock det nationella 

provets existens ifrågasättas: 

I ett system där betygen relateras till kunskapsmål, som tydligt anges i kursplanerna och där 
kriterier anges för de olika betygsstegen, kan man tycka att behov av centralt fastställda prov inte 
finns eller åtminstone är mycket litet. …I ett system med kunskapsrelaterade betyg kan man säga 
att själva jämförbarheten redan finns inbyggd i betygssystemet (s. 33). 

 
Trots detta beslöt dåvarande regering att införa proven i samband med betygsreformen 1994 

och beslutet grundade sig främst på ”tanken att betygen spelar en mycket stor roll som 

urvalsinstrument. De nationella proven blir således en kompletterande garanti för en rättvis 

betygsättning” (a.a., s. 33).  

   Skolverket (2004b) poängterar i sina allmänna råd och kommentarer om likvärdig 

bedömning och betygsättning, att de nationella proven inte är konstruerade på ett sådant sätt 

att de omfattar kursens alla uppställda mål. Detta bekräftas i ytterligare en rapport från 

Skolverket (2004a), där det dessutom uttrycks att en sådan utformning av proven skulle göra 

dem alldeles för omfattande både när det gäller tidsåtgång och storlek. Enligt Skolverket 

(2004b) beskriver kursplanen i svenska B de mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad 

kurs. Dess innehåll visar på flera mål som inte det nationella provet infriar, bland annat är en 

central del att eleven skall ha fått kunskap i litteraturhistoria. Enligt Skolverket (2005) sker 

valet av innehåll i litteraturhistoria på lokal nivå, vilket innebär att alla elever inte kan 
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förväntas ha samma kunskap inom litteraturhistoria. Av denna anledning blir detta kursmål 

svårt att pröva i ett nationellt prov och därmed kan inte det nationella provet ensamt vara 

avgörande för elevers kursbetyg. Detta understryks i läroplanen, även kallad Lpf 94 (SKOLFS 

2006: 24), där det blir tydligt att läraren vid betygsättningen skall ”göra en allsidig bedömning 

av kunskaperna och därvid beakta hela kursen” (s.16). Det nationella provet kan alltså endast 

fungera som ett stöd vid lärares betygsättning.  

 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta kapitel redogörs för betygens och det nationella provsystemets historik samt de 

styrdokument som utgör ett underlag för undersökningen. Därutöver presenteras det nationella 

provet i svenska B samt tidigare forskning som är av betydelse för studien. 

 

2.1 Betygssystemets och det nationella provets historik  

Korp (2003) återger hur det västerländska samhällets sätt att se på kunskapsbedömningar har 

dominerats av att: 

1. Människor skiljer sig från varandra i fråga om olika slags begåvning. 
 
2. En individs mängd av ett visst slag av begåvning kan beskrivas i relation till fördelningen av 
andra liknande individers mängd av detta slags begåvning. 
 
3. Man kan utveckla instrument som tillförlitligt mäter sådana individuella differenser i fråga om 
begåvning (s. 34). 

 
Detta synsätt har, enligt Korp (a.a.), följt med i utbildningssystemets konstruktion som en 

slags teori om att kunskap hos eleven är mätbar och att denna mätbarhet synliggör den 

intelligens som en elev innehar. Emellertid handlar kunskapsbedömning i skolan mer om att 

se den bakomliggande utveckling som kunskaperna ligger till grund för.  

   Enligt Tholin (2006) finns fyra olika anledningar till varför kunskapsbedömning och betyg 

finns och menar att dessa fungerar som urvalsinstrument, granskning av utbildningen, 

information om elevens färdigheter samt som en ”morot” för elevens fortsatta studier. Att 

sätta betyg på eleverna har ända sedan 1800-talet varit lärarens uppdrag. Däremot har 

betygssystemen och deras syfte förändrats i takt med förändringarna i samhället och på grund 

av förändringar i kunskapssynen. Sammanlagt har tre olika betygssystem förekommit i den 

svenska skolan: det absoluta betygssystemet, det relativa betygssystemet samt det nuvarande 

mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (Selghed, 2006).  
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2.1.1 Det absoluta betygssystemet och examensprov 

Från 1800-talets början och fram till mitten av 1900-talet sattes ”absoluta” betyg i form av sju 

steg med följande betydelse: 

A berömlig 
a med utmärkt beröm godkänd 
AB  med beröm godkänd 
Ba  icke utan beröm godkänd 
B  godkänd 
BC  icke fullt godkänd 
C underkänd (Tholin, 2006, s. 65). 

 

Egidius (1995) menar att det absoluta betygssystemet hörde hemma i ett samhälle där 

kunskapssynen präglades av en ”tro på det talade och tryckta ordet” (s. 20). Faktakunskapen 

som läraren och läroboken förmedlade ansågs vara den absolut sanna kunskapen, och lärarens 

betygsättning grundade sig således på i vilken omfattning eleverna korrekt kunde återge den 

faktakunskap som förmedlats. Selghed (2006) hävdar att en absolut återgivelse av den 

förmedlade kunskapen gav eleven betyget A, medan större eller mindre avvikelser gav något 

av de lägre betygen. Vidare beskriver Selghed (a.a.) att det inte fanns några anvisningar eller 

riktlinjer för lärarens betygsättning, utan läraren avgjorde ensam elevens betyg. I det absoluta 

betygssystemet förekom real- och studentskrivningar (examensprov), och Skolverket (2004a) 

beskriver att resultatet på dessa prov fungerade utslagsgivande för om eleven godkändes eller 

inte. Det fanns inga klara riktlinjer att gå efter när det gällde vilka kunskaper som behövdes 

för ett visst betyg, utan systemet byggde snarare på att eleven skulle klara ett visst antal poäng 

på provet. 

 

2.1.2 Det relativa betygssystemet och centrala prov 

Då man så småningom insåg att verkligheten är i ständig förändring kunde inte kunskapen 

längre ses som absolut. Det absoluta betygssystemet hade därmed spelat ut sin roll. 

Betygsättningen skulle istället för att grundas på avvikelser i återgivandet av förmedlad 

kunskap, grundas på avvikelser från ett medelvärde av befolkningens kunskaper (Egidius, 

1995). I samband med att grundskolan infördes 1962 togs därmed det relativa betygssystemet 

i bruk. De sju bokstavsbetygen ersattes av fem sifferbetyg från 1-5, där 3 ansågs representera 

medelvärdet och 5 var bäst (Selghed, 2006). Betygen skulle fördelas procentuellt mellan 

landets alla elever enligt följande struktur:   

Betyg 1 2 3 4 5 
% elever 7 24 38 24 7  

(Tholin, 2006, s. 67). 
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Enligt Egidius (1992) mätte de relativa betygen både kvalitet och kvantitet på elevernas 

kunskaper och färdigheter i relation till övriga elever inom en viss grupp, vilket innebar att 

betygen kunde ses som grupprelaterade. Egidius (a.a.) påstår att de relativa betygen var svåra 

att sätta och att det av denna avdelning var nödvändigt med standardprov i grundskolan och 

centrala prov i gymnasieskolan. Provens funktion var att deras resultat skulle styra 

betygsättningen så att betygen fördelades jämnt över hela landet enligt ovanstående 

procentfördelning (Korp, 2006). Införandet av de centrala proven i gymnasieskolan skulle 

således ge lärarna en större möjlighet till rättvis betygsättning. Selghed (2006) anser att det 

relativa betygsystemet kunde ses som rättvist i en urvalssituation men eftersom behovet av 

urval minskade under 80-talet, då ett större antal elever fick tillträde till gymnasiet utan att 

konkurrera, tappade de relativa betygen sin betydelse. Enligt Tholin (2006) riktades det 

dessutom ständig kritik mot detta betygssystem. Lärarna ansågs vara för styrda av betygens 

procentfördelning och eleverna konkurrerade, snarare än samarbetade. Egidius (1995) 

beskriver ytterligare problem med betygssystemet och påpekar att det fanns elever som fick 

en fyra istället för en femma i betyg, eftersom lärarna då kunde påstå att alla femmor tagit 

slut.  

 

2.1.3 Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet och nationella prov 

Tidigare var tillgången på kunskap begränsad, medan vi i dagens samhälle överöses av 

information via olika medieutbud (Selghed, 2006). Detta snabba informationsflöde gör det 

svårt att ”tillägna sig och behärska all den kunskap” och istället blir det viktigare att kunna 

”sovra, kritiskt granska och värdera all den information som vi utsätts för” (a.a., s. 47). Enligt 

Selghed (a.a.) utgörs dagens kunskapssyn av att kunskap förekommer i olika former som kan 

indelas i fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (de fyra F:en). De fungerar i en symbios 

där kunskapsformerna samspelar med varandra. Under mitten av 90-talet infördes ett 

kunskapsrelaterat betygssystem, det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, där fokus 

inte bara ligger på faktakunskaper utan på de fyra ovanstående F:en och utgörs i 

gymnasieskolan av följande steg:  

IG Icke godkänd 
G Godkänd 
VG Väl godkänd 
MVG  Mycket väl godkänd (SFS 1992:394, kap 7, §2). 

 
Till skillnad från det relativa betygssystemet fokuserar detta betygssystem på den enskilda 

elevens utveckling av kunskaper i relation till uppställda kriterier, och bedöms därmed inte i 

relation till andra elevers kunskaper. I samband med införandet av detta betygssystem fick 
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både standardproven och de centrala proven en annan utformning och kom istället att kallas 

för nationella prov, vars syfte dels är att bedöma värdet av den enskilda elevens kunskaper, 

dels att utgöra ett stöd i lärares betygssättning (Korp, 2006).  

 

2.2 Betygsättning enligt gällande styrdokument 

De styrdokument som läraren ska ta hänsyn till vid betygsättning i gymnasieskolan är 

skollagen, gymnasieförordningen, kursplaner med tillhörande betygskriterier samt läroplanen 

(Selghed, 2004). Enligt Selghed (2006) indelas styrdokumenten i nationella och lokala 

styrdokument. De lokala styrdokumenten ser olika ut i landets kommuner och utgörs av en 

kommunal skolplan, lokal arbetsplan och en individuell utvecklingsplan för varje enskild elev 

(a.a.). Nedan redogörs dock endast för de nationella styrdokumenten, då det är de som är av 

betydelse för studien. 

 

2.2.1 Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innefattar grundläggande lagar och bestämmelser om 

skolans skyldigheter gentemot eleverna i respektive skolform. Kapitel 5 behandlar de lagar 

som gäller för gymnasieskolan och i 4c§ står: ”Efter varje kurs har eleven rätt att få betyg” 

(SFS nr: 1985:1100). Läraren är med andra ord skyldig att göra en bedömning av varje 

enskild elevs kunskaper och sammanfatta dem i ett kursbetyg.  

 

2.2.2 Gymnasieförordningen 

Gymnasieförordningen (SFS 1992:394) specificerar skollagens bestämmelser och i kapitel 7 

2§ ges tydliga anvisningar om betygsättning: ”Som betyg skall någon av följande 

beteckningar användas Icke godkänd (IG) Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Mycket väl 

godkänd (MVG)”. Till grund för denna betygsättning ska det enligt 4§ finnas betygskriterier 

för varje kurs, och läraren ska vid sin bedömning beakta dessa kriterier. Dessutom framhåller 

5§ att lärarna ska använda sig av nationella prov i sin betygsättning i kärnämnena svenska, 

svenska som andraspråk, engelska och matematik, för att bedömningen ska bli så likvärdig 

som möjligt över hela landet. 

 

2.2.3 Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

Lpf 94 (SKOLFS 2006:24) är gymnasieskolans läroplan och innehåller lärarens uppdrag i 

skolan, samt vilka mål och riktlinjer som läraren ska arbeta utifrån. Enligt Lpf 94 (a.a.) visar 

betyget i vilken grad eleven uppnått kursplanens kunskapsmål. Vidare poängteras att läraren 
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vid betygsättningen skall ”utnyttja all tillgänglig information om elevers kunskaper i 

förhållande till kraven i kursplanen” samt ”göra en allsidig bedömning av kunskaperna och 

därvid beakta hela kursen” (a.a., s. 16).  

 

2.2.4 Kursplanen i svenska B 

Enligt skollagen (1985:1100) kapitel 5 4c§ ska undervisningen i varje ämne bedrivas i form 

av kurser. För varje kurs ska det finnas en kursplan där kursens mål framgår samt vilka 

betygskriterier som gäller för kursen (SFS 1992:394). Skolverket (1994) klargör att 

betygskriterierna inte kan ses som isolerade bedömningsgrunder, då syftet är att de ska 

fungera i samverkan med kursplanen. De nationella kursplanerna ses som en komplettering av 

läroplanen (Selghed, 2006). Liksom övriga kursplaner innehåller kursplanen i svenska B mål 

som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs:  

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs  

kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar 
samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade 
till målgrupp och syfte 

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande 
studier och arbetsliv 

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan 
texter med anknytning till vald studieinriktning 

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 
bekantskap med författarskap från olika tider och epoker 

kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, 
kön, yrke, uppväxtort och bostadsort 

känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra 
dagar (Skolverket, 2007). 

 

De betygskriterier som läraren ska ta hänsyn till vid betygsättningen i svenska B är följande:  

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning material för muntlig och skriftlig 
framställning ur olika informationskällor, argumenterar och drar slutsatser i en form som är 
anpassad efter målgrupp och syfte. 

Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film och 
påvisar samband och skillnader. 

Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck i tal 
och skrift. 

Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar. 

Eleven redogör för huvuddragen i utvecklingen av svenska språket, gör iakttagelser och reflekterar 
över historiska och sociala språkskillnader och minoritetsspråkens ställning i Sverige. 
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Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för skriftlig och muntlig framställning 
samt granskar och värderar informationen. 

Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet i olika 
sammanhang erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och 
övertygande sätt. 

Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder sig av litterära begrepp. 

Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som format 
texten och över textens giltighet för vår tid. 

Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar självständigt sådana 
medier. 

Eleven exemplifierar olika varianter av det svenska språket som sociolekter, dialekter och stilnivåer 
samt redogör för minoritetsspråken och deras ställning i Sverige.  

Eleven redogör för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, ursprung och deras påverkan 
på svenska språket samt påvisar utifrån textstudier likheter och skillnader mellan de nordiska 
språken. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande till den 
miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått. 

Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter. 

Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier och 
drar egna slutsatser (Skolverket, 2007). 

 

2.3 Det nationella provet i svenska B 

Det nationella provet i svenska B omfattar enligt Skolverket (2006) tre olika delar, varav ett är 

muntligt och två är skriftliga. Hela provet är konstruerat utifrån ett visst tema som varierar 

från termin till termin. De skriftliga delarna bygger på ett texthäfte som eleverna dels ska få 

läsa som en förberedelse och inspirationskälla ett par veckor innan provet, och dels ska få 

möjlighet att bearbeta på olika sätt i klassrummet eller på fritiden. Texthäftet består av 

verkliga texter och är inte konstruerade för att tillgodose provets syften. Den skriftliga A-

delen, som är en mindre skrivuppgift och tar maximalt 80 minuter i anspråk, är en kort, 

utredande text som kan ses som en slags förberedelse inför den betydligt större skriftliga B-

delen och ger därutöver en uppfattning om elevens formuleringsförmåga och läsförståelse. B-

delen är som nämnts en större skrivuppgift vars syfte är att eleven, utifrån givna anvisningar, 

ska välja en av uppgifterna och därefter framställa en egenhändigt författad text under 

maximalt fem timmar. Korp (2006) anser att olika många kursmål uppnås avhängigt på vilken 

uppgift eleven väljer. Det är meningen att eleverna ska kunna uttrycka sig på olika sätt och 
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ändå uppnå det med uppgiften avsedda syftet. Det muntliga provet går ut på att eleven, också 

utifrån givna anvisningar, under fem minuter ska hålla ett anförande av argumenterande eller 

informerande natur som ska väcka både engagemang och intresse.  

   Utformningen av det nationella provet ger möjlighet till en viss flexibilitet då B-delens 

uppgift väljs av eleven själv, medan läraren väljer A-delens uppgift samt hur det muntliga 

provet gestaltas. Därutöver finns det i provets utformning en medvetenhet om att 

ämnesinnehåll och arbetssätt varierar för elever på olika program och att kursprovet av den 

anledningen måste innehålla varierande uppgifter (Skolverket, 2006).  

 

De olika delproven ska bedömas efter ett givet system. Eleven måste ha uppnått betyget G på 

två av delproven för att kunna erhålla minst betyget G på hela provet. I de fall en elev har 

samma betyg på alla delproven krävs ingen ytterligare uträkning, utan detta betyg blir också 

det slutgiltiga provbetyget. I övriga fall, vilka är de allra flesta, räknas provbetyget ut enligt en 

poängskala där värden från 1 till 10 används på följande sätt: 

• Icke godkänd              1-2 
• Godkänd                     3-5 
• Väl godkänd               6-8 
• Mycket väl godkänd   9-10 (a.a., s. 6). 

 

Exempelvis ger ett VG sju poäng, ett svagt VG ger sex poäng medan ett starkt VG ger åtta 

poäng. Bokstavsbetyget översätts alltså först till en siffra på varje delprov och sedan 

multipliceras A-delens resultat med 0,2, medan B-delens resultat multipliceras med 0,5 och 

den muntliga delens resultat med 0,3. Därefter adderar man dessa summor och kan med hjälp 

av det då erhållna resultatet läsa av provbetyget på den tiogradiga skalan (a.a.). Ett exempel 

som förtydligar denna uträkning: fem poäng på A-delen ger 1,0 poäng (5 x 0,2), sju poäng på 

B-delen ger 3,5 poäng (7 x 0,5), sex poäng på den muntliga delen ger 1,8 poäng (6 x 0,3) och 

genom att addera dessa tre resultat (1,0 + 3,5 + 1,8) uppnås 6,3 poäng totalt, vilket enligt 

tabellen resulterar i ett VG på det nationella provet. På A-delen kan eleven inte erhålla betyget 

MVG utan där är VG det högsta betyget (Skolverket, 1997).  

 

Det nationella provets bedömning ska vara liktydigt med att alla prov bedöms efter samma 

eller likvärdiga kriterier, oavsett vilken skola eller vilket program en elev går på. Detta 

förutsätter att bedömningsanvisningarna som följer med det nationella provet är tydliga och 

att samarbete lärare emellan förekommer. Det finns dock tendenser som pekar på att alla 

lärare inte upplever dessa bedömningsanvisningar som tillräckliga (Korp, a.a.). Selghed 
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(2004) nämner att bedömningsexemplen inte alltid stämmer överens med lärares egna 

bedömningserfarenheter och att bedömningen därmed upplevs som svår.  

 

2.4 Forskningsbakgrund 

Andersson (2002) ger uttryck för att det inte förekommer några fulländade betygssystem och 

att det i praktiken tillämpas mer än ett betygssystem samtidigt, även om intentionerna alltid 

har varit att det endast ska finnas ett renodlat betygssystem. Av den anledningen kan lärarens 

uppdrag att sätta betyg försvåras. Taylor (1994) beskriver att: 

We must choose the model that will fit the intended assessment purposes rather than hope that one 
assessment can actually serve incompatible purposes. Each model carries with it implications about 
the abilities of learners and the goals of instruction. Applying the measurement model to the 
development of large-scale performance assessments will ultimately undermine national efforts to 
improve the quality of education for all students. Before we spend even more time and money 
developing new assessments, we must carefully examine our own assumptions about learning and 
testing (s. 233). 
 

Taylor (a.a.) påstår alltså dels att ett betygssystem måste överensstämma med det avsedda 

syftet med bedömningen, dels att ett system inte kan fungera som en förenande medelpunkt 

där fullständigt oförenliga syften ska kunna bli en helhet. Det är för ett land omdömeslöst att 

slösa bort både tid och pengar genom att försöka hitta en enhetlig modell för bedömningar, 

innan det är fullkomligt klart var man står när det gäller inlärning och kunskapsbedömning.  

 

Enligt Korp (2006) kan tre olika modeller urskiljas vid lärares betygssättning: analytisk, 

aritmetisk eller blandad – relativ. De olika modellerna beskriver vad som ligger till grund för 

betygsättningen och hur stor betydelse det nationella provet har vid lärares betygsättning i de 

olika kärnämnena. Den analytiska modellen utgörs av att läraren analyserar elevernas 

kunskaper i förhållande till kursmålen och betygskriterierna. Det nationella provet tillskrivs 

ringa betydelse och ses som ett av flera betygsunderlag. I den aritmetiska modellen räknar 

läraren fram elevens kursbetyg med provresultat och betyg på andra uppgifter som 

utgångspunkt, och för att detta ska vara möjligt konstruerar läraren proven och uppgifterna 

utifrån kursens mål. Även i denna modell ses det nationella provet som ett av flera underlag 

vid betygsättningen. I den blandade – relativa modellen avgörs elevens betyg utifrån flera 

aspekter som  

provresultat, lärarens allmänna intryck av elevens kunskapsnivå, närvaro, attityd och 
lektionsaktivitet. Fokus ligger på lärarens bedömning av elevens allmänna kunskapsnivå i ämnet – 
inte vilka specifika kunskaper de har – och referensramen utgörs av lärarens samlade erfarenhet av 
att undervisa och betygsätta olika elevgrupper i ämnet (a.a., s. 241).  
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Lärare som använder denna modell utgår alltså, enligt Korp (2006), från sin egen känsla över 

vilket betyg en elev borde ha. Om det nationella provets resultat bekräftar lärarens känsla, blir 

provet styrande vid betygsättningen och kursbetyget blir detsamma som provbetyget. Det 

nationella provets resultat kan också vara avgörande om eleven ”väger” mellan två betyg. 

Selghed (2004) bekräftar denna sistnämnda modells förekomst, då han hävdar att 

styrdokumenten mer och mer får stå tillbaka för lärares egen bedömningserfarenhet i 

betygsättningen. Med andra ord utvecklar lärarna egna principer för vilka regler som ska gälla 

vid betygsättningen, vilka inte alltid stämmer överens med de gällande föreskrifterna. 

Därutöver finns det, enligt Skolverket (2004a), en tradition bland lärare och många andra 

vuxna i samhället att tilldela det nationella provet samma betydelse som det tidigare 

examensprovet som ingick i det absoluta betygssystemet, det vill säga att provet har en 

examinerande funktion. 

   De lärare som dock inte låter det nationella provet styra vid betygsättningen i svenska B, 

använder sig av flera olika betygsunderlag där eleverna främst har fått möjlighet att utveckla 

sina färdigheter när det gäller att läsa, skriva och tala och därutöver i moment där eleverna har 

fått en inblick i litteraturhistoria. Med dessa olika uttrycksformer har eleverna fått uppvisa 

sina kunskaper på olika sätt, vilket ger en bättre helhetsbild av elevernas kunskaper och 

betygsättningen anses då bli mer rättvis (Korp, a.a.). Även Pettersson (2005) betonar det 

betydelsefulla med att elever på så många sätt som möjligt får visa sin kompetens i olika 

sammanhang, för att möjliggöra en flexibilitet i bedömningen.  

 

Utifrån ovanstående kan det konstateras att lärare tillmäter det nationella provet olika värde 

när det gäller betygsättningen och Korp (a.a.) pekar på följande varierande uppfattningar:  

1. Det nationella provet är mycket viktigt som mått på kunskapsnivå i gruppen, i förhållande till en 
nationell standard. Om en stor del av eleverna i en klass får MVG på det nationella provet, vet man 
att det är en ’duktig klass’. Då är det rimligt att kursbetygen ligger högre i den klassen än i en klass 
där godkänd är det vanligaste provbetyget. För den enskilde eleven är resultatet på det nationella 
provet däremot inte nödvändigtvis viktigare än andra. 
 
2. Det nationella provet kan bara höja elevens betyg i förhållande till den bedömning som läraren 
gjort på basis av andra underlag. 
 
3. Det nationella provets status som betygsunderlag skiljer sig inte från andra prov. 

 
4. Elevernas resultat på det nationella provet är det underlag som har i särklass störst tyngd i 
betygsättningen (på vissa håll tillmäts det nationella provet så stor betydelse att elever som är 
frånvarande på provdagen inte kan bli godkända i kursen). 
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5. Det nationella provet är en räddningsplanka: Godkänt betyg på det nationella provet legitimerar 
att läraren godkänner elever i kursen, även om eleven sällan har varit närvarande eller inte har visat 
att hon eller han uppfyller alla kursmål. 
 
6. Elever som inte uppnått godkänt betyg på det nationella provet och inte uppfyller alla mål, kan 
bli godkända i kursen ändå, genom att göra omprov och genom att ha hög närvaro och ett positivt 
sätt (s. 243-244). 

 
Att det nationella provet kan få betydelsen av en ”sista chans” för elever som tidigare 

misslyckats inom andra moment (punkt 5), styrker det faktum att det nationella provet endast 

skulle kunna höja elevens betyg (punkt 2). Det nationella provets resultat kan alltså ha 

avgörande betydelse vid lärares betygsättning, trots att det i Lpf 94 (SKOLFS 2006:24) 

poängteras att läraren ska ta hänsyn till elevens alla prestationer i kursen.  
 

Enligt Skolverket (2005) betraktas det nationella provet som ett styrdokument, då det kan ses 

som ett förtydligande av betygskriterierna eftersom dessa ibland upplevs vara svårtolkade av 

lärarna. De betygskriterier som lärarna har att tillgå vid betygsättningen i svenska B kan, som 

exemplet nedan visar, ge upphov till funderingar. I kriterierna för betyget Väl godkänd står 

följande: ”Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella 

faktorer som format texten och över textens giltighet för vår tid” (Skolverket, 2007). 

Motsvarande kriterier för betyget Mycket väl godkänd är ”Eleven läser texter av många olika 

slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande till den miljö, den tid och det 

samhälle där de har uppstått (a.a.). Exemplet visar att det inte finns någon klar gräns mellan 

de olika betygen och tydliggör den problematik som därmed kan uppstå vid betygsättningen. 

Utifrån detta resonemang kan betygskriteriernas otydlighet mycket väl vara den avgörande 

anledningen till att somliga lärare låter det nationella provets resultat styra helt vid 

betygsättningen, då de helt enkelt inte kan urskilja vad eleverna ska kunna för att uppnå de 

olika betygen. Skolverket (2004a) bedömer att även i de fall där lärare upplever 

betygskriterierna och målen som tydliga, är det däremot inte säkert att den egna tolkningen tål 

en närmare granskning i den meningen att var och en av de lärare som säger sig förstå 

systemet, tolkar det på olika sätt. Tolkningen blir med andra ord enkel så länge läraren 

behåller den för sig själv. 

   Taylor (1994) ger uttryck för att mål- och resultatstyrning kräver kriterier som är formade i 

förväg. Hon framhåller att det genom sådana kriterier är möjligt att skapa instrument som med 

sin konstruktion ger pedagoger möjlighet att bli bra och eniga bedömare av kvaliteter man är 

överens om. Poängen med kriterierna är att det ska vara möjligt att just kunna utvärdera mot 

dem. Vid införandet av det nuvarande betygssystemet och därmed de nationella proven, 
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uttryckte Egidius (1995) att de nationella proven kommer att spela stor roll vid 

betygsättningen eftersom ”varken mål eller kriterier är entydiga” (a.a., s. 73). Andersson 

(1999) anser att de nationella proven ska vara betygsstödjande och exemplifiera tolkningen av 

mål och betygskriterier, men anser samtidigt att många av dagens lärare har svårt för att 

bortse från det föregående betygs- och provsystemet och bedömer därmed att det finns en risk 

att det nationella provet blandas samman med det centrala provet. Det nationella provet blir 

därmed styrande vid betygsättningen, vilket alltså Egidius befarade i ett tidigt skede. Även 

Selghed (2006) anser att syftet med de nationella proven är att fungera som ett stöd vid 

betygsättningen och hävdar att provresultatet, av denna anledning, inte kan vara avgörande för 

elevens betyg. Skolverket (2004a) uttrycker dessutom att ett prov vars funktion är att vara 

betygsstödjande egentligen inte skulle behöva genomföras av eleverna, då dess innehåll riktar 

sig till lärarna i den mening att det exemplifierar hur den totala betygsbedömningen ska 

genomföras. 

 

Enligt Skolverket (2004b) kan betygen vara avgörande för elevens framtid då det gäller 

fortsatta studier och möjligheter till arbete. Korp (2006) ser därför flera anledningar till varför 

det nationella provet inte kan ha en avgörande betydelse för betyget och menar bland annat att 

det är 

vanskligt att bedöma en elevs kunskaper med ett enda prov, då många faktorer kan spela in som 
påverkar resultatet – tex nervositet, hur van eleven är vid uppgiftstypen och hur de exempel och 
konkretioner som används stämmer med elevens erfarenheter genom och utanför undervisningen 
(s. 79). 

 

Korp (a.a.) hävdar dessutom att det i dagens mångkulturella samhälle finns elever med 

skiftande bakgrunder och erfarenheter, vilket kan få till följd att det nationella provets 

innehåll gör att alla elever inte har liknande förutsättningar att klara provet. Hon anser 

nämligen att det nationella provet i svenska B speglar ”’svensk bildningskultur’ och att ’de 

tankemönster som genomsyrar de här texterna [i texthäftet] är typiskt västerländska’” (a.a., s. 

236). Skolverket (2004a) påstår å sin sida att likvärdiga förutsättningar inte nödvändigtvis 

behöver innebära att alla elever får samma förutsättningar, utan snarare att alla får en 

möjlighet till de förutsättningar som behövs för var och ens utveckling. Därmed kan det 

ifrågasättas om ett och samma prov ger just den möjligheten för alla elever, eller om det bara 

är vissa elever (med de rätta förutsättningarna) som gynnas i det fallet. Ett prov vars roll är att 

tala om vad eleven kan och därmed vara betygsstödjande, bör enligt Taylor (1994) utformas 

så att det ger eleven den bästa förutsättningen att visa sina kunskaper. Det ska alltså vara stor 
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variation när det gäller dess uppgifter, vilka eleven helst ska ha möjlighet att välja emellan. 

Därutöver anser Taylor (1994) att det är av vikt att eleven får göra provet när denne känner 

sig beredd, för att på så sätt kunna göra sitt bästa. Detta innebär att alla elever inte kan skriva 

provet vid samma provtillfälle.  

   Vidare beskriver Korp (2006) att lärare inte heller har samma förväntningar på elever som 

går på de olika gymnasieprogrammen och ger dem därför inte samma förutsättningar inför det 

nationella provet. Somliga lärare är av den uppfattningen att det nationella provet i högre grad 

lämpar sig på de studieförberedande programmen, då proven stämmer bättre överens med de 

elevernas förväntningar, intressen och erfarenheter. Även Skolverket (2005) framhåller att en 

del lärare upplever att nationella prov gynnar vissa grupper av elever. Detta innebär att det 

nationella provet inte stämmer överens med alla elevers referensramar, utan gynnar främst 

elever med svensk härkomst samt elever från studievana hem. 

   Enligt Korp (a.a.) ser förberedelserna inför det nationella provet olika ut, beroende på om 

det är ett studieförberedande eller yrkesförberedande program. Eleverna på de 

studieförberedande programmen förbereds i högre grad genom att arbeta med gamla 

nationella prov samtidigt som de informeras om bedömning och betygsättning. Korp (a.a.) 

presenterar vidare en lärare som även undervisar elever på yrkesförberedande program och 

som inte ser någon mening med att förbereda dessa elever på samma sätt som eleverna på de 

studieförberedande programmen, utan hävdar att elever på yrkesförberedande program är mer 

hjälpta av att få en inblick i vad de förväntas utföra i provets olika moment. Det finns dock en 

obligatorisk förberedelse inför det nationella provet i svenska B vilken alla elever, oavsett 

program eller skola, ska få ta del av. Eleverna ska, som tidigare nämnts, tilldelas ett texthäfte 

som de ska läsa och sedan bearbeta och diskutera gemensamt i klassen. Korp (a.a.) påpekar 

dock att alla grupper av elever inte får denna förberedelse, vilket även framgår av en studie 

utförd av Skolverket (a.a.). Eleverna får alltså inte heller i detta avseende liknande 

förutsättningar inför provet. Att grunda betygsättningen på det nationella provets resultat kan 

med andra ord leda till en missvisande bedömning, eftersom eleverna har olika förutsättningar 

när det gäller förberedelserna inför provet.  

 

Olika lärare har olika syn på huruvida de behöver anpassa undervisningen till det nationella 

provet eller inte. Selghed (2006) hävdar att det nationella provet i vissa fall är styrande vid 

lärares planering av undervisningen, eftersom provet i dessa fall ses som ett styrdokument och 

därmed pekar på vilka kunskaper som anses vara viktiga för eleverna. Undervisningen 

utformas därmed efter det nationella provets innehåll. Korp (a.a.) nämner dock lärare som är 
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av en annan uppfattning och som menar att undervisningen inte behöver anpassas särskilt till 

det nationella provet, då provets utformning överensstämmer med kursplanen på ett bra sätt. 

Enligt Korp (2006) finns det också lärare som inte ser det nationella provet som ett styrmedel, 

utan som ett prov utan större betydelse än något annat prov och att de av denna anledning 

endast utgår från kursplanen i sin planering.   

 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Studiens teoretiska utgångspunkter är dels det sociokulturella perspektivet, som poängterar att 

lärande sker genom interaktion med andra och beror på elevens tidigare upplevelser, dels de 

fyra F:en som omtalas i läroplanen (SKOLFS, 2006:24) och som framhåller den komplexitet 

som kunskapsbegreppet innebär.  

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Kunskapsbedömning har genomgått en betydande förändring från att tidigare ha varit ett 

uttryck för sortering och betygsättning, till att nu även lägga grunden för elevers lärande samt 

vara ett redskap för undervisningens planering och dess utveckling. Den kognitiva 

psykologins och de sociokulturella teoriernas genomslag i styrdokumenten, på bekostnad av 

behaviorismens (som mer ser till hur beteendet påverkas av olika situationer och bortser från 

själva tankeprocessen) tillbakadragande, är en orsak till denna utveckling (Korp, 2003). Den 

kognitiva psykologin utgör tillsammans med de sociokulturella tankarna ett mönster, som 

bygger på en interaktion och ett samarbete mellan elever samt mellan lärare och elever. Detta 

leder till att eleverna dels utvecklar sin uppfattning om sig själva och om andra människor, 

dels att de lär sig i samspel med kollektivet. En elevs utveckling beror, enligt detta synsätt, på 

dennes nedärvda anlag och kommer inifrån personen. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv har 

eleven med andra ord med sig en del ”i bagaget” när denne kommer till skolan, och dessa 

erfarenheter är med och samspelar i de utvecklingsmöjligheter som eleven möter där (Säljö, 

2005). Det finns också yttre faktorer i form av olika artefakter (redskap) som är med och 

samverkar för att ta eleven till ytterligare dimensioner i kunskapsutvecklingen, än vad som 

annars hade varit fallet (Säljö, 2000). Lärande är alltså inte en isolerad process utan sker i 

växelverkan mellan olika upplevelser och möten (Säljö, 2005). Vygotskij, en förgrundsgestalt 

och inspiratör till det sociokulturella perspektivet, ser inte heller lärande som en avskild 

process utan som ett samspel mellan eleven, läraren och den omgivande miljön. Enligt honom 

är det lärarens uppgift att väcka elevens intresse och erbjuda en gynnsam lärandemiljö 
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(Lindqvist,1999). Säljö (a.a.) hävdar också att samtalet är av största vikt för lärande och en 

förutsättning för att kunskaper och färdigheter ska kunna utvecklas. Han anser att den 

skriftliga kommunikationen är mer krävande och mer abstrakt än en samtalssituation, 

eftersom man kan tolka det skrivna på olika sätt.  

 

3.2 Läroplanens fyra F  

Lärande är i sig en ständigt pågående process som tenderar till att vara livslång. Läroplanen 

(SKOLFS 2006:24) talar om de fyra F:en det vill säga fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet, som genom att interagera med varandra kan stå som representanter för det vida 

begrepp som kunskap uppfattas innebära. Enligt Korp (2003) kan faktakunskap bedömas efter 

kvantitativa mått och då bortses det från eventuella differenser när det gäller djup eller 

ytlighet. Förståelsens omfattning beror på i vilken grad eleven har utvecklat språket, då 

förståelsen till stor del bygger på att kunna skönja nyanser i uttryck, medan färdighet baseras 

på att veta hur något ska göras samt att kunna utföra det rent praktiskt. Den förtrogenhet som 

omtalas är enligt Korp (a.a.) den mest diffusa och svårdefinierade av de fyra aspekterna som 

kunskapsbegreppet bygger på. Förtrogenheten står för en känsla av att äga visshet om när, 

ifall eller varför något ska göras. Denna känsla utgår ifrån erfarenheter och, genom interaktion 

med andra individer, införskaffade föreställningar om företeelsers beskaffenhet. 

”Förtrogenhet är ungefär detsamma som ’tyst kunskap’” och beskrivs vara ”sinnlig” (a.a., s. 

86).  Även läroplanen (SKOLFS, a.a.) framhåller att kunskap inte bara innebär att memorera 

fakta utan bygger även på att kunna reflektera, analysera och se samband. En elevs 

möjligheter till kunskapsutveckling beror på flera aspekter och skolan kan inte ensam 

generera alla dessa förutsättningar men kan förväntas erbjuda den, för elevens fortsatta 

tillvaro, mest gynnsamma situationen. Hur väl en elev är insatt i en arbetsuppgift och i hur 

stor utsträckning denne upplever det sammanhang som uppgiften ingår i, är avgörande för om 

eleven klarar av att lösa densamma. Då kunskapsbedömning, som tidigare nämnts, alltmer har 

blivit ett redskap för att utveckla lärandet hos eleverna är det viktigt med bedömningsgrunder 

som frågar efter kritiskt tänkande och kontextuellt betingad kunskap, snarare än att 

reproducera instuderad text. Det går med andra ord inte att bortse från vilken typ av kunskap 

som prövas, på vilket sätt den prövas och hur bedömningen av uppgiftens resultat går till, då 

detta påverkar elevens betyg. Därmed kan denna process, med allt vad kunskapsbedömning 

innebär, även påverka undervisningens innehåll och i förlängningen följa en elev i dennes 

fortsatta liv och möjligheter (Korp, a.a.). 
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens syfte är att studera det nationella provets påverkan på betygsättningen och 

undervisningen i svenska B, samt att undersöka om eleverna på de yrkesförberedande 

respektive studieförberedande programmen ges liknande förutsättningar inför provet. Utifrån 

syftet och ovanstående litteraturgenomgång har följande frågeställningar formulerats:  

• Vilken betydelse tillskriver lärare det nationella ämnesprovets resultat för elevens 

betyg? 

• På vilket sätt påverkar innehållet i nationella prov lärares planering och val av innehåll 

i ämnet svenska B?  

• Hur förbereds elever på yrkesförberedande respektive studieförberedande program 

inför det nationella provet? 

 

5 METOD 
Nedan följer en beskrivning av metodval för datainsamlingen, valet av intervjupersoner samt 

genomförande. Dessutom redogörs för vilka etiska principer som har beaktats under arbetets 

gång.  

 

5.1 Metodval 

Enligt Denscombe (2000) ger en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av ett mindre 

antal personer, möjlighet till mer detaljerad information än vad som är fallet vid en kvantitativ 

undersökning. Denna studie fokuserar mer ”på djupet än på bredden” (a.a., s. 133), och av 

denna anledning bedöms intervjuer vara den lämpligaste metoden. Fördelar med intervjuer är 

bland annat att informanten får möjlighet att vidareutveckla sina tankar och synpunkter som 

kan vara relevanta för undersökningen. Dessutom minskar risken för att informanten 

missuppfattar frågorna, då han/hon ges tillfälle att ifrågasätta eventuella oklarheter. 

Nackdelen med denna metod är att det inte finns någon garanti för att informanten talar 

sanning, och att det vid användandet av bandspelare finns en risk att informanterna endast 

”talar för protokollet” (a.a., s. 163). Detta uttryck innebär i klartext att de svarar som de tror 

att de förväntas svara. Dessutom är metoden oerhört tidskrävande när det gäller efterarbetet, 

och då främst transkriberingen.  
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5.2 Val av intervjupersoner 

För att få en inblick i om det nationella provet i kursen svenska B påverkar betygsättningen 

och undervisningen, intervjuades sex lärare i svenska B från tre olika kommunala skolor utan 

hänsyn till ålder, kön eller antal anställningsår eftersom detta inte har någon betydelse för 

studiens resultat. Tanken var att först göra en provintervju med en lärare, för att sedan 

intervjua två lärare från tre olika skolor. Eftersom många tillfrågade lärare avböjde att deltaga 

av olika anledningar, blev situationen dock annorlunda. På skola A genomfördes således tre 

intervjuer, varav den ena var pilotintervju. På skola B genomfördes en intervju, medan det på 

skola C var två lärare som intervjuades.  

 

5.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på en i förväg bestämd tid och plats med var och en av 

intervjupersonerna och var således personliga (Denscombe, 2000). Samtliga intervjuer 

genomfördes på informanternas arbetsplats för att dessa skulle känna sig trygga med miljön. 

Utgångspunkten för intervjuerna var frågor som formulerats utifrån undersökningens syfte 

och som sammanställts i en intervjuguide. Intervjuerna var dock semistrukturerade vilket 

innebär att intervjuguiden inte strikt följdes, utan intervjupersonerna gavs möjlighet till öppna 

svar och att utveckla sina tankar och åsikter (a.a.).  

   Först genomfördes en pilotintervju (bilaga 1), dels för att kunna bedöma kvaliteten på 

intervjuguiden, dels för att upptäcka eventuella brister i sättet att intervjua. Efter pilotintervjun 

gjordes mindre korrigeringar i både genomförandet av intervjuerna och i intervjuguiden 

(bilaga 2). Eftersom korrigeringarna inte var speciellt omfattande och kvaliteten på 

provintervjun var god, togs även denna intervju med vid analysen. 

   Vid alla intervjuer användes bandspelare då det ”erbjuder en permanent och fullständig 

dokumentation” (a.a., s. 145) av intervjun. Papper och penna fanns dock tillgängligt för en 

eventuell komplettering av ljudupptagningarna. Vid en intervju på skola A uppstod problem 

med just ljudinspelningen efter arton minuter, och de resterande sju minuterna av intervjun 

dokumenterades därför skriftligt.  

   Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer för att i större utsträckning kunna fånga upp 

nyanser, men vi ansvarade dock endast för varannan intervju. Efter att ha genomfört alla 

intervjuer transkriberades de, vilket gav 60 sidor dataskriven text som sedan utgjort underlag 

för analysarbetet.  
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5.4 Etiska principer  

För att skydda intervjupersonernas identiteter har Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter 

gällande forskningsetiska principer och kravet på konfidentialitet beaktats. Enligt 

Vetenskapsrådet (a.a.) ska alla uppgifter om undersökningens deltagare behandlas 

konfidentiellt och inte delges till någon utomstående. Kvale (1997) anser därför att 

intervjupersonerna ska tilldelas andra namn och eventuellt också andra egenskaper, utan att 

detta på något vis påverkar intervjuernas innehåll. Av denna anledning benämns de 

intervjuade lärarna och skolorna som de jobbar på, med fingerade namn.  

 

6 RESULTAT OCH ANALYS  

Inledningsvis görs en övergripande beskrivning av de intervjuade lärarna, och därefter följer 

resultat och analys av de specifika intervjufrågorna som har fått forma olika teman. På så sätt 

klargörs dessa frågor var för sig. 
 

6.1 Studiens informanter 

Skolorna där intervjuerna har genomförts kallas här skola A, skola B och skola C för att 

bevara deras anonymitet. Av samma anledning har de intervjuade lärarna, det vill säga 

informanterna, fått fingerade namn med samma begynnelsebokstav som den skola de arbetar 

på. Lärarna på skola A kallas för Anders, Anneli och Annika, läraren på skola B för Bosse 

och lärarna på skola C för Charlotte och Cajsa.  

 

6.1.1 Informanter på skola A 

Pilotintervjun med Anders tog 36 minuter. Anders är utbildad svensk- och engelsklärare och 

har arbetat som lärare i 30 år. För närvarande undervisar han på naturvetar-, samhällsvetar- 

och teknikprogrammet men har även erfarenhet av undervisning på fordonsprogrammet. 

Anders började arbeta som lärare direkt efter lärarutbildningen och har varit med om två olika 

betygssystem, men känner sig ändå inte förtrogen med det nya betygssystemet utan anser att 

betygsättning alltid är ett problem. Enligt Anders finns det en tendens till att lärarna ”tänjer 

och drar i kriterierna för att få med så många som möjligt”. Därutöver menar Anders att han 

är kontroversiell i förhållande till sina kollegor, i den meningen att han inte tror att fler 

betygssteg löser några problem. Anledningen till denna åsikt är att ”gränsfallen” (det vill säga 

de elever som ligger på gränsen till ett högre betyg) är det som orsakar allt betygsbråk och 

därför skulle fler betygssteg också medföra fler gränser, vilket enligt Anders i förlängningen 
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också orsakar fler konflikter kring betygen. Det finns också en tendens till att lägstanivån 

sänks hela tiden beroende på att ”den som ligger under det högre betyget ska alltid ha det 

högre betyget och när han har fått det så vill nästa också ha det, och nästa, och nästa”. Anders 

menar även att ”det idealiska på ett sätt vore ju att vi inte hade några betyg alls, då slapp man 

den här diskussionen helt och hållet”, men tror samtidigt att motivationen då skulle bli väldigt 

låg. Av den anledningen tror inte Anders på den betygsfria skolan, utan menar att ”betygen är 

ett nödvändigt måste”. 

 

Den andra informanten är Anneli och denna intervju tog 28 minuter. Anneli berättar att hon 

först utbildade sig till lärare i franska, engelska och historia men hade svårt att få någon tjänst. 

Efter att ha kompletterat utbildningen med ämnet svenska -87, fick hon arbete direkt och nu 

undervisar Anneli i svenska, engelska och franska på naturvetar-, fordons-, industri- och 

teknikprogrammet. Hon har också upplevt ett tidigare betygssystem och anser att hon är så 

förtrogen med det nuvarande betygssystemet som hon kan vara. Anneli upplevde det tidigare 

betygssystemet vara mer hämmande och hon tycker att hon nu har större möjligheter och en 

större frihet vid betygsättningen. Enligt Anneli beror detta på att man nu kan ”väga in olika 

saker, man kan kompensera upp elever på helt andra grunder än vad man kunde innan”. 

Anneli bedömer att de betygssteg som finns är tillräckliga och att eleven inom sig vet om han 

eller hon ligger på ett starkt eller svagt betyg. Gränserna mellan de olika betygsstegen känns 

inte så tydliga för Anneli, men hon menar att det ska vara på det viset eftersom det är 

meningen att det ska finnas utrymme för egna tolkningar. Hon tycker inte heller att 

betygsättning egentligen är så speciellt svårt. Detta beror dels på att eleverna i realiteten vet 

vilket betyg de ligger på och att de av den anledningen oftast blir nöjda med det betyg de får, 

och dels på att den rutin du har som lärare gör att du ”vet vad som står mellan raderna”. Det 

som känns viktigast för Anneli och som hon har eftersträvat mest, är att ”ge varje elev 

rättvisa” och att ”inte falla för charm och gullegrisar”.  

 

Intervjun med Annika tog 25 minuter. Det är nu tio år sedan Annika började arbeta som lärare 

i svenska och historia och hon har tidigare arbetat inom sjukvården. Förutom i svenska och 

historia undervisar hon i bild, kultur- och idéhistoria, filmkunskap samt nutida konst och är 

knuten till estet- och naturvetarprogrammet, men undervisar även elever på fordons- samt 

barn och fritidsprogrammet. Annika menar att det är viktigt att diskutera betygssystemet med 

kollegorna för att på detta sätt bli medveten om sin egen bedömning och hur den ligger till i 

förhållande till andra lärare. Denna orientering av olika sätt att se på betygsättningen är enligt 
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Annika nödvändig för att eleverna ska känna att det är samma krav hos alla lärare, och att 

man inte kommer undan med färre eller enklare uppgifter hos någon lärare. Annika upplever 

dels att betygskriterierna är öppet hållna och gör dem möjliga att tolka på sitt eget sätt utifrån 

den person man är, och dels att betygsättning är lättare än vad hon trodde att det skulle vara. 

Visserligen menar hon att betygssystemet nog kan upplevas lite luddigt av nya lärare men 

”när man väl har eleven framför sig så, som regel, är det rätt tydligt egentligen var dom 

hamnar”. Annika menar också att det för hennes egen del är ypperligt att undervisa på flera 

olika program, ”för då fördjupar man inte sig för mycket i bara en grupp och kanske börjar 

ändra lite för egen del beroende på vad man har för krav”. 

 

6.1.2 Informant på skola B 

På skola B intervjuades Bosse under 30 minuter. Bosse har arbetat som religions- och 

svensklärare i ungefär 25 år och har ett förflutet som skeppsmäklare. Han undervisar nu elever 

på florist-, konditor-, hotell och restaurang- samt samhällsvetarprogrammet. Bosse berättar 

”att förtrogenheten med betygssystemet den är från min sida lika med noll utifrån den 

information man får från Skolverket”. Han menar att trots att det har gjorts ambitiösa ansatser 

från skolans sida för att förtydliga systemet så är det svårt att förstå: ”Ingen församling som 

gick ifrån dessa två stycken föreläsare, som var spetskompetensen då det gällde att sätta 

betyg, hade kunnat ha mer diametralt olika utgångspunkter när det gäller att bedöma vad som 

är det riktiga i betygssystemet”. Härvid åsyftar Bosse att det inte alltid hjälper att få 

information. När informationen inte är synonym från olika personer som informerar, kan den 

kännas mer förvillande än klargörande. Bosse uttrycker också att ”Jag skulle vilja prata med 

den som säger att han eller hon är väl förtrogen med det här systemet” och menar att det 

nuvarande betygssystemet är ”en total förvillelse”. Detta på grund av att det finns ett etablerat 

betygssystem som har reglerats utifrån just den, på varje skola, specifika verklighet som 

gäller. Bosse bedömer att det var det som var meningen med systemet från början men hävdar 

att detta innebär ”en fullständigt oöverskådlig bild i Sverige” och ger exempel på att 

närliggande skolor kan ha två helt olika synsätt, vilket då leder till förvirring. Enligt Bosse 

bygger själva betygsättningens grunder på det ”fundamentala” som ”tala, läsa, skriva, lyssna 

och förstå”. Han önskar att skolans verksamhet på ett mer självklart sätt skulle konstrueras av 

och kring lärare som är i den dagliga verksamheten. 
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6.1.3 Informanter på skola C 

Intervjun med Charlotte tog 22 minuter. Charlotte berättar att hon nu är inne på sitt tjugofemte 

år som lärare i svenska, engelska och historia. Historieämnet har hon nu överlåtit åt andra 

eftersom det finns så många historielärare, och hon undervisar för närvarande på 

naturvetarprogrammet och på SMIL (specialutformat program med idrottsledarinriktning). 

Hon menar att det nuvarande betygssystemet har för få betygssteg, då eleverna vill kunna se 

om ett betyg är starkt eller svagt. Charlotte anser att hon är på det klara med det nuvarande 

betygssystemet, eftersom hon och hennes kollegor har tagit reda på och läst allt vad de har 

kunnat få tag på i ämnet. Betyg bör finnas enligt Charlotte, för annars skulle eleverna känna 

att de inte får något beröm alls för det de gör. Det finns även en tanke hos Charlotte att 

betyget i svenska B skulle delas upp i två betyg istället, för att ge rättvisa åt dess innehåll. 

Hon har erfarenhet av att företag, som eventuellt ska anställa en del av eleverna i framtiden, 

efterfrågar större tydlighet i betygssättningen när det gäller svenska. Charlotte menar att 

betyget, i sin nuvarande skepnad, inte säger någonting om elevernas skriftliga eller muntliga 

prestationer: ”Det kan ju vara en som skriver och kanske inte kan mer än för G men skriver 

MVG i litteraturhistoria, ja då blir det ett VG”. 

 

Cajsa som arbetar på samma skola och vars intervju tog 23 minuter, har arbetat som lärare i 

ungefär 35 år. Hon undervisar för närvarande endast i svenska på teknik- och 

naturvetarprogrammet, SMIL samt på IB (International Baccalaureate, som leder till en 

internationellt erkänd studentexamen) men hon är även utbildad i engelska och historia. Cajsa 

anser att hon kan det nuvarande betygssystemet, men använder i praktiken en slags inre 

översättning från en blandning av det gamla femgradiga sifferbetyget och IB:s sjuskaliga 

betygssystem, till det nuvarande fyrgradiga betyget som hon anser har för få steg. Hon 

föredrar den betygsättning som förekommer på IB där det, som tidigare nämnts, finns en 

sjugradig betygsskala och där dessutom en examinator utifrån bedömer examensproven. Cajsa 

känner att betygskriterierna är svävande och menar att lärarna tolkar dem lite som de vill. 

Betyg behövs dock enligt Cajsa, då hon menar att även om ”man ska tro på den mänskliga 

naturens inneboende nyfikenhet och allt det där, så kommer dom inte att göra ett smack om 

dom inte får betyg. För det är så det är alltså”. 

 

6.2 Lärares uppfattningar om det nationella provet i svenska B 

Denna del av studien visar att informanterna uppfattar det nationella provet på olika sätt, 

samtidigt som de också har tankar som påminner om varandras. Majoriteten av informanterna 
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anser att grundtanken med det nationella provet är bra, men nämner samtidigt att provet är 

omfattande och att det tar mycket tid i anspråk. De lärare som till största delen är positivt 

inställda till det nationella provet uttrycker fördelar i form av att provet erbjuder ett färdigt 

koncept. Dessutom anses läraren få en fingervisning om hur den egna betygsättningen ligger 

till i förhållande till andra lärare, samt att provet genererar diskussionstillfällen med kollegor 

om betygsättning vilket annars inte är så vanligt. 

Det är väldigt bra. Det är ju ett extrajobb som är arbetsamt att ta sig igenom varje år, men generellt 
så är det väldigt bra för det är enda chansen som vi lärare egentligen kan bli bedömda…utifrån våra 
insatser. …Ett av de få tillfällena faktiskt när man verkligen diskuterar hur man ska betygsätta och 
var gränserna är… Det är ett färdigt koncept som serveras. Man slipper egen planering och egna 
förberedelser (Annika, skola A). 

 

Det nationella provet anses därutöver erbjuda en trygghet när det gäller att förhålla sig till de 

av Skolverket angivna direktiven beträffande betygsättningen.    

Jag får en bekräftelse på det betyg jag ska sätta… Vi får se att vi ligger i fas med Skolverket. 
…nationella provet tar ju mycket tid (Charlotte, skola C). 

 

I de fall där det i studien förekommer en mer kluven eller negativ inställning till det nationella 

provet, är det just provets omfattning och tidsåtgång som ligger till grund för denna 

uppfattning. Provet anses inte vara värt allt det arbete som krävs, eftersom resultatet av 

elevernas förbättrade kunskaper inte tycks motsvara det nationella provets omfattning.  

Dom tycker jag väl inte så väldigt mycket om nej. …Man lägger ner så mycket arbete på det som 
det inte ens är värt. …resultatet man får ut…motsvarar inte timinsatsen kan man säga.  …det är ju 
onödigt att skriva två uppsatser på samma ämne som man ju gör nu. Det är min åsikt. Däremot är 
dom muntliga väldigt bra. För att det tvingar dom att tänka i dom här tematankarna (Cajsa, skola 
C).  
 

Ytterligare en uppfattning är att det inte ens är möjligt att arbeta med provet på ett sådant sätt 

som det är tänkt. Eftersom tiden är begränsad upplevs det vara svårt att hinna med att sätta sig 

in i allt som har med det nationella provet att göra. 

Idén är bra… Men som det är nu så tycker jag att det nationella provet är väldigt stort, väldigt 
omfattande…stämmer inte riktigt längre med det sätt vi kan arbeta med i klasserna. …det 
nationella provet blir liksom en ensam företeelse som inte är ordentligt förberedd. …få av oss 
lyckas att arbeta med det på ett tillfredsställande sätt (Anders, skola A). 
 

Trots detta lyfts delar av provet fram som meningsfulla, och det upplevs dessutom kunna 

skänka en viss trygghet i lärarens betygsättning av kursen. Ändå finns det tydliga tecken på att 

det nationella provets betydelsegrad kan bero på betygskriteriernas otydlighet. 

Det är ju vettiga övningar. …nationella prov, det låter som något oöverstigligt och då väver man in 
elever i en stämning av att det här är verkligen det viktigaste…. Så det blir alltså en kluvenhet här 
när det gäller det nationella provet. Dels att det får för stor inverkan men sen samtidigt är det 
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självklart då ett sätt att bli trygg i sin egen undervisning när man sätter betyg. …kanske nationella 
provet har fått bli ett så stort och genomgripande ingrepp i vardagen, genom att härmed sätta 
betygen så diffust, så att det fått en alltför stor dignitet (Bosse, skola B).  

 

Utifrån detta kan det konstateras att lärarna i studien, oavsett om de har en positiv eller 

negativ inställning, har uppfattningen att det nationella provet är omfattande och tidskrävande. 

De ser dock det nationella provet utifrån olika perspektiv och tilldelar det därmed olika för- 

och nackdelar.  

 

6.2.1 Uppfattningar om provets bedömningsgrunder 

Att det nationella provet är ett färdigt temaarbete, uttrycks ovan som en fördel bland 

informanterna. Det råder dock delade meningar om de bedömningsgrunder som följer med 

texthäftena och som ska beaktas vid bedömningen av provet. Bedömningsgrunderna upplevs 

bland annat vara tolkningsbara och därmed bidra till tveksamheter vilket gör att det finns 

lärare i studien som, efter att ha studerat bedömningsmallarna, bortser från dem.  

Motiveringarna kan jag reta ihjäl mig på. Att eleven uppfyller inte det och inte det och inte det, men 
så finns ju det och det och det och alltså blir det…det är ändå upp till dig…det är konstiga 
bedömningsmallar som man helt enkelt bortser ifrån. Du går din egen väg i alla fall. …För det 
öppnar ju dom här olika varianterna för faktiskt (Anneli, skola A).  

 

Å andra sidan påstås samma bedömningsanvisningar kunna utgöra ett stöd för den som 

känner osäkerhet inför bedömningen. 

Det finns ju direktiv då ifall man känner sig osäker med bedömningar (Annika, skola A). 
 

Någon lärare i studien upplever att bedömningsanvisningarna har utvecklats då det nu finns 

exempel på alla betygsnivåer att jämföra med.  

Först var det mest exempel på G och VG och vi ville ha några exempel på IG och MVG också, och 
det har vi fått. Så det är mycket lättare nu att se var eleven ligger… (Charlotte, skola C). 
 

I studien framkommer också att det nationella provets bedömningsgrunder helt frånses och att 

tilltron till den egna förmågan att bedöma provet är helt avgörande.  

Jag bryr mig inte så mycket om vad som står där, utan jag läser raskt igenom uppsatserna och så 
sätter jag ett betyg och det står jag för. Och det är aldrig nån som har klagat… Vi har blivit mer och 
mer flyhänta när det gäller att komma igenom det här (Cajsa, skola C). 

  

6.2.2 Förslag på hur det nationella provet skulle kunna förbättras 

De flesta informanterna uttrycker olika nackdelar med det nationella provets nuvarande 

utformning och menar att provet behöver genomgå en förändring. Med tanke på att de, som 

tidigare nämnts, ser det nationella provet utifrån olika perspektiv har de också olika tankar 
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kring hur provet skulle kunna förändras till det bättre. Det finns förslag på att B-delen bör 

indelas i mindre delar eller att provet ska utökas till att omfatta alla ämnen och att det då ska 

pågå under en längre, sammanhängande period. Det framkommer också tankar om att göra 

provet ”bredare” över fler terminer, så att det på ett bättre sätt möter gymnasieskolans behov 

av progression och kontinuitet.  

Man skulle kunna lägga upp nånting som liknar det nationella provet men kanske bredare. Man 
skulle dela upp det över terminerna så att man såg de nationella proven som ett mått av utveckling. 
Det där hade nog kunnat utvecklas och sen hade man ju hoppats på att man mot slutet hade kunnat 
haft mer tydliga färdighetsprov såsom nationellt prov, men det där får ju tänkas igenom ordentligt. 
…Med andra ord, det skulle läggas upp med lite mer kontinuitet. Det är nog själva nyckeln till det 
jag är inne på här (Bosse, skola B).   

 

Det förekommer åsikter i studien som tyder på att det snarare är A-delen som behöver 

förändras och informanterna är således nöjda med det beslut som fattats om att just denna del 

kommer att se annorlunda ut i nästa års nationella prov. Däremot råder det skilda meningar 

om hur A-delen faktiskt kommer att se ut. En lärare återger den kommande förändringen på 

nedanstående sätt: 

Jag läste i det senaste häftet att dom ska ändra på det nationella provet från och med nästa år… A-
delen ska se annorlunda ut men man ska ha kvar den där långa uppsatsen. Så A-delen ska bli lite 
mer av läsförståelse. Det verkar ju vettigt (Cajsa, skola C). 
 

Medan en annan lärare ger följande beskrivning på samma sak: 

Vi har skrivit till Skolverket, jag tror nästan vi skriver varje år, och förklarat och förklarat och nu 
till min stora glädje fick jag syn på att dom har lyssnat på oss och har lagt om till nästa år. Det 
muntliga ska vara en blandning mellan A-uppgiften och den muntliga, fast man gör den muntligt. 
Perfekt. Mycket, mycket bra (Charlotte, skola C). 

 

6.3 Det nationella provets påverkan på betygsättningen 

Då informanterna påstår att det nationella provet är omfattande och tidskrävande, är det 

relevant att ta del av deras resonemang kring vilken betydelse de tillskriver det nationella 

provets resultat vid deras betygsättning av eleverna.  

 

Lärarna i studien är överens om att det nationella provet inte ensamt ska få avgöra vid 

betygsättningen, utan eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper på andra sätt också. 

Ja det är viktigt att man har sådana här prov men jag lägger inte väldig tyngd vid just det nationella 
provet i betygssättningen. …Det är inte avgörande utan eleverna har ju fler tillfällen att visa vad de 
går för (Annika, skola A). 

 

Å andra sidan framkommer att de nationella proven kan påverka betygsättningen i vissa fall, 

främst vid tillfällen då det nationella provets resultat skiljer sig avsevärt från lärarens 
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uppfattning om vilket betyg en elev bör ha. Det nationella provet kan alltså vara en orsak till 

att läraren både ifrågasätter sina egna uppfattningar och även en elevs tidigare resultat, vilket 

visar på provets dignitet. 

Jag lägger inte särskilt större vikt vid det. Men sen kan man ju tycka att om en elev, det händer 
faktiskt, hamnar på ett G på allt den har gjort och så tittar man på det nationella provet, så hade den 
kanske MVG där och då börjar man tänka: Herregud vad är det nu frågan om?  Vad gör jag nu? Då 
vet jag inte vad jag gör. Alltså, det kan ju vara så men då försöker jag fortfarande säga till mig själv 
att det nationella provet inte är så viktigt, i alla fall inte viktigare än något annat. …men vi är inte 
oklanderliga då det gäller att rätta och sätta betyg (Anneli, skola A).  

 

Oavsett om lärare upplever en tveksamhet eller inte i en situation som denna, går det att 

urskilja en medvetenhet hos informanterna om att det nationella provet inte bör få ha en 

avgörande betydelse vid betygsättningen. Lärarna är med andra ord på det klara med att de 

även ska beakta andra moment i kursen vid sin betygsättning. Nedan ges en utförligare 

beskrivning av informanternas syn på det nationella provet i förhållande till övriga 

betygsunderlag.  

 

6.3.1 Det nationella provet som ett av flera betygsunderlag 

Informanterna anser alltså att det nationella provet ska ses som ett av flera betygsunderlag. 

Några av de intervjuade lärarna har på egen hand framställt olika modeller för sin 

betygsättning där det nationella provet ställs mot övriga moment inom kursen som också ska 

betygsättas, för att kunna sätta ett så rättvist betyg som möjligt på den enskilda eleven. En 

lärare använder sig av följande modell: 

Det här är alltså en skiss som jag har gjort (bilaga 3). …Jag har egentligen plockat upp en modell 
som det nationella provet själv har börjat att använda. Där är alltså olika kolumner med IG, G, VG 
och MVG. Varje betyg är uppdelat i två eller tre steg, som ni kan se här, så det blir en tiogradig 
betygsskala. …Att jag visar det här beror på att jag vill tala om att jag har slutat att fundera på 
provresultat så mycket, alltså som isolerade företeelser, och har börjat att tänka mer i färdigheter. 
Det gör att det nationella provet kommer in i ett sammanhang tycker jag. …Jag har gjort fem olika 
färdigheter liksom: skriftligt, muntligt, litteratur, språkhistoria som vi övar lite med och något som 
jag bara kallat för initiativ och ansvar. …dom har jag viktat helt efter eget huvud. …Jag gör en 
totalbedömning utav var och en av dom här och där ingår det nationella provet som en rätt så tung 
del, men inte enbart naturligtvis. ... Man kan ju undra om det här blir rättvist och det tror jag inte att 
det blir heller, men det är det mest rättvisa jag har kommit på (Anders, skola A). 

 

Denna lärare använder sig till stor del av samma beräkningssystem som det nationella provet 

bygger på, genom att lägga olika stor vikt vid olika färdigheter. Detta för att det nationella 

provet ska infogas i ett sammanhang och inte bedömas som en specifik händelse. En annan 

lärare har en snarlik uträkningsmetod. De olika moment som här ligger till grund för 

betygsättningen ges olika symboler, beroende på det värde som läraren anser de vara värda. 
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Jag har ett system som väl en del andra har också. Jag har många olika typer av uppgifter som 
markeras eller bedöms på olika sätt. Små uppgifter får bara en poäng eller ett antal plustecken som 
jag har bestämt innan hur mycket dom är värda. Andra uppgifter får rena bokstavsbetyg och några 
uppgifter bedöms med poäng som sen förvandlas till rena bokstavsbetyg. Då har jag en bred tablå 
när jag sen ska sätta betyg…och då ingår ju det nationella provets olika betygsatta delar som det då 
är bokstavsbetyg på. Dom ramlar ju bara in i dom olika kolumnerna. Den muntliga delen i det 
nationella provet hamnar bland muntliga redovisningar som en av dom (Anneli, skola A). 

 

Trots att dessa modeller för betygsättning vid en första anblick ser helt olika ut, liknar de 

alltså varandra i hög grad. De fungerar båda som beräkningsgrunder för att på ett matematiskt 

sätt komma fram till ett betyg där alla elevens färdigheter är inräknade. I det här sättet att 

inkludera det nationella provet som stöd till betygsättningen, räknas därmed det nationella 

provet som en del i en större helhet. 

 

I studien förekommer uppfattningar om att det nationella provet enbart är ett prov bland 

många andra och att det förmodligen hade genomförts på liknande sätt även utan det 

nationella provets förekomst. Av denna anledning anses betygskriterierna komma i första 

hand vid betygsättningen, samtidigt som samma lärare anser att bara några av det nationella 

provets delar utgör ett underlag för betygsättningen. Detta beroende på att det upplevs vara 

svårt att förklara för eleverna vilka matematiska omräkningar som görs vid bedömningen av 

det nationella provet.  

Vi måste ju följa våra lokala betygskriterier. …Det muntliga är ett muntligt prov…uppsatsen är en 
uppsats… A-delen tar jag inte för där kan de bara få G och VG och jag har ju elever som ligger på 
MVG många av dom. Dom blir ju väldigt förbluffade varje gång jag delar ut A-delen: Va, kan man 
bara få VG?...Nu vet jag att jag ska multiplicera så att det blir någorlunda sen, men alltihop detta är 
väldigt svårt att förklara för en elev (Charlotte, skola C).  

 

Bland informanterna uttalas också att det nationella provet inte behöver tilldelas särskild 

betydelse vid betygsättningen, eftersom det snarare är lärarens kännedom om eleverna som 

ligger till grund för betygsättningen.  

Jag räknar det bara som två uppsatser till och en muntlig framställning till. …man känner ju 
eleverna. Man har haft dom i tre år och då har man ju rättat jättemycket som dom har skrivit, för 
det blir ju rätt mycket under tre år (Cajsa, skola C). 

 

Det finns lärare i studien som dessutom anser att den kommunikation som ämnet svenska ger 

upphov till, leder till en djupare närhet till eleverna. 

Är man trygg i klassrummet, det handlar om detta, och har god kontakt med eleverna, då växer man 
in i en kommunikation som gör att man får en väldigt bra bild av eleven. Alltså jag talar om 
svenska nu, som ju är ett ämne som gör att man lär känna eleven och då är det inte några problem. 
…Det har alltså att göra med rent omdöme och där hamnar man alltså (Bosse, skola B).  
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Då läraren knyter en kontakt med eleverna skapas också en insikt om elevens förmåga och ett 

ensamt prov kan inte ödelägga den uppfattningen.  

Man kan ju ha en dålig dag, och jag lär ju känna eleverna på ett annat sätt under de här åren så det 
blir ju en relation efter ett tag. Och då vet man ju mer vad dom presterar och har dom då lyckats 
väldigt väl i andra sammanhang så är ju inte det nationella provet det allra viktigaste, för då har 
man ju nästan rationaliserat bort sin egen pondus som lärare (Annika, skola A).  

 

6.3.2 Uppfattningar om rättvis bedömning och betygsättning 

Det nationella provet ska utgöra ett stöd för en likvärdig och rättvis betygsättning, men bland 

informanterna uttrycks åsikter om att betyg inte kan vara likvärdiga eftersom läraren är en 

subjektiv person.  

Du har inte att göra med en objektiv värld... Du har ju alltid ett subjekt som värderar och som 
bestämmer hela tiden. Där kan du inte retuschera, men du kan få indikationer via skrivningar, 
genomgång av stoff, frågeställningar som kan vara skriftliga eller muntliga och de svar du då får. 
Du bygger alltså upp en bild av vad eleven kan och hur dom sen använder det här i 
kommunikationen, diskussioner…man får någorlunda greppbara, objektiva kriterier som stämmer 
överens med dom här lokala kriterierna. Men det är en omdömesfråga, ytterst sett (Bosse, skola B). 
 

Just det faktum att lärarna är subjektiva personer gör att de är olika som bedömare och 

värdesätter olika saker i en skriven produkt. Bland informanterna framkommer att 

spännvidden på en och samma uppsats som bedöms av tre olika lärare, kan vara från G till 

MVG. Dessutom beskrivs hur det finns lärare som gör allt för att finna något negativt i 

elevernas prestationer, för att av den anledningen kunna sätta ett lägre slutbetyg. Därför 

föreslås att de nationella proven ska vara anonyma eller att de ska bedömas av en lärare som 

inte känner eleven.  

Jag vet att det är mycket orättvisa betyg på gång. Jag vet det. Och det kan ju vara såna saker som 
att en lärare har fattat agg till nån och på alla sätt försöker hitta negativa saker…för att kunna sätta 
ett så lågt betyg som möjligt. Så det finns. Jag vet att det finns. Och därför är en anonym modell 
värd att prova tycker jag (Anneli, skola A). 

 

Att läraren känner eleven väl kan ur rättvisesynpunkt också ses som en nackdel, då det av den 

anledningen kan vara svårt att ändra tidigare uppfattningar om eleven. Eftersom det nationella 

provet är ett av betygsunderlagen anses en anonym modell, även i detta sammanhang, vara det 

bästa vid bedömningen av det nationella provet. 

Risken är ju att när man känner eleverna och har haft dom i tre år...då är det väldigt svårt för dom 
att göra nåt nytt för mig kan jag säga. Det där kan kännas lite orättvist faktiskt. För dom utvecklas 
ju också under dom här tre åren och blir ju så mycket bättre i många fall, i alla fall. …Men det kan 
vara svårt att göra mig medveten om att dom egentligen är bättre än vad jag tycker, för jag är 
väldigt färgad av vad jag tidigare har tyckt…och då kan det vara bra att be nån annan lärare titta på 
provet (Cajsa, skola C).  
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6.4 Det nationella provets påverkan på undervisningen i svenska B 

Det är intressant att belysa i vilken utsträckning det nationella provet anses inverka på lärares 

undervisningssituation, då informanterna tidigare uppgett att de upplever provet som ytterst 

tidskrävande. Olika åsikter kan urskiljas bland de intervjuade lärarna, vilket kan sägas bero på 

deras olika personligheter. 

Det är nog olika hur vi lägger upp det beroende på vilka vi är som lärare (Annika, skola A). 
 

6.4.1 Uppfattningar som tyder på att det nationella provet inte påverkar undervisningen 

Det finns i studien uppfattningar om att det nationella provet inte påverkar undervisningen i 

någon märkbar utsträckning. Informanterna anser då att de hade arbetat på ett liknande sätt 

oavsett det nationella provets existens, och har därför ingen känsla av att deras undervisning 

eller planering styrs av det nationella provet.  

Jag jobbar ju gärna ämnesövergripande och tvärvetenskapligt och det här är ju ofta upplagt utifrån 
ett tema och man kan läsa texter som berör det här från olika håll och kanter. Så jobbar jag rätt 
mycket i vanliga fall också (Annika, skola A). 

 

Det nationella provet ses även som ett uppsatsarbete, vilket bör genomföras oavsett om det 

nationella provet förekommer eller inte. 

 Jag, eller vi på skolan, hade haft något liknande annars…vi hade haft en gemensam stor uppsats 
(Charlotte, skola C). 

 

6.4.2 Uppfattningar som tyder på att det nationella provet påverkar undervisningen 

Majoriteten av lärarna i studien anser dock att det nationella provet påverkar både 

undervisningens innehåll och planering. Det finns exempel som visar att förarbetet inleds flera 

terminer innan det nationella provet ska genomföras, för att på bästa sätt göra eleverna vana 

vid denna sorts skrivuppgift.  

Vi kan börja redan i ettan för att dom ska få ett visst tänk, ett lite mer vetenskapligt tänk 
överhuvudtaget, när dom gör arbeten och det har dom stor nytta av på det nationella provet 
(Annika, skola A). 

 

Det nationella provet kan dessutom styra undervisningen, så till vida att lektionernas 

utformning utgår ifrån hur det nationella provet är utformat. Detta för att eleverna i möjligaste 

mån ska förberedas på den sortens texter som det nationella provet består av. I studien betonas 

att det nationella provet styr undervisningen och att provet väger för tungt i sammanhanget. 

Det förekommer också uppfattningar som antyder att lärare med stigande ålder och med större 

erfarenhet, har lättare för att styra undervisningen efter sitt eget huvud och inte på samma sätt 

blir påverkade av det nationella provet, som mer oerfarna lärare har en benägenhet att bli.  
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Undervisningen brukar ju handla väldigt mycket om vad det nationella provet så småningom går ut 
på. …Du ska läsa in dig på allt detta i hela katalogen. Du ska ha diskussioner i klassen som 
förberedelser och sen ska du läsa in bedömningsmallar. Ja, det ställer till en jävla massa för väldigt 
många elever. …Det är alltså alldeles för mycket slagsida i det här som är nationella prov. Det 
makar åt sig alldeles för mycket uppmärksamhet, ja det gör det faktiskt. Jag kan tänka mig att det 
blir ännu värre för unga lärare då de känner att de måste förbereda sig och lägga upp 
undervisningen därefter och då kan det bli alldeles för mycket slagsida (Bosse, skola B). 

 

Provet upplevs alltså vara ett dominerande inslag i undervisningen och här framgår också att 

en och samma lärare som tidigare uttryckt att det nationella provet inte påverkar 

undervisningen, ändå kan beskriva att förberedelserna av det nationella provet börjar redan 

första året i gymnasieutbildningen. Det nationella provet passerar således inte obemärkt, utan 

anses påverka undervisningen i stor utsträckning. Av denna anledning är det av intresse att 

titta närmare på hur provet i praktiken påverkar lärarnas undervisning. 

 

6.4.3 Hur det nationella provet påverkar undervisningen 

Lärarna i studien anser sig följaktligen vara nödsakade att förbereda det nationella provet i 

sådan utsträckning att övriga moment blir lidande i varierande utsträckning. Av de moment 

som påverkas, nämns språkhistoria och retorik. Med avseende på retoriken, det vill säga 

konsten att tala, menar lärarna att den muntliga kommunikationen är betydelsefull på ett sätt 

som inte står klart för alla och envar. Motiveringen till varför retorik borde vara ett mer 

framstående inslag i undervisningen grundar sig på elevernas, enligt intervjuade lärares, 

bristande självkänsla. De känner att elevernas självtillit ökar i takt med att deras förmåga att 

uttrycka sig verbalt tilltar. Därför bedömer lärarna att detta inslag inte borde behöva stå 

tillbaka till förmån för det nationella provet, utan understryker istället att retoriken skulle vara 

en värdefull komponent för eleverna att ha med sig i vuxenlivet. Beträffande språkhistoria ges 

det i studien uttryck för att det i dagens samhälle är särskilt viktigt att känna till sitt eget 

språks utveckling.  

Man hinner väldigt dåligt med språkhistoria och den sortens faktakunskap kring vårt språk som ju 
är väl så viktigt nu med tanke på alla låneord och alla influenser och så. Det är nog rätt viktigt att 
man blir medveten om det egna språkets grundvalar faktiskt. …Sen hade jag velat göra en annan 
sak. Det har med det nationella provet att göra, alltså det finns i viss mån, och det är det här med 
retorik och speach. Jag tror att svenska elever ligger i underläge internationellt sett faktiskt. …Det 
är en brist tycker jag och vi hinner inte träna det så mycket. Jag hade velat ha ren retorik, rent tal 
faktiskt. För det är ju det som syns först när du kommer till ett ställe för att söka jobb och när du 
ska försöka göra anspråk på dina rättigheter. Det handlar ju alltid om hur du uttrycker dig. Och 
många fixar inte det på ett sånt sätt att dom har nån vinst av det. Det hade jag velat träna mer. 
…För hur många gånger ska man skriva en argumentering? Det är mest till bara för att strukturera 
dina tankar. Men det hade man lika gärna kunna gjort muntligt…Det gör ju också att du i andra 
sammanhang vågar stå upp för dina åsikter, att våga uttala dig i rätt och fel och inte bara gå undan 
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och muttra lite för dig själv eller säga nånting när du kommer hem. Vi är ett stumt folk faktiskt. 
Och det tror jag vi skulle kunna ändra på inom svenskundervisningen faktiskt (Anneli, skola A). 
 

Utöver språkhistoria och retorik upplever lärarna även att de inte hinner med momentet 

litteraturhistoria i så stor utsträckning som de anser är önskvärt.  

Om inte de nationella proven hade funnits hade jag säkert gjort något mer i litteraturen istället, för 
det är ju mycket roligare. Vi hade kanske läst några böcker till eller något i den stilen. Jag vill ju 
gärna att dom ska kunna vara så allmänbildade som möjligt när det gäller litteraturhistoria, men jag 
kan säga att jag har slutat gå igenom den från början till slut därför att man hinner ju inte det 
(Cajsa, skola C). 

 

Det nationella provet bidrar däremot också till att en del moment lyfts fram på ett sätt som 

annars inte hade blivit gjort i samma utsträckning. Det kan handla om att det krävs en viss 

form av kunskap för att klara av att genomföra provet, vilken då får fokus i förberedelserna. 

Jag vet att där är insändare, jag vet att det finns brev, jag vet att det finns argumenterande uppgifter 
och då tränar jag naturligtvis sådana saker för att förbereda eleverna så bra som möjligt. Det är inte 
säkert jag hade gjort det i samma utsträckning annars…ja, man anpassar ju det så att de ska fixa 
någon av uppgifterna (Anneli, skola A). 
 

Det finns utöver detta en uppfattning i studien som säger att provet på ett sätt leder till ett 

slags klimax när det gäller skrivandet, och därför framhålls att denna skrivuppgift är en slags 

text som för skrivandets konst till sin höjdpunkt. 

Jag tycker att det man övar i det nationella provet i svenska B i stort sett är jätteviktigt. Det är 
krönet på skrivträningen, är jätteviktigt och behövs (Anders, skola A). 

 

Som tidigare nämnts uppskattas det nationella provet främst för det faktum att det är serverat 

och klart. Det finns följaktligen fördelar med att det nationella provet dels är ett färdigt tema 

och därmed inte kräver någon ansträngning att organisera, dels att det är upplagt på ett sätt 

som gör att det går att arbeta med det på ett bredare plan.  

Det enda goda med det i nuvarande läge det är ju att du får en uppgift du slipper göra själv. Det är 
serverat på ett bord. Det är bara att köra på. Tryck på färdigt. Bara dela ut. Du behöver inte ens 
kopiera. …Jag kör bara racet för att jag får serverade uppgifter på ett bord. Enkelt och bra  (Anneli, 
skola A). 
 

Där finns också lärare som drar nytta av det kompletta material som provet utgör, och låter 

tidigare och redan bearbetade prov ligga till grund för undervisningen. 

Sen använder jag ju gamla nationella prov. Det är ju mera för att det är färdiga teman, färdiga 
häften och färdiga textsamlingar (Anders, skola A). 

 

 

 



 37

6.5 Hur elever förbereds inför det nationella provet  

I detta avseende står det fullkomligt klart att de intervjuade lärarna har förhållandevis lika 

uppfattningar. Flera av dem anser att eleverna på de yrkesförberedande programmen oftast har 

en klar distans till de många teoretiska ämnen som eleverna ändå är tvungna att försöka 

fördjupa sig i, trots att deras programval direkt borde syfta till en mer praktisk utformning. 

Det här kan enligt studien medföra en onaturlig utveckling av dessa elevers studier, medan det 

för eleverna på studieförberedande program är mer naturligt och självklart att skolan ska 

innehålla mycket teoretiska studier.  

Det är två skilda världar och det kanske måste vara så, därför att ett studieförberedande programs 
undervisning är ju upplagt på ett mycket mindre abstrakt sätt än vad det är i dom yrkesförberedande 
programmen (Bosse, skola B). 

 

Bland informanterna finns också en uppfattning om att det automatiskt för med sig merarbete 

att genomföra det nationella provet på ett yrkesförberedande program, och att de eleverna av 

olika anledningar inte ser lika seriöst på provet som eleverna på de studieförberedande 

programmen gör. 

Jag kan tänka mig att jag nästa år kommer att vara tvungen att lägga ner mer tid i SMIL…jag kan 
inte säga att dom fattar långsammare, men det tar lite längre tid innan vi kommer upp i varv där, för 
dom kanske är borta mer eller så går dom inte in för det så mycket som till exempel naturarna gör. 
Dom är liksom så (Cajsa, skola C). 

 

Då lärarna inte uppfattar att eleverna på yrkes- eller studieförberedande program har likartade 

förutsättningar att genomföra det nationella provet, får det konsekvenser för eleverna genom 

att lärarna undervisar dem på olika sätt. 

När man säger att man undervisar på ett sätt i en klass och på ett annat sätt i en annan klass så är 
det sant och samtidigt väldigt dåligt (Anders, skola A). 
 

Lärarna beskriver med detta att deras förväntningar på hur eleverna ska klara det nationella 

provet inte är desamma för alla elever. 

Händer det att det blir något VG i en sån grupp så är man ju mer förvånad än glad faktiskt, medan 
det däremot vimlar av IG. Och så får man ju vara glad för de G man får. Så är det ju. Medan det är 
tvärtom i teoretiska klasser. Det är väldigt få G (Anneli, skola A). 
 

Även om samtliga lärare på något sätt uttrycker att de upplever skillnader i förberedelserna av 

det nationella provet mellan de yrkesförberedande- och studieförberedande programmen, går 

det ändå att urskilja några nyanser.  
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6.5.1 Lärares krav på eleverna 

När det gäller uppfattningen om vilka krav som ställs på eleverna i samband med det 

nationella provet, avviker lärarna från de tidigare så samstämmiga ståndpunkterna. 

Det är ju många överraskande delar i den här bedömningen och det är ju att man, där är jag kanske 
väldigt gammal, står så frimodigt ifrån skrivregler och standardiseringstänkande när det gäller 
utformningen av det som är bedömningen av dom här uppsatserna, eller för att göra det här lite 
tydligare: Det är märkligt hur små kraven är ibland. Ibland kan de vara väldigt stora. Ibland förstår 
man inte hur det kan vara det här glappet när man bedömer elevuppgifter många gånger (Bosse, 
skola B). 

 

I studien betonas att kraven på eleverna i samband med det nationella provet inte skildras på 

samma sätt för eleverna, på grund av deras avstånd eller närhet till teoretiska studier.  

Kraven blir väldigt, väldigt olika också konstigt nog. …Du kan inte ställa dom kraven för då skulle 
din undervisningssituation bli förödande och eleverna skulle bli mycket, mycket ledsna… Man 
kuvar dom tillräckligt mycket med det man översätter som krav (Bosse, skola B). 

 

Någon annan lärare anser däremot att  

Målet är detsamma… kraven är desamma (Anders, skola A).  

 

Det förekommer även åsikter som ger uttryck för att det inte bör vara liknande krav på elever 

som går på de yrkesförberedande respektive studieförberedande programmen.  

Däremot kan man resonera om yrkesförberedande elever ska ha samma kriterier. Det tycker nog 
inte jag att dom ska ha utan att man ska då ha andra kriterier, för dom är intresserade av något 
annat och då lägger dom sin energi på det. …En del tycker bara om att läsa det teoretiska och har ju 
tummen mitt i näven, i stort sett, och så har vi ju sådana som inte har det utan är jätteduktiga på 
hantverk och sådant. …det är ju inte det dom vill utan dom är duktiga på annat och då ska vi ju 
berömma dom för det, annars orkar dom ju inte med. Vi ska inte trampa ner dom, utan vi ska hjälpa 
dom istället att se framtiden an. Det är jätteviktigt tycker jag, för alla behövs i samhället…men jag 
tror och hoppas att det kommer med det nya nu. Att det delas upp och att man tar mer hänsyn till 
eleverna. Jag tycker det är jätteviktigt. …Livet är inte alltid högskola utan det kan finnas 
yrkeshögskola istället (Charlotte, skola C). 

 

Det finns också uttalande som tyder på att likvärdiga krav för alla program kan påverka 

”yrkeselevernas” betyg till deras nackdel. 

Dom har kanske väldigt svårt att komma upp i betyg på grund av det här med det nationella provet 
(Charlotte, skola C). 

 

Så här olika inställningar till de krav som ställs på eleverna i samband med det nationella 

provet, försvårar en enhetlig bedömning av själva provet. 

Det den ena läraren kan tycka är guld värt och hur bra som helst, kan ju nästa lärare bara hånskratta 
åt. Kan vara, kanske inte från IG, från G till MVG när det gäller spännvidden på en och samma 
uppsats från tre olika lärare. Så är det ju. Faktiskt (Anneli, skola A).   
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6.5.2 Förberedelser för eleverna på de yrkesförberedande programmen 

I och med att informanterna inte räknar med att en del elever, och då företrädesvis de elever 

som går på de yrkesförberedande programmen, har speciellt stora möjligheter att klara det 

nationella provet så försöker de på olika sätt minska skillnaderna i provresultaten mellan de 

olika programmen, genom att i förberedelserna möta eleverna där de anser att eleverna 

befinner sig.  

Det blir kortare texter, det gäller att få dom att förstå… de flesta av dom klarar ju inte det nationella 
provet ändå (Anders, skola A). 

 

Lärarna visar eleverna vilka möjligheter som finns genom att presentera dem på ett, för 

eleven, tilltalande sätt och tillrättalägger därutöver förberedelserna i de yrkesförberedande 

programmen, för att därigenom underlätta för eleverna vid själva provtillfället.  

I en klass där dom flesta vill hålla på och mecka med bilar är det viktigt att man lägger sig på en 
nivå så att man får med så många som möjligt. …Jag försöker ju vara så rättvis som möjligt men 
när jag har en klass med elever som inte är speciellt intresserade…alltså man får ju duka upp ett 
läckert smörgåsbord och sedan när man har fått dom på kroken så får man ju gå vidare och fördjupa 
sig lite i olika resonemang, men där finns ju dom som inte är speciellt sugna på att läsa (Annika, 
skola A). 

 

Informanterna är mer tydliga mot eleverna på de yrkesförberedande programmen och 

poängterar utmärkande egenskaper som upplevs vara det nationella provets mer fundamentala 

termer. Arbetsuppgifter som egentligen kan utföras av eleven själv i hemmet, exempelvis 

inläsning av texter, utförs istället som en gemensam uppgift på lektionstid.  

I höstas hade jag en fordonsklass och just när det gällde det nationella provet… Jag skulle lära dom 
att skriva källhänvisningar, läsa texter och få dom att begripa att texter handlar om samma saker 
fast utifrån olika utgångspunkter och att man kan lägga ihop det här och kommentera det själv, det 
är liksom det som är finessen. Det försökte jag få dom att göra. Men jag var ju mer handgriplig där. 
Dom läste inte särskilt mycket hemma och vi pratade mer under själva skrivandet. De var en liten 
grupp också på kanske sju, åtta stycken. Jag förde liksom ett samtal med allihop på en gång för det 
gick i den lilla gruppen, och därför kunde jag pusha dom rätt mycket. …Det finns dom i en 
fordonsklass som hade kunnat tåla mer och det finns dom i en samhällsklass till exempel, där 
standarden kan variera ganska mycket, som det går för fort för och som är i en för stor grupp 
(Anders, skola A). 

 

Eleverna blir också instruerade att vara taktiska i sina val av uppgifter vid det nationella 

provet, det vill säga att de ska välja uppgifter med störst sannolikhet för ett lyckat 

genomförande. Det finns, med stöd av undersökningen, anledning att inte lägga ribban för 

högt i en klass med icke studiemotiverade elever för att få med sig så många som möjligt på 

rätt sida ”godkänd-gränsen”.  
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Det är ju faktiskt så att man i ett visst program kanske ägnar sig åt en lättare texttyp för att dom ska 
klara det. Man kanske inte går in på argumentering och sådana saker, och så råder man eleverna att 
välja någonting bland de tre första VG-ämnena (Anneli, skola A).   

 

Dessa tillvägagångssätt kan ibland ske på bekostnad av att någon elev som, enligt lärarna, 

skulle klara lite större utmaningar tyvärr inte får möjlighet att möta desamma, eftersom han 

eller hon går på ett yrkesförberedande program. 

 

6.5.3 Förberedelser för eleverna på de studieförberedande programmen 

Eleverna på de studieförberedande programmen får ett annat utgångsläge i och med det 

faktum att lärarna förväntar sig ett annat och betydligt större intresse av dem. Lärarna anser 

att de inte behöver motivera eleverna på samma sätt i ett studieförberedande program, utan 

där är elevernas önskan att få ett högt betyg en tillräcklig drivkraft för att få igång ett intresse.  

I vissa studiemotiverade klasser vill dom ha reda på så mycket som möjligt för att få ett bra betyg 
redan innan, så jag behöver inte ha så mycket förberedelser. …Framför allt är det ju…dom som är 
studieförberedande (Annika, skola A). 

 

7 DISKUSSION 
Syftet med undersökningen har varit att studera vilken betydelse det nationella provet har i 

kursen svenska B i gymnasieskolan när det gäller lärares betygsättning och planering av 

undervisningens innehåll, samt om lärare ger eleverna på yrkesförberedande respektive 

studieförberedande program liknande förutsättningar inför det nationella provet.  

 

Bland informanterna uttrycks inledningsvis vilka olika uppfattningar de har om 

betygskriterierna. Majoriteten av lärarna upplever betygskriterierna som otydliga och 

tolkningsbara, medan somliga anser att de är väl förtrogna med det nuvarande betygssystemet 

och att de uppfattar betygskriterierna som tydliga. Skolverket (2004a) bekräftar det faktum att 

lärare tolkar betygskriterierna på olika sätt och påstår att så länge lärarna inte jämför 

varandras tolkningar, kan betygskriterierna upplevas som tydliga av enskilda lärare.  

   Studien visar också att det nationella provet till stor del tenderar att fungera som en slags 

riktningsvisare vid de intervjuade lärarnas betygsättning. Provresultatet upplevs alltså visa i 

vilken riktning de ska gå vid betygsättningen. Med andra ord innebär denna möjlighet till 

olika tolkningar av betygskriterierna att de faktiskt är otydliga, och Egidius (1995) menar att 

denna otydlighet bidrar till det nationella provets betydelse. Av samma anledning anser vi att 

det är förståeligt att flera av lärarna i studien ger uttryck för att det nationella provet ses som 

en indikator på den egna betygsättningen gentemot övriga lärares. De får helt enkelt ett 
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mätinstrument som ger utslag på om de gör rätt i sina bedömningar. Detta kan dock sättas i 

relation till att studien på liknande sätt visar att även det nationella provets egna 

bedömningsanvisningar i många fall verkar otydliga och diskutabla, vilket leder till att 

mätinstrumentets tillförlitlighet kan ifrågasättas. Vi anser att det är diskutabelt att lärare i viss 

utsträckning arbetar ”bakom stängda dörrar”, det vill säga att de inte samarbetar i någon större 

utsträckning. Detta innebär att de kan ha helt olika uppfattningar om betygskriterierna, vilka 

egentligen borde vara klara och uppenbara för samtliga lärare som ska sätta betyg. Både vår 

empiriska undersökning och tidigare forskning, som ovan beskrivits, visar att denna isolering 

av en arbetssituation ger upphov till att hålla olika tolkningar aktuella samt på sikt leder till att 

betygsättningen kräver ett verktyg, i det här fallet det nationella provet, för att kunna 

upprätthålla en någorlunda jämlik standard. Enligt vår åsikt bör det vara en självklarhet att 

betygsättning hålls i en öppen dialog lärare emellan, för att i möjligaste mån eliminera 

meningsskiljaktigheter inom detta område. 

   Att flera av lärarna i studien upplever det nationella provets bedömningsanvisningar som 

otydliga, ger till resultat att de avsiktligt underlåter att använda sig av dem vid bedömningen 

av provet och litar istället på sin egen bedömningsförmåga. Davidsson, Sjögren och Werner 

(1995) betonar att anledningen till de nationella provens existens är ur likvärdighets- och 

rättvisesynpunkt, och enligt Korp (2006) är det just provets bedömningsanvisningar som ska 

säkra likvärdigheten i betygen. Eftersom flera av lärarna bortser från anvisningarna vid sina 

bedömningar, ifrågasätter vi det nationella provets syfte att fungera som ett stöd för likvärdig 

bedömning och betygsättning. Om inte alla lärare bedömer proven utifrån samma anvisningar 

är det, enligt vår åsikt, inte heller möjligt att genomföra en likvärdig bedömning av provet, 

vilket i sin tur inte kan bidra till en likvärdig betygsättning. Därmed anser vi att meningen 

med det nationella provet går förlorad.  

 

Informanterna är överens om att det nationella provets resultat inte ska få avgöra vid 

betygsättningen, då de anser att eleverna ska ha möjlighet att visa sina kunskaper vid flera 

tillfällen och i flera olika uttrycksformer. I studien framhålls att eleverna exempelvis kan ha 

”en dålig dag” vid provtillfället, och att elevens resultat på det nationella provet av den 

orsaken inte blir tillfredställande. Av denna anledning anses provet inte kunna ha en 

avgörande betydelse för det slutgiltiga betyget. Korp (a.a.) ger uttryck för samma uppfattning 

och anser att det är osäkert att lägga stor vikt vid ett enda bedömningstillfälle, eftersom det är 

många omständigheter som samverkar och av den anledningen många delar som kan fallera 

vid detta specifika tillfälle. Det nationella provets utformning grundar sig dessutom till stor 
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del på att alla elever i hela landet skriver B-delen vid ett och samma tillfälle. Detta kan 

ifrågasättas med utgångspunkt av Taylor (1994) som anser att ett prov som både syftar till att 

visa en elevs kunskaper samt ska vara betygstödjande, bör utföras vid det tillfälle då eleven 

känner sig mest redo. Säljö (2005) understryker dessutom hur en elevs utveckling och 

möjligheter i olika situationer påverkas av den bakgrund eleven har och i vilken situation 

eleven befinner sig i, när denne kommer till skolan. Detta ligger till grund och samspelar för 

att mynna ut i hur eleven tar emot de utvecklingsmöjligheter som skolan erbjuder. Här 

framgår med all tydlighet hur den sociokulturella teorin ligger till grund för hur eleven 

tillgodogör sig kunskap, och studien åskådliggör hur detta kan te sig på olika sätt för olika 

individer beroende på vilket program de studerar på. Enligt vår åsikt är det dock inte 

realistiskt att påstå att ett nationellt prov skulle kunna genomföras närhelst det passar varje 

elev bäst, men det är bra att vid den slutgiltiga betygsättningen ha med sig en insikt om att ett 

nationellt prov, som ska utföras av alla elever och dessutom vid samma tillfälle, inte med 

automatik behöver vara en förutsättning för likvärdig bedömning. 

 

Trots att lärarna är samstämmiga när det gäller det nationella provets påverkan på 

betygsättningen, har de olika uppfattningar om hur betygssättningen faktiskt ska gå till. Detta 

visar återigen på betygskriteriernas otydlighet, och möjligheten till egen tolkning av dem gör 

att eleverna betygsätts utifrån olika grunder. Informanterna kan i och med detta kategoriseras 

med hjälp av Korps (2006) tre olika modeller för betygsättning. Lärarna Anders och Anneli 

från skola A räknar fram elevens betyg grundat på olika poängbedömningar vid prov och 

uppgifter som är konstruerade utifrån kursens mål, och de båda lärarna klassas därför till den 

aritmetiska modellen. I den blandade – relativa modellen avgörs elevens betyg till stor del av 

lärarens sammanfattande intryck av eleven i stort, och läraren går till stor del på känsla 

beträffande elevens betyg vid betygsättningen. Till denna kategori hör lärarna Annika, Bosse 

och Cajsa, då de på varierade sätt ger uttryck för att de förlitar sig på den ingående kännedom 

de har om elevens färdigheter, vilken är grundad på deras kommunikation och gemenskap 

med eleven. De har med andra ord utvecklat egna principer för betygsättningens grunder och 

styrdokumenten kommer i skymundan. Selghed (2004) får därmed stöd i denna studie, då han 

ger uttryck för att det finns lärare som efter en tid tenderar att bortse från styrdokumenten vid 

sin betygsättning. Läraren Charlotte däremot beaktar styrdokumenten vid betygsättningen och 

uppger att hon endast ser det nationella provet som ett prov bland flera. Detta inordnar henne i 

Korps (a.a.) analytiska modell, där läraren till stor del använder sig av befintliga kursmål och 

betygskriterier i betygsättningen. Enligt vår mening blir följden av detta att en elevs slutgiltiga 
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betyg i svenska B påverkas av vilken ”kategori” av lärare eleven har i kursen, vilket är under 

all kritik. Dessutom anser vi det vara diskutabelt om det överhuvudtaget kan förekomma en 

enhetlig betygsättning så länge lärare har olika modeller. En likvärdig betygsättning 

förutsätter helt enkelt en enhetlig modell. Taylor (1994) ger uttryck för att det bör vara 

fullkomligt klart var alla lärare står när det gäller inlärning och kunskapsbedömning, innan en 

enhetlig modell för bedömningar utformas. Att endast hitta en modell kommer inte att lösa 

några problem då denna, enligt Taylor, inte kan sammanföra i övrigt oförenliga föresatser. Vi 

instämmer i detta resonemang och vill än en gång betona att en öppen dialog inom skolans 

värld är nödvändig för att komma fram till en, för alla parter, acceptabel lösning. 

 

Oavsett vilken modell lärarna i studien använder sig av, ges det bland informanterna uttryck 

för olika dilemman när det gäller betygsättningen. Exempelvis nämner en av lärarna att det 

nationella provet inte får ha någon avgörande betydelse vid betygsättningen, men påstår sig 

samtidigt inte veta hur man ska gå till väga om en elev som anses vara värd betyget G, skriver 

MVG på det nationella provet. Vi bedömer det vara uppenbart att oavsett hur goda 

intentionerna än kan vara när det gäller elevens rätt till en otvetydig bedömning, så kan det 

nationella provets resultat leda till tveksamheter inför den slutgiltiga betygsättningen. Provet 

riskerar därmed att få en avgörande betydelse vid betygsättningen, trots att det inte är lärarnas 

avsikt.  

   Det faktum att flera av lärarna dessutom använder fler än ett betygssystem vid sina 

bedömningar av eleverna och sedan översätter dem till det rådande betygssystemet, bekräftas 

av Andersson (2002). Läroplanens (SKOLFS 2006:24) fyra F (fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet) ger också indikationer på det vidsträckta begrepp som kunskap faktiskt är vilket 

innebär att det ibland är svårt, för att inte säga omöjligt, att veta precis vad som ingår i 

begreppet. Detta är, enligt vår åsikt, ytterligare något som visar på betygsättningens 

komplexitet, och det tycks vara så att det nuvarande betygssystemet helt enkelt inte är 

tillräckligt för att kunna bedöma elevernas kunskaper. Upplevs dessutom de 

bedömningsgrunder som lärare har att utgå ifrån som ”konstiga”, vilket omtalas i studien, blir 

det besvärligt att sätta betyg oavsett om det är på ett moment eller på en hel kurs. En av de 

intervjuade lärarna har funderingar kring i vilken utsträckning betygen är rättvisa. Hans 

resonemang gällande det system han själv har som utgångspunkt (bilaga 3) lyder ”Man kan ju 

undra om det här blir rättvist och det tror jag inte att det blir heller, men det är det mest 

rättvisa jag har kommit på” (Anders, skola A). Det är, enligt vår mening, inte avundsvärt att 

behöva ha den känslan i en så viktig angelägenhet.  
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Lärarna i studien är överens om att det nationella provet tar ett väsentligt antal timmar i 

anspråk och de flesta anser att dessa timmar påverkar undervisningen, då provet gör att andra 

moment i undervisningen får stå tillbaka. Selghed (2006) åsyftar att det nationella provet i sin 

roll som riktlinje för vilka kunskaper som är av betydelse, ligger till grund för lärares 

planering av undervisningen vilket däremot denna studie inte visar. Studien tyder snarare på 

att det är det nationella provets omfattning och dess betydande tidsåtgång som är grunden för 

dess inverkan på undervisning och planering. I undersökningen finns dock en nyansering i 

provets påverkan som närmar sig Selgheds (a.a.) uttalande, och det grundar sig på det 

nationella provets upplägg. Enligt några av informanterna genererar provet skärpt 

uppmärksamhet på vissa arbetsmoment i undervisningen, som annars inte hade ägt rum. Vi 

anser dock att det alltid kommer att vara diskutabelt vilka moment som är av största värde för 

en elev att ha med sig. Däremot håller vi med de lärare i studien som ger uttryck för att retorik 

är ett moment som borde förekomma i större utsträckning, då förmågan att uttrycka sig är en 

viktig beståndsdel i alla sammanhang i livet och dessutom genererar att påverka 

självförtroendet i en positiv riktning. Förmågan att argumentera samt att kunna utrycka sig i 

tal är dessutom ett av de mål som förekommer i kursplanen för svenska B (Skolverket, 2007).  

  

Informanterna uppger även att det förekommer skillnader mellan studieförberedande- och 

yrkesförberedande program när det gäller förberedelser och bedömning av det nationella 

provet. Detta innebär att det nationella provet påverkar betygen på flera olika plan. Det är 

följaktligen inte bara det nationella provets egentliga resultat som inverkar på betyget, utan 

även innan en elev kommer fram till detta resultat är det flera faktorer i förberedelserna som 

är med och spelar in.  Korp (2006) påstår dock att alla elever, oavsett vilken skola eller vilket 

program de går på, ska bli bedömda efter samma kriterier. Det är en beaktansvärd ståndpunkt 

som samtidigt förutsätter att liknande förberedelser inför nationella prov ges till alla elever, 

oavsett om de går på yrkes- eller studieförberedande program. Denna studie visar alltså på 

motsatsen. Vi är mycket väl medvetna om att det, på grund av studiens storlek, inte går att dra 

några ansenliga slutsatser men med tanke på den tidigare forskning som presenteras i studien 

och som klart ger uttryck för att det förekommer olikheter i förberedelserna för eleverna på de 

yrkesförberedande respektive studieförberedande programmen, är det för oss obegripligt att 

det nationella provet inte redan har ifrågasatts i större utsträckning. Enligt denna studie 

uppfyller inte det nationella provet i svenska B sitt syfte att vara ett stöd för en rättvis 

betygsättning, och av denna anledning ifrågasätter vi de nationella provens planerade 
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utbredning i framtiden. Det är enligt vår mening utsiktslöst att utöka något som i sin 

nuvarande form inte fungerar. 

   Även när det gäller vilka krav som ställs på eleverna i samband med det nationella provet i 

svenska B blir konsekvensen, på grund av de olika uppfattningar som finns bland de 

intervjuade lärarna, att en enhetlig bedömning egentligen inte existerar. För att en enhetlig 

bedömning ska vara möjlig krävs det att alla lärare är införstådda med de krav som ett 

gemensamt moment, i det här fallet det nationella provet i svenska B, ställer på eleverna. 

Taylor (1994) anser att det är möjligt att skapa instrument som med sin konstruktion ger 

pedagoger möjlighet att bli bra och eniga bedömare av kvaliteter man är överens om. Bra 

betygsättare förutsätter med andra ord en samstämmighet bland lärarna kring det som ska 

betygsättas, vilket inte finns att uppbringa i den här undersökningen. 

   De intervjuade lärarna säger sig också ha annorlunda förväntningar på eleverna på 

yrkesförberedande program än vad de har på eleverna på studieförberedande program. Även 

detta resulterar i att eleverna på de olika programtyperna ges olika förutsättningar inför det 

nationella provet, vilket bekräftas av Korp (a.a.). Informanterna beskriver på olika sätt hur de 

försöker få så många elever på de yrkesförberedande programmen som möjligt att klara ett 

godkänt, genom att inrikta sig på det nationella provets grundläggande konstruktion istället 

för att provocera fram en positiv inställning till den utmaning som det nationella provet kan 

erbjuda i form av ett reflekterande och analyserande sätt att tänka. Detta stöds av Korp (a.a.) 

som beskriver hur eleverna på yrkesförberedande program är i större behov av att veta hur 

provets olika moment ser ut och vad som där förväntas av dem, för att därigenom kunna 

genomföra provet på bästa sätt. Någon lärare i studien framhåller dessutom att elever på 

studieförberedande program på ett mer naturligt och självklart sätt går ytterligare teoretiska 

studier till mötes, och att det nationella provet av den anledningen gynnar dem mer än elever 

på yrkesförberedande program som, i och med sitt programval, har valt bort teoristudier så 

långt som möjligt. Detta nämner även Korp (2006) som beskriver att det nationella provet på 

ett bättre sätt överensstämmer med eleverna på de studieförberedande programmens 

förväntningar när det gäller provets uppläggning och genomförande, vilket även Skolverket 

(2005) framhåller. I studien framkommer dessutom åsikter som tyder på att det inte alltid 

känns självklart att alla elever ens ska bedömas utifrån samma kriterier, då elevernas olika 

intressen anses vara en bidragande orsak till vilka förutsättningar de ges inför det nationella 

provet. Eleverna på de yrkesförberedande programmen ”är duktiga på annat och då ska vi ju 

berömma dom för det, annars orkar dom ju inte med. Vi ska inte trampa ner dom, utan vi ska 

hjälpa dom istället att se framtiden an. Det är jätteviktigt tycker jag, för alla behövs i 
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samhället” (Charlotte, skola C). Vi anser det vara uppenbart att elever som väljer bort 

teoristudier så långt det är möjligt på grund av att deras intresse riktar sig åt ett annat håll, inte 

gynnas av ett så pass teoretiskt och dessutom väldigt omfattande moment som det nationella 

provet är. Av samma anledning som elever vars inriktning syftar till att vara 

studieförberedande inte självklart skulle uppskatta att deras betyg, och därmed 

framtidsmöjligheter, till stor del skulle baseras på ett praktiskt prov där deras fallenhet för 

exempelvis hantverk testades. Naturligtvis kan vi inte generalisera så grovt och påstå att alla 

elever på de yrkesförberedande programmen är skickliga hantverkare eller att alla elever på de 

studieförberedande programmen lovordar teoristudier, men vi anser det vara uppenbart att det 

nationella provet riktar sig till en viss grupp av elever.  

   Trots att det har skett förändringar i kunskapssynen och att betygs- och provsystemet på 

senare tid har fått en ny utformning, vilket enligt Korp (2006) innebär att betygsättningen ska 

fokusera på att bedöma värdet av den enskilde elevens kunskaper, är det i praktiken svårt att 

urskilja någon större utveckling när det gäller att låta betygsättningen styras av ett enda prov. 

Det faktum att det fortfarande finns lärare som i vissa situationer låter det nationella provet 

styra betygsättningen, gör att det nationella provet till viss del kan anses fungera på samma 

sätt som det absoluta betygssystemets examensprov. Skolverket (2004a) betonar just att 

många lärare och andra vuxna i samhället tilldelar det nationella provet samma betydelse som 

det tidigare examensprovet. Höga poäng på examensprovet genererade höga betyg (a.a.) och 

examensprovet kan av den anledningen anses ha riktat sig främst till elever med studievana 

och intresse för teoretiska studier. Eftersom både tidigare forskning och denna studie visar att 

även det nationella provet främst gynnar studievana elever, hävdar vi att den påstådda 

utvecklingen av provsystemet mot en mer rättvis betygsättning är diskutabel, då inte heller det 

nationella provet erbjuder eleverna likvärdiga förutsättningar. Vi menar att en förändring som 

inte implementeras i verkligheten på ett bra sätt är meningslös och att en meningsfull 

utveckling sker först då alla (exempelvis politiker, lärare, elever, föräldrar) strävar i samma 

riktning. Därför är det av yttersta vikt att vara medveten om att den av regeringen planerade 

utökningen av de nationella proven (Regeringskansliet, 2007) inte med automatik leder till en 

omedelbar befrielse från några problem, utan kan lika gärna fungera som en konservator åt de 

svårigheter som redan finns.  

   I studien framgår tydligt att inte heller informanterna anser att det nationella provet erbjuder 

liknande möjligheter för alla elever. Även Skolverket (2005) menar att provet inte 

överensstämmer med alla elevers olika referensramar och ursprung, utan mer riktar sig till 

svenska elever från studievana hem. Utifrån det sociokulturella perspektiv som Säljö (2005) 
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tidigare beskrivit, är den erfarenhet och bakgrund en elev har med sig till skolan med och 

samspelar i de utvecklingsmöjligheter som eleven tar emot där. Om dessa 

utvecklingsmöjligheter bygger på olika grunder för elever i de studie- respektive 

yrkesförberedande programmen, anser vi att skolan förstärker de sociala skillnader som 

eventuellt redan finns. Eftersom både studien och tidigare forskning visar att eleverna på 

yrkesförberedande respektive studieförberedande program inte ges liknande förutsättningar 

inför det nationella provet och att provet gynnar vissa elevgrupper mer än andra finns det, 

enligt vår mening, ingenting som talar för att provet ska kunna ses som ett stöd för likvärdig 

betygsättning.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Vid undersökningsarbetet i denna studie framkom hur komplicerat och oförutsägbart det är att 

genomföra intervjuer. En första anmärkning kan gälla svårigheten att finna lärare som är 

villiga att bli intervjuade. Som tidigare nämnts begränsas därmed denna undersökning till sex 

lärare, men trots studiens ringa omfattning ger lärarna uttryck för flera olika uppfattningar när 

det gäller det nationella provets påverkan på betygsättningen och undervisningen i svenska B. 

Det finns även anledning att nämna funderingar kring huruvida informanterna har lämnat de 

svar de tror förväntats av dem, eller om de verkligen står för sina uppfattningar. Vid ett 

intervjutillfälle gav en informant uttryck för att det vid en inspelad intervjusituation finns 

anledning att på ett grundligt sätt tänka igenom det som sägs, för att inte säga något som inte 

”bör” bli sagt. Denscombe (2000) nämner just att en ljudupptagningssituation med hjälp av en 

bandspelare kan ha en hämmande inverkan på informanten, då denne kan anses befinna sig i 

en obekväm situation. Naturligtvis påverkar ett sådant synsätt studiens resultat, även om det 

är näst intill omöjligt att bedöma i vilken utsträckning. Även våra bristande erfarenheter när 

det gäller att göra intervjuer kan verka till undersökningens nackdel, trots att detta 

förbättrades under arbetets gång. Kvale (1997) uttrycker ”att lära sig att bli intervjuare sker 

genom att intervjua” (s. 136), vilket vi alltså har fått erfara. Däremot fungerade intervjuguiden 

till stor belåtenhet efter att en smärre justering av pilotintervjun genomförts.  

   Med det som har framkommit vid denna undersökning skulle samma studie i reviderad 

version med all sannolikhet också ha genomförts genom intervjuer, fast då endast av en 

intervjuare på samma gång istället för två vilket var fallet i denna studie. Detta dels för att 

informanterna inte ska behöva känna sig i underläge och dels för att en intervjusituation 

mellan två personer på ett lättare sätt tenderar att bli ett förtroligt samtal, än vad som kan vara 
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fallet vid flera intervjuares närvaro. Kvale (a.a.) poängterar just vikten av att informanten ska 

känna trygghet vid intervjusituationen, för att på lättare sätt nå denna förtrolighet.  

   Enligt Denscombe (2000) är det dessutom viktigt att i förväg kontrollera att utrustningen 

fungerar, för att undvika att misslyckas med intervjun. Under intervjun med Annika på skola 

A slutade bandspelaren av oförklarlig anledning att fungera efter arton minuter, trots att vi 

utfört denna kontroll ett flertal gånger. Intervjun fullföljdes dock och dokumenterades 

skriftligt av oss båda, för att ge ett säkrare tolkningsunderlag av informantens uttalande. Att 

vara två intervjuare var med andra ord en fördel i en situation som denna.  

 

7.2 Avslutande reflektioner 

Undersökningen har bidragit till en, för oss, fördjupad kunskap om huruvida det nationella 

provet i svenska B påverkar lärares betygsättning och undervisning, utan att vi för den skull 

vill ge sken av någon fullkomlighet. Vi är fullt medvetna om att studien på grund av sin ringa 

omfattning inte kan ses som signifikant för alla lärare, men den kan ändå ge en viss antydan 

om vilka olika uppfattningar som kan förekomma.  

   Studien har främst resulterat i insikten att det är en oemotsäglig förmåga att kunna se utifrån 

olika perspektiv vid betygsättning. Som pedagoger måste vi alltså vara medvetna om att det 

alltid finns flera sätt att se på en och samma företeelse och att det i bedömningssituationer är 

av största vikt att inte ha några förutfattade eller oföränderliga åsikter. Det ska alltid finnas en 

strävan efter att uppnå den, för eleven, bästa förutsättningen till ett rättvist betyg. Rent konkret 

innebär detta att lärare måste vara lyhörda inför de styrdokument, betygskriterier, 

bedömningsanvisningar med mera som ligger till grund för betygsättningen och att de 

därutöver ser kollegorna som resurser, vilka kan underlätta och förenkla betygsättningen 

genom ett genuint samarbete. Det är också uppenbart att lärare i sin betygsättning måste få 

tillgång till redskap som utgår ifrån en enhetlig syn på vad det är som ska betygsättas så att de 

inte, som nu är fallet, ska behöva känna osäkerhet inför vad det är som egentligen gäller. 

Betyget kan ju i sig vara direkt avgörande för en elevs framtida möjligheter och är därför 

direkt förbundet med kunskap om vad det egentligen är som ska bedömas. I de fall där 

kursplaner, kursmål och betygskriterier upplevs som otydliga, är det av största vikt att som 

lärare vara medveten om hur olika moment i en kurs påverkar betygsättningen. I ämnen där 

nationella prov ingår, som i svenska B, är det önskvärt att begrunda i vilken utsträckning 

provet får vara avgörande och att vara medveten om att det i nuvarande form är en starkt 

bidragande faktor till vilket det slutgiltiga betyget i kursen blir. Därför bör alla elever få 

likvärdiga förberedelser och likvärdiga möjligheter att genomföra det nationella provet, för att 
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provet ska motsvara sin uppgift som ett likvärdigt stöd över hela landet vid lärares 

betygsättningar. 

   Vi uppfattar dock en motsägelsefullhet då lärarna i studien uppger att det nationella provet 

fungerar som en slags vägvisare vid betygsättningen, samtidigt som de påstår att det inte är en 

avgörande faktor. Det nationella provet beskrivs snarare som en viktig beståndsdel som ska 

bilda en helhet med undervisningens övriga delar. Enligt vår mening visar dock en vägvisare 

vägen och avgör därmed i viss mån vilken den slutliga positionen blir. Symboliserat som ett 

vägskäl där valmöjligheten är IG, G, VG och MVG, visar alltså det nationella provet i 

svenska B vilken väg det slutgiltiga kursbetyget lutar åt. Sannolikheten att slutbetyget blir 

MVG om eleven har skrivit G på det nationella provet är, enligt vår tolkning av studien, i det 

närmaste obefintlig. Med anledning därav samt till följd av övrigt som framkommit i studien, 

anser vi att det nationella provets resultat visar ansatser till att bli en avgörande faktor vid 

lärares betygsättning.  

   Som nämndes i inledningen anser skolminister Jan Björklund att de nationella proven bidrar 

till likvärdiga betyg, och menar därför att nationella prov bör finnas i alla teoretiska ämnen i 

skolår nio (Regeringskansliet, 2007). Vi hävdar att för att detta ska bli verklighet måste alla 

lärare ha en möjlighet att känna sig väl förtrogna med de styrdokument och kriterier som 

ligger till grund för betygsättningen, och därutöver måste de moment som det nationella 

provet omfattar vara fullkomligt klara och dessutom följas av alla inblandade för att det 

överhuvudtaget ska kunna närma sig en antydan till likvärdighet. Med stöd av denna studie 

anser vi att det nationella provet i svenska B i gymnasieskolan inte bidrar till likvärdiga betyg, 

då vare sig förutsättningar inför eller bedömningarna av det nationella provet baseras på 

liknande grunder för alla elever. Med anledning av detta ifrågasätter vi sannolikheten för att 

fler nationella prov skulle göra betygen på grundskolan mer likvärdiga. Vår uppfattning är att 

det måste vara ett otvetydigt villkor att alla elever ges likartade möjligheter i samband med 

det nationella provet, för att det ska kunna medverka till någon som helst likvärdighet. Under 

rådande omständigheter tenderar provet annars endast att bli en anledning till att ifrågasätta 

om skolan verkligen är till för alla elever. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån denna studies resultat skulle det vara intressant att studera i vilken omfattning betyget 

på det nationella provet stämmer överens med elevernas slutgiltiga kursbetyg i svenska B. 

Dessutom skulle det vara av intresse att undersöka vad eleverna anser om det nationella 

provets påverkan på undervisningen och betygen, samt om eleverna på de olika 
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gymnasieprogrammen upplever några skillnader i förberedelserna inför provet. Ytterligare 

förslag på fortsatt forskning är att undersöka om det förekommer några skillnader vid 

betygsättningen mellan lärare som undervisar i kärnämnen och lärare som undervisar i ämnen 

där inte nationella prov ingår, för att jämföra deras resonemang kring betygsättning. Eftersom 

denna studies resultat visar att lärare betygsätter eleverna på olika grunder, kan det också vara  

av intresse att undersöka vilken utbildning dagens lärare får i betygsättning. 
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8 SAMMANFATTNING 

Det nationella provet ska endast vara ett stöd vid lärares betygsättning och får därmed inte 

vara avgörande för det slutgiltiga kursbetyget. Dessutom ska det nationella provet medverka 

till att betygen blir mer likvärdiga för alla elever. Det pågår idag en debatt i vårt samhälle där 

regeringen har ett förslag som innebär att de nationella provens omfattning ska utökas till 

tidigare skolår och fler ämnen. Med anledning av detta är det av intresse att undersöka vilken 

roll det nationella provet har i nuvarande form på gymnasieskolan. 

   Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om det nationella provets betydelse 

för betygsättning i svenska B. Därmed är det också relevant att granska det nationella provets 

påverkan på undervisningens planering, för att undersöka vilken betydelse lärare tillskriver 

provet. För att urskilja vilka förutsättningar eleverna får inför det nationella provet, är det 

också betydelsefullt att studera hur eleverna på yrkesförberedande respektive 

studieförberedande program förbereds inför provet. 

   Studien beskriver betygssystemet och det nationella provets historik, samt skildrar de 

styrdokument som läraren har att tillgå vid sin betygsättning i svenska B. De teoretiska 

utgångspunkterna för undersökningen är dels det sociokulturella perspektivet, där lärande sker 

i samspel med andra och påverkas både av elevens tidigare erfarenheter samt av den 

lärandemiljö i vilken eleven befinner sig i skolan, och dels läroplanens (SKOLFS, 2006:24) 

fyra F där lärande beskrivs vara en utvecklingsprocess vilken förutom faktakunskap och 

förståelse, även innehåller färdighet och förtrogenhet. 

   Tidigare forskning visar att lärare både lägger tyngdpunkt vid olika aspekter i 

bedömningssituationer, samt tillskriver det nationella provet olika betydelser. Litteraturen 

framhåller även att eleven bör få möjlighet att visa sina kunskaper i flera sammanhang, för en 

mer komplex bedömningssituation. Det framkommer därutöver att det nationella provet 

betraktas som ett styrdokument då det till viss del används för att förtydliga gällande 

betygskriterier, och att provet av den anledningen tillskrivs stor betydelse. Det nationella 

provet beskrivs inte ge alla elever likartade förutsättningar, eftersom det främst anses gynna 

svenska elever från studievana hem. 

   Undersökningen är av kvalitativ natur och har genomförts genom intervjuer av sex 

gymnasielärare i svenska B vilka alla är anställda på kommunala gymnasieskolor. Studiens 

resultat visar framförallt att det nationella provet upplevs vara vägledande vid 

betygsättningen, samtidigt som det medför att vissa moment i undervisningen får stå tillbaka 

på grund av provet. Därutöver framhålls att det finns betydande skillnader i förberedelserna 
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inför det nationella provet i svenska B på yrkesförberedande respektive studieförberedande 

program, vilket innebär att alla elever inte får samma förutsättningar. Det nationella provet 

kan därmed inte anses medverka till en likvärdig betygsättning. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide pilotintervju 

Bakgrundsdata 
1. Hur länge har du varit lärare i svenska? 

a) När utbildade du dig? 

b) Vilken utbildning har du?  

c) Hur väl förtrogen är du med det nuvarande betygssystemet? 

 

Specifika frågor 
2. Vad anser du om nationella prov? 

a) Vad anser du specifikt om ämnesprovet i svenska B? 

b) Vad betyder det nationella provet för dig som lärare?  

(I vilken omfattning anpassar du undervisningens innehåll efter det nationella provets 

innehåll?) 

c) Hur hade din undervisning utformats utan det nationella provet? 

 

3. Hur viktigt är det nationella provet vid betygsättningen? 

a) Hur påverkar det nationella provets resultat elevens betyg? 

 

4. Får eleverna någon förberedelse/träning inför det nationella provet i svenska B och i så 

fall på vilket sätt? 

 

5. Hur upplever du betygskriterierna? 

a) Varför upplever du betygskriterierna så?  

b) Är det självklart vad som ska betygsättas? 

 

6. Vad ligger till grund för din betygsättning? 

 

Avslutande fråga 
7. Har du några egna funderingar kring detta som du skulle vilja delge oss? 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsdata 
1. Hur länge har du varit lärare i svenska? 
a) När utbildade du dig? 

b) Vilken utbildning har du?  

c) Vilka program undervisar du på?  

 

Specifika frågor 
2. Hur väl förtrogen är du med det nuvarande betygssystemet? 
3. Vad anser du om nationella prov? 

a) Vad anser du specifikt om ämnesprovet i svenska B? 

b) Vad betyder det nationella provet för dig som lärare?  

(I vilken omfattning anpassar du undervisningens innehåll efter det nationella provets 

innehåll?) 

c) Hur hade din undervisning utformats utan det nationella provet? 

 

4. Hur viktigt är det nationella provet vid betygsättningen? 

a) Hur påverkar det nationella provets resultat elevens betyg? 

 

5. Får eleverna någon förberedelse/träning inför det nationella provet i svenska B och i så 

fall på vilket sätt? 

a) Hur upplever du att förberedelserna inför det nationella provet ser ut på de olika 

programmen? 

 

6. Hur upplever du betygskriterierna? 

a) Varför upplever du betygskriterierna så?  

b) Är det självklart vad som ska betygsättas? 

 

7. Vad ligger till grund för din betygsättning? 

 

Avslutande fråga 
8. Har du några egna funderingar kring detta som du skulle vilja delge oss? 
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BILAGA 3 

Lärares modell för betygsättning 

 

 

 

 

 

 
           Svenska B 


