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Abstrakt 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva svensklärares arbete med det nationella provet 

i svenska B samt att undersöka skillnader och likheter mellan kommunala och fristående 

gymnasieskolor vad gäller likvärdighetsarbetet med detta prov. Metoden är kvalitativ och 

består av intervjuer med sju stycken gymnasielärare i svenska. Svensklärarna representerades 

av fem kvinnor och två män. Tidigare forskning om de nationella proven, som till största del 

gjorts på uppdrag av Skolverket, ligger till grund för föreliggande undersökning. Denna 

undersökning har visat att det finns brister i likvärdighetsarbetet med det nationella provet i 

svenska B. Undersökningens resultat visar att arbetet på de studerade skolorna uppvisar flera 

variationer, såväl gällande handhavandet och förberedelserna av provet, bedömningen av 

provet, provets betygsstödjande funktion samt hur lärarna på de undersökta skolorna 

samverkar för att öka likvärdigheten. Några för likvärdigheten avgörande systematiska 

skillnader mellan kommunala och fristående gymnasieskolor gick inte att utläsa av resultatet. 

 

Nyckelord: nationella prov, bedömning, betygsättning, likvärdighet, likvärdighetsarbete.
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1 Inledning 
 

Ända sedan 1940-talet har det förekommit någon form av professionellt och nationellt 

utarbetade test i den svenska skolan (Skolverket, 2005 a: 10).  Ett av de främsta syftena med 

dessa prov är att de ska stödja en likvärdig bedömning och betygsättning, vilket innebär en 

strävan om att likvärdiga kunskaper hos de svenska eleverna ska resultera i likvärdiga betyg 

(Bjerding & Lindvall, 2005: 2; Garme, 2002: 10f.). Under de senaste 15-20 åren har den 

svenska skolan genomgått flera betydande förändringar. Exempelvis har den svenska skolan 

gått från en relativ betygsättning till ett målrelaterat betygssystem. Det målrelaterade 

betygssystemet har inneburit att ett ökat utrymme givits de lokala aktörerna att tolka de 

styrdokument som formuleras på central nivå, det har bildats ett lokalt frirum (Skolverket, 

2004 a: 13). ”Inom ramen för det som staten bestämt om utbildningen är tanken att skolan, 

lärarlaget och eleverna lokalt ska tolka och översätta de mål som formulerats nationellt.” 

(Skolverket, 2005 a: 11). 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
 

Med ett ökat tolkningsutrymme aktualiseras ett antal likvärdighetsproblem. Dessa problem 

kan bestå i valet av kursinnehåll och kursupplägg, men även i vilka kunskaper som ger vilket 

betyg eller vilken betydelse ett nationellt prov får för kursbetyget. Flera rapporter från 

Skolverket pekar ut ett ökat samarbete och en ökad diskussion kring dessa frågor mellan 

lärare som en av de främsta förutsättningarna för att öka likvärdigheten i de svenska skolorna 

vid lärarnas bedömning, betygssättning och övriga arbete med nationella prov. De 

undersökningar som gjorts visar dock att samarbeten och diskussioner mellan lärare kring 

dessa frågor inte sker i tillräcklig grad för att likvärdigheten ska vara tillfredställande 

(Skolverket, 2005 c: 47).   

 

Parallellt med implementerandet av det målrelaterade betygssystemet har de fristående 

skolorna ökat kraftigt i antal. Forskning som kartlagt betydelsen av denna utveckling för de 

likvärdighetsproblem som ovan diskuterats är knapphändig. Nationella kvalitetsgranskningar 

som genomfördes 2000-2001 med syfte att studera betygssättningen i fristående skolor visade 

dock att det interna likvärdighetsarbetet varierade kraftigt från skola till skola och att det i 

många fall på grund av skolans storlek var ”ytterst begränsat” (Skolverket, 2002: 16). Någon 

samverkan med andra skolor saknades helt (Skolverket, 2002: 17). Att det målrelaterade 
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betygssystemet och det ökade antalet fristående skolor innebär utmaningar för en ökad 

likvärdighet är därmed tydligt. Det är därför av stor vikt att djupare kartlägga hur 

likvärdighetsarbetet ser ut i dagens svenska skolor. Inte minst gällande arbetet kring de 

nationella proven där komparationer mellan de kommunala och fristående skolorna saknas.  

 

Mot ovanstående bakgrund vill vi bidra till forskningen inom detta område i två avseenden. 

För det första ämnar vi att göra en kvalitativ och deskriptiv undersökning av hur svensklärare 

arbetar med de nationella proven i svenska B. Arbetet med det nationella provet kommer att 

undersökas ur fyra aspekter. Den första aspekten handlar om lärarnas handhavande och 

förberedande av det nationella provet, den andra aspekten handlar om lärarnas bedömnings- 

och betygssättningsarbete vid det nationella provet, den tredje aspekten handlar om vilken 

betygsstödjande funktion lärarna tillmäter det nationella provet och den fjärde aspekten 

handlar om hur lärarna bedriver likvärdighetsarbete gällande bedömning och betygsättning.  

 

För det andra vill vi mer analytiskt pröva i vilken grad de undersökta gymnasieskolorna 

förhåller sig till en modell gällande institutionella normer och graden av gruppsamverkan i en 

utbildningskontext. Vi ämnar kartlägga på vilka sätt de undersökta skolorna arbetar med de 

nationella proven i svenska B med fokus på likvärdigheten, genom att undersöka hur lärarna 

samverkar med varandra samt hur de förhåller sig till externt givna regler/normer i de olika 

skolenheterna.  

 

1.2 SYFTE 
 

Syftet med denna undersökning är att beskriva svensklärares arbete med de nationella proven 

samt att undersöka skillnader och likheter mellan kommunala och fristående gymnasieskolor 

vad gäller likvärdighetsarbetet med dessa prov. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

 

1. Hur arbetar svensklärarna inom de undersökta skolorna med det nationella provet vad 

gäller förberedelser, bedömning och betygsättning samt vilken betygsstödjande 

funktion tillmäts det nationella provet?  
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2. Hur arbetar svensklärarna på de undersökta skolorna internt och externt för att öka 

likvärdigheten i arbetet med det nationella provet utifrån de i denna undersökning 

aktuella aspekterna? 

 

3. Finns det några skillnader mellan fristående och kommunala gymnasieskolor rörande 

förberedelserna av eleverna inför det nationella provet, hur bedömningen och 

betygsättningen av det nationella provet uppfattas, vilken betygsstödjande funktion det 

nationella provet ges samt hur svensklärarna på skolorna arbetar internt och externt för 

att öka likvärdigheten i arbetet med det nationella provet. 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 

I denna undersökning görs ett antal avgränsningar. Den första avgränsningen är att endast 

gymnasieskolor undersöks, detta för att de ramar i form av tid som föreligger inte tillåter en 

djupare undersökning av både grund- och gymnasieskolan. Av samma anledning görs även en 

avgränsning i form av att undersökningen endast sker inom svenskämnet. Svenskämnet är 

särskilt intressant då tidigare undersökningar visat att lärare i Svenska B har ett 

förhållningssätt till de nationella proven som ofta avviker från lärarna i matematik och 

engelska (Skolverket, 2005 c).  

 

Ytterligare en avgränsning föreligger i att undersökningen koncentrerats till en kommun. Den 

aktuella kommunen är en sydsvensk kommun med ett för denna undersökning tillfredställande 

utbud av såväl kommunala som fristående gymnasieskolor. 

 

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 
 

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande. I kapitel 2 definieras de centrala begreppen 

för uppsatsen. I kapitlet görs även en översikt av forskningsläget och uppsatsens 

analysverktyg presenteras. I kapitel 3 diskuteras uppsatsens metodologiska aspekter. I kapitel 

4 görs en redogörelse för nationella provs genomförande och bedömning samt deras 

betygsstödjande funktion. I kapitel 5 behandlas det nationella provet i svenska specifikt. I 

kapitlet görs även en summering av de normer som kan anses vara gällande för arbetet med 

det nationella provet i svenska. I kapitel 6 presenteras resultatet från de intervjuer som 
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genomförts. Resultatet analyseras sedan i kapitel 7. En sammanfattande diskussion genomförs 

slutligen i kapitel 8. 



   9 

2 Teori 
 

2.1 BEGREPPSDEFINITION 
 

2.1.1 LIKVÄRDIGHET 
 

Begreppet likvärdighet är problematiskt att definiera, inte minst då likvärdighetsbegreppets 

innebörd har varierat över tid (Skolverket, 2004 b: 103). Begreppets innebörd kan även 

variera beroende på vilken ideologisk inställning man har (Skolverket, 2006: 7). Historiskt 

sett har likvärdighetsbegreppet inom skolans värld utvecklats från att främst ha syftat till att 

ge olika grupper av befolkningen samma förutsättningar att ta del av utbildning. ”Idag handlar 

inte likvärdighet bara om att alla ska ha samma förutsättningar utan snarare om att var och en 

ska ges det stöd eller de förutsättningar som han eller hon behöver. En likvärdighet som 

innebär åt var och en efter behov” (Skolverket, 2004 b: 103). Den senare innebörden av 

begreppet likvärdighet aktualiseras exempelvis i 1994 års läroplan för de frivilliga 

skolformerna där man uttrycker att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov och att hänsyn ska tas till dessa. Samtidigt påpekar man att ”en likvärdig utbildning 

innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt… Det finns också olika 

vägar att nå målen.” (Lärarnas Riksförbund, 2003: 47) 

 

2.1.1.1 LIKVÄRDIGHET I BEDÖMNING OCH BETYGSSÄTTNING 

 

Begreppsförskjutningen som diskuterats ovan är enligt Skolverket svår att tillämpa på betyg 

och betygssättning. Från Skolverkets sida gör man själv en problematisering kring begreppet 

som mynnar ut i att en likvärdig och rättvis bedömning ”handlar om att en elevs betyg 

verkligen ska spegla elevens kunskaper och kunskapskvaliteter så som de uttrycks i skolans 

styrdokument” (Skolverket, 2004 b: 104). Svårigheterna ligger då enligt Skolverket i att tolka 

styrdokumenten på ett likvärdigt sätt men även i att bedöma eleverna på ett rättvist sätt 

(Skolverket, 2004 b: 104). De enklaste definitionerna av likvärdighet i betygsättning blir ofta 

en form av cirkelresonemang som exempelvis Helena Korps definition att ”med likvärdiga 

betyg avses att likvärdiga kunskaper ska ge samma betyg” (Korp, 2006: 11). 
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Vid betygsättning och bedömning är policyn att samtliga elever kommer att bedömas 

likvärdigt (www.skolverket.se/sb/d/1493). Skolverket beskriver detta på följande sätt: 

 

”När det gäller bedömning och betygsättning är den grundläggande principen att alla ska bedömas 

på ett likvärdigt sätt. Ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, sin religion, sitt etniska ursprung, 

sitt språk, sin sexuella läggning eller sin fysiska, psykiska eller sociala särart” 

(www.skolverket.se/sb/d/1493).  

 

Betygskriterierna för skolans kurser används för att stödja och hjälpa läraren att finna 

kvaliteterna i varje enskild elevs kunskaper. De nationella kriterierna för betygen är inte helt 

tydligt definierade vilket gör att lokala tolkningar görs vid varje skola och av varje 

undervisande lärare. Detta är viktigt eftersom mer preciserade kriterier hade reducerat de 

lokala bedömningsprioriteringarna på de enskilda skolorna (www.skolverket.se/sb/d/1493). 

 

För att principen att likvärdiga och rättvisa betyg ska sättas får de bedömningar som görs 

mellan olika gymnasieskolor och klasser inte uppfattas som olika och inkorrekta 

(www.skolverket.se/sb/d/1493). Vid betygsättningen ska eleverna förvissas om att flera lärare 

har resonerat kring och diskuterat bedömningarna tillsammans för att öka likvärdigheten i de 

satta betygen i så hög utsträckning som möjligt. De undervisande lärarna ska kunna klargöra 

för eleverna att de bedömningar som de har gjort är grundade på betygskriterier som uttolkats 

i samarbete med kollegor. Detta betyder dock inte att tolkningarna måste se ut på samma sätt i 

de olika klasserna på skolan, eftersom olika lärare lägger upp kurserna på skilda sätt och 

använder sig utav olika ämnesstoff och ämnesinnehåll. Lärarna ska likväl ha enats om att 

tolkningarna av betygskriterierna som utarbetats är likvärdiga oavsett hur kursen utformas och 

oberoende av vilket kunskapsstoff som används av varje enskild lärare 

(www.skolverket.se/sb/d/1493).  

 

2.1.1.2 LIKVÄRDIGHETSARBETE 

 

Begreppet likvärdighetsarbete i relation till bedömning och betygsättning ter sig enklare att 

operationalisera än begreppet likvärdighet. Arbetet för ökad likvärdighet i bedömning, 

betygsättning och arbete med de nationella proven handlar om att bedömningsanvisningarna 

måste tolkas och tillämpas på samma sätt av alla lärare (Korp, 2006: 200). Detta 

likvärdighetsarbete ställer dels krav på att bedömningsanvisningarna från den centrala nivån 

http://www.skolverket.se/sb/d/1493
http://www.skolverket.se/sb/d/1493
http://www.skolverket.se/sb/d/1493
http://www.skolverket.se/sb/d/1493
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präglas av en hög grad av tydlighet som gör dem entydiga, lättfattliga och praktiska. Det 

ställer även krav på att lärare på lokal nivå har en kommunikation med varandra om hur dessa 

anvisningar ska tolkas och tillämpas (Korp, 2006: 200).  

  

I praktiken bygger likvärdighetsarbetet på lokal nivå på att skolorna ger lärarna tid och 

förutsättningar för att möjliggöra att betygs- och bedömningsdiskussioner äger rum. Det är i 

främsta hand rektorn eller rektorerna som ansvarar för att kommunikation och samtal mellan 

ämneslärarna sker (www.skolverket.se/sb/d/1493).   

 

2.2 FORSKNINGSLÄGE 
 

Den forskning som tidigare gjorts inom området har utgjorts av såväl kvalitativa som 

kvantitativa studier, i synnerhet med lärare, men även med rektorer och elever. Nedan 

redovisas ett urval av de forskningsstudier som är relevanta i relation till vår studie. Fokus har 

lagts på att redovisa svensk forskning inom området. Framförallt redovisas aktuell forskning 

som producerats under 2000-talet och som studerat de nationella provens utformning och 

tillämpning på gymnasial nivå. Översikten kommer att utgå från de för denna undersökning 

relevanta aspekterna av arbetet med det nationella provet i fråga om handhavande och 

förberedelser, bedömning och betygsättning, provets betygsstödjande funktion samt 

samverkan i syfte att öka likvärdigheten. 

 

2.2.1 HANDHAVANDE OCH FÖRBEREDELSER AV DET NATIONELLA PROVET 
 

I rapporten Nationella prov i gymnasieskolan –ett stöd för likvärdig betygsättning (2005 a) 

presenterar Skolverket resultatet av en undersökning kring gymnasieskolans arbete med de 

nationella proven med fokus på likvärdigheten. Skolverket konstaterar där att tidigare 

undersökningar som gjorts 2000 och 2004 tyder på att de nationella proven används på olika 

sätt på olika skolor och program och därför kan man säga att de nationella proven inte fullt ut 

kan sägas stödja en likvärdig betygssättning. Enligt Skolverket ligger orsaken till dessa 

problem i handhavandet av proven (Skolverket, 2005 a: 10).   

 

I en studie av Helena Korp framgick det att förberedelserna inför provet varierade kraftigt 

mellan de undersökta skolorna och programmen (Korp, 2006: 235). På de studieinriktade 

programmen bestod förberedelserna bland annat av att eleverna fick studera och bearbeta 

http://www.skolverket.se/sb/d/1493
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tidigare års nationella prov och en del elever fick individuell hjälp. Lärarna gick även igenom 

bedömning och provuppbyggnad (Korp, 2006: 235).  I en del klasser på de yrkesinriktade 

programmen fick eleverna i princip ingen hjälp eller något stöd inför de nationella proven 

(Korp, 2006: 235). På byggprogrammet och på barn- och fritidsprogrammet fick eleverna inte 

möjlighet att bearbeta texthäftet och i en av byggprogrammets klasser fick ett antal elever inte 

ens möjlighet att studera och läsa i häftet innan provet (Korp, 2006: 236).  

 

I Skolverkets utredning Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan- omfattning, 

användning och dilemman framgår det att för skolornas lärare och rektorer innebär proven 

mycket arbete i form av anpassning av termins- och lektionsplanering med mera. Skolverkets 

studie visade att omkring två tredjedelar av lärargrupperna och mer än 50 % av rektorerna 

menar att de nationella proven kräver och tar för mycket tid från den ordinarie undervisningen 

(Skolverket, 2004 b: 33). Det visar sig även att lärare med längre yrkeserfarenhet inte 

upplever att de nationella proven stör eller påverkar deras lektions- och terminsplanering i 

någon större utsträckning. För lärare med kortare tid i yrket (lärare som arbetat i två år) 

framgick det av resultatet att dessa upplever att arbetet med proven är mer krävande 

(Skolverket, 2004 b: 33). 

 

I en studentuppsats med titeln: Nationella prov i svenska B på gymnasiet- en pilotstudie 

undersöks bland annat svensklärares upplevelser av hanteringen av provet samt den tid provet 

tar i anspråk (Bjerding & Lindvall, 2005: 14). Resultatet visar att 35 % av de tillfrågade 

lärarna inte anser att de nationella proven i svenska är tidskrävande, medan 39 % upplever att 

de är tidskrävande till viss del. Gällande hanteringen av proven anser 60 % av de lärare som 

deltog i studien att proven inte är särskilt svåra att använda (Bjerding & Lindvall, 2005: 14). 

 

En annan undersökning, Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov –en 

enkätstudie. (Skolverket, 2005 c), visar ytterligare på svensklärarnas inställning till och arbete 

med de nationella proven. I denna undersökning framkommer det bland annat att majoriteten 

av svensklärarna (59-67 %) ansåg att det nationella provet påverkade planering, kursinnehåll 

och arbetssätt i hög eller ganska hög grad (Skolverket, 2005 c: 8). Detta betyder dock att 33-

41 % anser att det nationella provet i låg eller ganska låg grad påverkar dessa delar. 
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2.2.2 BEDÖMNINGEN OCH BETYGSÄTTNINGEN AV DET NATIONELLA 
PROVET 

 

I Helena Korps (2006) studie som gjorts på uppdrag av Skolverket framgår det att lärarna 

skiljer sig åt i sina bedömningar av elevernas provresultat på det nationella provet (2006: 

261). I bedömningsarbetet med de nationella proven riktade både svensklärarna och 

engelsklärarna en del kritik mot de bedömningsanvisningar som används och lärarna ansåg att 

dessa är för diffusa och vaga för att främja likvärdighet i bedömningarna (Korp, 2006: 200). 

Lärarna önskade även fler bedömda elevlösningar för de olika betygen. De ville dessutom ha 

tillgång till en större variation av texter som är såväl starka som svaga i olika hänseenden, så 

att en tydligare bild ges av vilken tyngd de kvaliteterna som skall bedömas har i relation till 

varandra (Korp, 2006: 200). Ett antal lärare ville ha fler texter av varierande kvalitet och som 

tilldelats samma betyg (Korp, 2006: 201). Anledningen till detta är att det då går att se hur 

betygsspannet för de olika betygen ser ut, samt var skiljelinjerna mellan de olika betygen bör 

dras. Gränsfallen är de mest svårbedömda och av den anledningen önskar lärarna att få extra 

stöd i sina bedömningar av dessa (Korp, 2006: 201).  

 

Studien visade även att upplevelserna av bedömningsanvisningarnas kvalitet skiljde sig åt 

mellan lärare som arbetar på yrkesförberedande program och lärare som arbetar på 

studieförberedande program. Skillnader märktes också mellan skolor som är mer eller mindre 

hög- eller lågpresterande (Korp, 2006: 261).  På de yrkesförberedande programmen (som 

visade sig vara en mer lågpresterande skolmiljö), där skolämnena ofta hamnar i periferin till 

följd av att arbetslagen organiseras med det aktuella programmet i centrum, upplevs 

bedömningsmaterialet vara tillräckligt vägledande och lärarna menar att det inte behöver 

samtala och diskutera bedömningen med andra lärare i någon större utsträckning (Korp, 2006: 

202). De lärare som tvärtom ansåg att bedömningsanvisningarna är för diffusa för att 

bedömningen ska kunna bli likvärdig återfanns ofta på de studieförberedande programmen, 

(vilka var mer högpresterande). Lärarna menade att bedömningsanvisningarna bör 

konkretiseras exempelvis genom diskussioner med kollegor (Korp, 2006: 202).   

 

De slutsatser som dras i studien är att lärares olika sätt att arbeta med de nationella proven 

leder till att betygsättningen av eleverna inte blir likvärdig, då ingen egentligen känner till i 

vilken grad identiska betyg visar på samma sorts förmågor och kunskaper (Korp, 2006: 262). 

Meningen med det kriterierelaterade betygsystemet är som tidigare nämnts att det ska syfta till 
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att elever som uppvisar samma kunskaper och förmågor skall belönas med identiska betyg, 

men då lärarna bedömer proven olika samt förhåller sig olika till provens betydelse blir en 

likvärdig bedömning och betygsättning svår att upprätthålla (Korp, 2006: 262). Variationerna 

i lärarnas bedömningar av proven beror bland annat på att lärarna inte alltid förhåller sig till 

de regler som föreskrivits, andra lärare har bristfälliga kunskaper och en tredje grupp av lärare 

hanterar proven felaktigt som en sorts motståndshandling eller revolt då de inte anser att 

provsystemet är rättmätigt och legitimt (Korp, 2006: 261). 

 

Ett antal lärare i undersökningen uppgav att de blivit ombedda av sina rektorer att försöka att 

undvika att sätta betyget icke godkänd på för många elever, dessa lärare var framförallt 

anställda vid skolor där resultaten vid de nationella proven ofta var låga (Korp, 2006: 264). 

Då en skola uppvisar låga resultat i förhållande med riksgenomsnittet vid de nationella proven 

medför det ogynnsam marknadsföring för skolan, vilket i sin tur leder till ett mindre antal 

sökande elever (Korp, 2006: 264). 

 

2.2.3 DET NATIONELLA PROVETS BETYGSSTÖDJANDE FUNKTION 
 

I rapporten Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig betygsättning (2005 a) 

konstaterar Skolverket att det finns systematiska skillnader mellan betyget som elever får på 

de nationella proven och kursbetyget. I vilken grad och åt vilket håll dessa skillnader rör sig 

varierar såväl mellan skolor, program och ämnen. Inom svenskämnet kunde Skolverket 

urskilja att hälften av eleverna på vissa skolor fick högre kursbetyg än det betyg som de fick 

på det nationella provet medan andra skolor hade ett lika stort antal elever som fick ett lägre 

kursbetyg än det betyg som de fick på det nationella provet (Skolverket, 2005 a: 15-17). Det 

fanns även betydande skillnader i hur olika lärare låter provet påverka kursen gällande 

kursens innehåll (Skolverket, 2005 a: 74).  

 

I Skolverkets rapport Det nationella provsystemet – Vad, varför och varthän? (2003) slår 

Skolverket fast att de nationella provens betygsstödjande funktion är oklar och svårförståelig. 

Det nationella provsystemet håller ur detta perspektiv låg kvalitet (Skolverket, 2003: 16). 

Även i denna rapport slås det fast att det finns systematiska skillnader mellan ämnen och 

skolor i hur relationen mellan kursbetyg och nationellt provbetyg ser ut (Skolverket, 2003: 

14). Detta anser Skolverket kunna vara förklarligt när det gäller enskilda elever men knappast 

när det gäller hela skolor (Skolverket, 2004 a: 5).  
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Tendensen är att det nationella provet vid bestämmandet av kursbetyget ges en större 

betydelse än andra prov (Skolverket, 2003: 18). Det finns dock stora skillnader mellan skolor 

i detta arbete. Procentuellt får 15 % av eleverna i undersökningen ett steg högre i kursbetyg än 

provbetyg, men vissa skolor höjde 30 % av sina elever i motsvarande grad medan andra 

skolor satte samma betyg på kursen som på det nationella provet (Skolverket, 2003: 91). 

Skolverket kunde även urskilja en regression mot medelvärdet där skolor med låga resultat på 

de nationella proven tenderade att höja kursbetyget mest, medan skolor med höga betyg på de 

nationella proven tenderade att sänka kursbetyget mest (Skolverket, 2003: 108). En av 

undersökningens slutsatser är att även om en lärare har en god bild av vad en elev kan är 

betygsättningen otillförlitlig om läraren ej förstår styrdokumenten. Enligt Skolverket måste 

styrdokumenten därför kompletteras med exemplifierande kommentatorsmaterial (Skolverket, 

2003: 141). 

 

Bjerding & Lindvall (2005: 15) visar vidare att 57 % av svensklärarna menar att de nationella 

proven till viss del kan användas som utgångspunkt för att studera huruvida eleverna har 

uppfyllt målen för den kurs de läst. Det finns dock en viss betänklighet och svaren varierar 

hos gymnasielärarna när det handlar om hur elevernas resultat på de nationella proven ska 

bedömas i förhållande till deras betyg och slutbetyg. Av lärarna menar 48 % att resultaten 

delvis kan styra betygsättningen, medan 39 % inte alls anser att resultaten styr 

betygsättningen (Bjerding & Lindvall, 2005: 15). 

 

Gällande bedömningen anser lärarna i svenska i lägre grad än lärare i matematik och engelska 

att provet ger vägledning för bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper. 71 % av 

lärarna i svenska anser att det nationella provet i hög eller ganska hög grad ger vägledning för 

betygssättningen (Skolverket, 2005 c: 12). Av lärarna i svenska anser 31 % att det nationella 

provet är viktigare än andra prov vid betygssättningen. 40 % av svensklärarna uttrycker att det 

är vanligt att eleverna får ett högre kursbetyg än provbetyg. 15 % av lärarna säger att det är 

vanligt med ett lägre kursbetyg än provbetyg. (Skolverket, 2005 c: 17f.) Hur lärare 

sammanställer olika delprov till ett kursbetyg skiljer sig kraftigt åt mellan olika lärare och 

skolor (Skolverket, 2005 c: 20). 
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2.2.4 SAMVERKAN KRING ARBETET MED DET NATIONELLA PROVET 
 

Då bedömningsanvisningarna är så vaga som de är får detta till följd att olika lärare bedömer 

proven på olika sätt (Skolverket, 2005 a: 93). Vissa lärare går strikt efter styrdokumenten 

medan andra går på erfarenhet (Skolverket, 2005 a: 97). Enligt Skolverkets undersökning 

Nationella prov i gymnasieskolan- ett stöd för likvärdig betygsättning? (2005 a) fanns det ett 

antal olika metoder som lärare använde sig utav för att öka likvärdigheten i bedömningen av 

proven. Att ha medbedömning var vanligast i Svenska B. Detta gör att bedömningen blir mer 

lik och att en pedagogisk diskussion skapas. Denna diskussion kan leda till en större samsyn 

och en jämnare kvalitet på undervisningen (Skolverket, 2005 a: 96). Svensklärare framhåller 

ofta vikten av att bedömningsanvisningarna måste tolkas och diskuteras med kollegor för 

likvärdighetens skull. Samtidigt menar 10 % av dessa att de saknar eller har dåliga 

förutsättningar för detta. För majoriteten av lärarna blir det bara en sporadisk samverkan. 

(Skolverket, 2005 a: 123) 

 

Flera lärare i Skolverkets undersökning Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för 

likvärdig betygsättning? (2005 a) ansåg att samarbetet kring likvärdighetsfrågor var mer 

förekommande tidigare. Nu får dessa frågor ofta stå tillbaka för frågor av mer elevvårdande 

karaktär (Skolverket, 2005 a: 97). Ändå anser sig lärarna i regel ha goda möjligheter att 

samarbeta om proven. Detta motsvaras dock enligt Skolverket inte alltid av så hög grad av 

samverkan (Skolverket, 2005 a: 109). När likvärdighetsfrågor ändå diskuteras görs detta 

företrädesvis inom ämnesgruppen (Skolverket, 2005 a: 108). ”Samverkan om provens 

bedömning sker främst informellt mellan ett par eller några ämneskollegor och diskussioner 

om vad man mäter och hur det man mäter svarar mot målen i kursplanen är ovanliga.” 

(Skolverket, 2005 a: 110) 

 

Som tidigare berörts menar Skolverket att problemet med likvärdigheten i arbetet med de 

nationella proven ligger i handhavandet av dessa. Skolverket kunde urskilja att samverkan 

kring de nationella proven är bristfällig inom flera skolor. Samverkan mellan skolor var 

knappt alls förekommande. Vidare konstaterar Skolverket att lärares och rektorers kunskaper 

om betygssystemen och kursplanerna brister (Skolverket, 2005 a: 17) och att en 

programorganiserad skola i regel ger en mindre samverkansgrad om nationella prov 

(Skolverket, 2005 a: 111). 
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I dokumentet Likvärdig bedömning och betygsättning. Allmänna råd och kommentarer.  

(Skolverket, 2004 a: 48) poängteras vikten av att lärare för samtal med kollegor om 

betygsfrågor och tolkningen av betygskriterier. Rektorerna menas ha en särskild viktig uppgift 

i att svara för att sådana diskussioner kommer till stånd (Skolverket, 2004 a: 52). 

 

För att likvärdighetsarbetet kring de nationella proven ska förbättras krävs att 

gymnasieprogram och skolor samarbetar med bedömningsarbetet (Korp, 2006: 262). Detta 

kräver en organisation och ett ledarskap som verkar för mer samverkan och som lyckas finna 

tid för detta arbete. Flera rektorer och lärare i de undersökta gymnasieskolorna upplevde att 

detta saknades (Korp, 2006: 262). 

 

Angående lärarnas samverkan kring de nationella proven visar även detta på stora variationer. 

Av lärarna diskuterar 3 % provet med skolledningen, 30 % medverkar på gemensamma 

bedömningsseminarier, 52 % rättar varandras prov, 44 % diskuterar resultatet inom 

ämnesgruppen och 65 % diskuterar genomförandet. Endast 2 % samarbetar med andra skolor 

(Skolverket, 2005 c: 21). Från Skolverkets sida uttrycker man att även ”om lärarna i viss 

utsträckning diskuterar proven sinsemellan, är det en alltför låg grad av samverkan om proven 

mellan kollegor, med rektorer och med andra skolor. Om proven på ett bättre sätt ska kunna 

bidra till en likvärdighet i bedömning och betygsättning är en ökad samverkan om de 

nationella proven central.” (Skolverket, 2005 c: 47)   

 

Bland eleverna är över 50 % osäkra på om provet bedöms på olika sätt av olika lärare 

(Skolverket, 2005 c: 14). Elevernas tilltro till att de nationella proven bidrar till en rättvis 

betygsättning är dessutom väsentligt lägre bland elever i svenska, än vad fallet är för elever i 

matematik och engelska (Skolverket, 2005 c: 16).   

 

År 2000 gjordes en nationell kvalitetsgranskning om betyg, i undersökningen framgick det att 

eleverna generellt sett var tillfreds med skolans betygsättning under förutsättning att det 

tydligt framgick att lärarna samarbetade kring bedömning och kriterier 

(www.skolverket.se/sb/d/1493).   

 

Det är skolornas rektorer som ansvarar för att diskussioner mellan lärarna skapas och att dessa 

diskussioner hålls kontinuerligt (www.skolverket.se/sb/d/1493). Kommunen är den instans 

som studerar utvecklingen och som ser till att jämförelser bland olika skolor görs. I den 

http://www.skolverket.se/sb/d/1493
http://www.skolverket.se/sb/d/1493
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nationella kvalitetsgranskningen syntes det dock att lärarna i mycket liten utsträckning börjar 

samverka med ämneskollegor från andra skolor, såvida de inte får hjälp för att underlätta 

samarbetet (www.skolverket.se/sb/d/1493). Även Helena Korp (2006: 262) fann i sin studie 

att lärarna inte samverkar om bedömningsarbetet inom den egna skolan och något samarbete 

förekom mycket sällan med andra skolorna.  

 

Ett annat intressant resultat från kvalitetsgranskningen visade att villkoren för samarbete om 

betygsättning i de fristående gymnasieskolorna var mindre bra i relation till de kommunala 

gymnasieskolorna. Detta är problematiskt då samarbete mellan olika skolor är extra viktigt för 

de fristående skolorna, vilka ofta är mindre och har ett färre antal lärare som kan samarbeta 

internt än vad som är fallet på kommunala skolor (www.skolverket.se/sb/d/1493).  

 

En annan undersökning av Skolverket, Betygssättningen i fristående skolor (2002: 16), visar 

dock att de fristående skolorna uppvisar stora variationer i hur de arbetar för en ökad 

likvärdighet. På vissa skolor hade likvärdighetsfrågor i bedömning och betygssättning ingen 

prioritet medan andra skolor hade en livaktig diskussion kring dessa frågor. I de fall där 

samtal om betyg och bedömning ägde rum gjordes detta aldrig över ämnesgränserna utan 

inom ämneslagen. Flera av de undersökta fristående skolorna var dock så små att lärarna var 

ensamma om att undervisa i sina ämnen. Således fanns i dessa fall inga diskussioner på 

ämneslagsnivå (Skolverket, 2002: 16). 

 

Någon strukturerad samverkan med andra skolor saknades på de undersökta fristående 

skolorna. Som anledningar till detta angavs svårigheter i att finna pedagogiska och idémässiga 

själsfränder, frostiga relationer med de omgivande skolorna på grund av 

konkurrenssituationen, bristande initiativförmåga och svårigheter i att finna 

samverkansformer. På flera skolor uttryckte man dock ett behov av utbyte med andra skolor 

för att bland annat jämföra krav- och kriterienivåer (Skolverket, 2002: 16f).     

 

2.3 TEORETISKT ANALYSVERKTYG 
 

Verktyget för undersökningens analys kommer att utgöras av den av Mary Douglas 

upprättade distinktionen mellan ”group” och ”grid”. Douglas försöker med utgångspunkt i 

distinktionen mellan ”group” och ”grid” ”analysera hela samhällen och deras kosmologier 

samt hur individerna kontrolleras av samhället” (Johansson & Miegel, 1996: 90). Med 

http://www.skolverket.se/sb/d/1493
http://www.skolverket.se/sb/d/1493
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”group” avser Douglas sådana gränser som människor upprättar mellan sig själva och 

yttervärlden. ”Grid” handlar i sin tur om de mellanmänskliga relationerna inom dessa 

människors sociala enhet. Stark ”grid” innebär en förekomst av ”strikta moraliska och 

normativa föreskrifter som begränsar och strukturerar individerna, medan svag ”grid” innebär 

att individerna är mer fria att interagera...lite som de vill” (Johansson & Miegel, 1996: 91). 

Graden av ”group” handlar om den sociala enhetens gränser mot yttervärlden (Johansson & 

Miegel, 1996: 91). Med hjälp av dimensionerna ”group” och ”grid” kan i princip alla olika 

samhällen som förekommit i mänsklighetens historia analyseras (Johansson & Miegel, 1996: 

91).  

 

Användandet av dessa begrepp för vår undersökning av lärares likvärdighetsarbete har 

inspirerats av Elise Férons och John Crowleys sätt att använda begreppen i en modell för att 

analysera olika staters möjligheter att påverka forskarsamhällen (Féron & Crowley, 2002). 

Enligt Féron och Crowley är forskningspolicys, som många andra policys, upprättade av 

staten. Staten har monopol på vissa styrande instrument som exempelvis att stifta lagar. Trots 

detta monopol på och användandet av flera styrande instrument kan det inte garanteras att 

dessa efterföljs. ”Staten tenderar att förlora kontrollen till sociala grupper inom områden där 

policy starkt beror på, i termer av formulering eller implementering, privilegierad 

information, expertkunskap eller förmågan att mobilisera samtycke.” (Féron & Crowley, 

2002: 81, egen översättning) 

 

Ovanstående resonemang förefaller naturligt att applicera även på svenska skolor, såväl 

kommunala som fristående. Den svenska staten har ett monopol på att formulera de lagar, 

regler och övriga styrdokument som skolorna har att rätta sig efter. Samtidigt utgör svensk 

skola ett sådant område och svenska skolledare och lärare en sådan social grupp som Féron 

och Crowley beskriver. Staten kan därför förlora, och har kanske även enligt den tidigare 

forskning som bedrivits på området redan förlorat, kontrollen över implementerandet av de 

regler som den formulerar för verksamheten.    

 

I vilken grad de styrdokument som svensk skola har att rätta sig efter innehåller sådana 

”strikta moraliska och normativa föreskrifter som begränsar och strukturerar individerna” 

(Johansson & Miegel, 1996: 91), som motsvarar en stark ”grid”, kan delvis anses vara en 

tolkningsfråga. Förvisso är det skolledarnas och lärarnas skyldighet att följa styrdokumenten, 

men som tidigare fastslagits är tolkningsutrymmet stort vilket ändå leder till en relativt stor 
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lokal frihet. Detta utgör naturligtvis ytterligare en dimension i förklaringen till varför svensk 

skola idag brottas med likvärdighetsproblem. 

 

Den modell som Féron och Crowley använder sig av är enkel till sin uppbyggnad och består 

av en fyrfältsmatris som ser ut enligt följande. 

Figur.1 

GROUP 

Low High 

 

 

GRID 

 

High 

 

 

 

 

Low 

  

 

Gruppdimensionen av modellen kommer i denna undersöknings tappning att röra sig ifrån den 

innebörd som Douglas gav den. Mer än att utgöra ett mått av de gränser som eventuellt 

identifierade grupper upprättar mot omvärlden kommer ”group” här att visa på det antal lärare 

som samarbetar. En hög grad av ”group” i denna undersökning kommer därför att motsvaras 

av ett större antal lärare som är engagerade i en samverkan kring arbetet med det nationella 

provet i svenska ur de aspekter som aktualiseras genom denna undersöknings frågeställning. 

  

Griddimensionen förefaller dock vara mer direkt applicerbar, då ”grid” som bekant innebär 

förekomsten av normativa föreskrifter som begränsar och strukturerar individerna (Johansson 

& Miegel, 1996: 91). För svensklärarna i denna undersökning består dessa normativa 

föreskrifter av de styrdokument och normer som de har att rätta sig efter och som upprättats 

genom staten och Skolverket.  

 

Ovanstående resonemang resulterar i en group/grid-modell med följande utseende och 

innebörd.  
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Figur.2 
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High 

1) Den ensamme 

svenskläraren som är bunden 

vid auktoritativa regler.   

4) En grupp av svensklärare som 

i en kollektiv anda 

implementerar givna 

riktlinjer/mål för verksamheten.  

 

Low 

2) Den ensamme 

svenskläraren (eller några 

lärare i ad hoc möten) med 

högre grad av autonomi.  

3) En grupp av svensklärare som 

i kollektiv anda utformar 

principer och handlingssätt som 

är autonomt utformade. 

 

Ruta 1 beskriver en situation där svenskläraren arbetar ensam. Samarbetsformer med andra 

ämneslärare saknas här helt, men svenskläraren är ändå bunden till de auktoritativa regler och 

riktlinjer som upprättas genom styrdokumenten. 

 

Ruta 2 beskriver en situation med en ensam svensklärare (eller ett antal svensklärare som 

träffas i möten för vissa särskilda ändamål, där ambitionen att upprätta för skolenheten 

gemensamma riktlinjer för bedömning och betygsättning i syfte att öka homogeniteten i detta 

arbete saknas) som arbetar med en högre grad av självständighet i förhållande till 

styrdokumenten. I denna situation finns det skäl att ifrågasätta huruvida Skolverkets normer 

och regler implementeras eller ej. 

 

Ruta 3 beskriver en situation där lärarna gemensamt utformar principer och handlingssätt för 

verksamheten, men där dessa är utformade med en hög grad av autonomi i förhållande till 

styrdokumenten. Som i situationen i ruta två finns det här frågetecken kring huruvida normer 

och regler som ska vara styrande för verksamheten verkligen implementeras. Man kan tala om 

en ökad likvärdighet på den lokala enheten men ett ökande problem för den nationella 

likvärdigheten. 

 

Ruta 4 beskriver en situation där svensklärare i grupp diskuterar och tolkar styrdokumenten 

och kollektivt implementerar dessa.   

 

Då modellen utgör denna undersöknings analysverktyg kommer de undersökta skolorna att 

sorteras in under dessa kategorier. Genom detta förfarande kommer sådana komparationer 

mellan de kommunala och de fristående skolornas arbete med de nationella proven, utifrån de 
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för undersökningen relevanta aspekterna, kunna genomföras och presenteras med en hög grad 

av tydlighet. 

 

2.3.1 KRITIK MOT ANALYSVERKTYGET 
 

Då modellen som ovan upprättats och beskrivits har klara klassindelande ambitioner finns det 

anledning att diskutera sådana analysverktygs svagheter. En svaghet utgörs av den potentiella 

gränsdragningsproblematik som klassindelande analysverktyg aktualiserar. Svagheten ligger 

då i att det kan uppstå svårigheter att avgöra inom vilken kategori man ska sortera in någon 

eller några av de undersökta skolorna. Då antalet analysobjekt i denna undersökning endast 

uppgår till sex skolor kommer det dock att finnas möjlighet och utrymme till att redovisa 

tillvägagångssättet och grunderna för den kategorisering som görs här. Läsaren kan således 

själv bilda sig en uppfattning om vilka överväganden som gjorts under arbetet med 

kategoriseringen av skolorna (Esaiasson med flera, 2005: 153).     

 

Vidare har denna undersökningens analysverktyg klara idealtypiska tendenser. Intresset i den 

aktuella undersökningen är delvis riktat mot gradskillnader i de studerade skolornas 

samverkan för att öka likvärdigheten. ”När intresset är inriktat på gradskillnader är en fruktbar 

framkomstväg att försöka karaktärisera det aktuella fenomenets utmärkande egenskaper” 

(Esaiasson med flera, 2005: 154). En stor medvetenhet måste här finnas för att upprättade 

idealtyper sällan har identiska motsvarigheter i verkligheten utan utgör tänkta extrembilder av 

fenomenet som studeras. Idealtyperna ”utgör en renodling av vissa bestämda element av 

verkligheten, en förenklad beskrivning som dock inte är en förvanskning” (Esaiasson med 

flera, 2005: 154). För det aktuella analysverktyg innebär detta att de kategorier som den 

innehåller och deras innebörd med största sannolikhet inte kommer att vara tillräckliga för att 

rymma alla dimensioner av hur lärare samverkar kring de aktuella frågorna på de undersökta 

skolorna. Analysverktyget kommer dock att vara fruktbart vid arbetet med att identifiera det 

typiska för det fenomen som undersöks (Esaiasson med flera, 2005: 154). 
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3 Metod 
 

Intervjumetoden var den forskningsmetod som vi ansåg vara bäst lämpad för att besvara den 

aktuella frågeställningen. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med sammanlagt sju lärare, 

varav fyra lärare vid kommunala skolor och tre vid fristående gymnasieskolor (se vidare 

under kapitel 3.2 Urval). 

 

En av de främsta fördelarna med intervjumetoden är att intervjun bidrar med djupgående samt 

detaljerad information och data (Denscombe, 2000: 161). Validiteten är god då data kan 

kontrolleras under insamlingstillfället. Intervjumetoden ger dessutom en tämligen hög 

svarsfrekvens eftersom intervjuerna oftast är inbokade på förhand (Denscombe, 2000: 162). 

 

Vetenskapsteorin i denna undersökning är hermeneutisk till karaktären. Hermeneutik betyder 

ungefär ”tolkningslära” (Thurén, 2004: 46). Metoden är lämplig då man vill få en bättre 

förståelse för intervjupersonernas erfarenheter, åsikter och tankar. Hermeneutisk kunskap 

grundas på förförståelse, empati och introspektion och trots att det är en relativt osäker metod 

anses den vara lämplig vid forskning inom samhällsvetenskaperna samt inom 

humanvetenskaperna (Thurén, 2004: 46f.). Anledningen till att hermeneutiken är en osäker 

forskningsmetod beror på att vi i vår intervjuarroll tolkar intervjupersonernas känslor och 

erfarenheter, vilka inte är ”intersubjektivt testbara” (Thurén, 2004: 47f.). För att ett 

forskningsresultat ska kunna sägas vara intersubjektivt testbart måste andra forskare som 

använder samma metod nå samma resultat (Thurén, 2004: 22), detta är omöjligt vid kvalitativ 

forskning där intervjuarna tolkar andra individers känslor med utgångspunkt i sina egna 

föreställningar och emotioner (Thurén, 2004: 47f.). 

 

Intervjun är en forskningsteknik som används för att insamla fakta och information som 

bygger på frågor (Patel & Davidsson, 2003: 69). I denna undersökning använde vi oss av 

kvalitativa och personliga intervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är att ta reda på, 

upptäcka och identifiera egenskapers beskaffenhet och olika fenomen i dess naturliga miljö 

samt att tolka fenomen utifrån den innebörd som de intervjuade ger dem (Alvesson & 

Sköldberg, 1994: 17).  
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Intervjuerna var personliga då vi valde att stämma träff med våra intervjupersoner (Patel & 

Davidsson, 2003: 69). Intervjuer kan genomföras på olika sätt. Vi ansåg dock att ett möte med 

intervjupersonerna var mest passande då kommunikationen blir bättre och mer levande vid ett 

möte. Det blir även lättare att förtydliga och förklara komplicerade resonemang, frågor och 

liknande, såväl för oss forskare som för våra intervjupersoner.  

 

Innan intervjun genomfördes delgavs viss information till intervjupersonerna. Här berättades 

om undersökningens ämne och vi betonade för intervjupersonerna att deras bidrag var viktigt 

och att de valts ut på grund av att de innehar erfarenheter och insikter inom ämnesområdet 

som vi var intresserade av att undersöka. Det gemensamma för intervjupersonerna i studien 

var att samtliga var yrkesverksamma lärare i svenskämnet på gymnasial nivå och att samtliga 

hade erfarenheter av att arbeta med det nationella provsystemet. Samtliga intervjuer utfördes 

enskilt med en lärare åt gången. Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss själva för att 

få igång en bra kommunikation innan intervjun. Vi berörde även de etiska aspekterna med 

studien där intervjupersonerna även delgavs hur uppgifterna om dem själva och deras skola 

skulle komma att presenteras i undersökningens rapport för att de själv skulle få bedöma 

huruvida deras anonymitet skulle vara tillfredsställande för dem. Därefter fick de intervjuade 

berätta om sig själva. De beskrev sin yrkesbana, den aktuella skolan och sitt nuvarande arbete. 

Under intervjun var vi noga med att visa intresse och förståelse för intervjupersonernas 

utsagor (Patel & Davidsson, 2003: 69f.).  

 

Innan och under intervjun var vi medvetna om att de intervjuades intryck av oss som 

intervjuare kunde inverka på vår undersökning (Denscombe, 2000: 138) samt på de svar som 

gavs. Ett neutralt förhållningssätt och lyhördhet inför för intervjupersonernas känslor antogs. 

Samtliga intervjuer ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser där det fanns möjlighet att 

tala enskilt och ostört.  

 

I rollen som forskare är det viktigt att kritiskt granska studiens validitet (Denscombe, 2004: 

124). Validiteten och i synnerhet innehållsvaliditeten handlar om precisionen i de frågor som 

ställdes, de data som insamlades samt de förklaringar och analyser av data som senare 

presenterades i resultatet. Det är även viktigt att granska studiens tillförlitlighet, vilket innebär 

en kritisk granskning av de använda metoderna och teknikerna (Denscombe, 2004: 125). Det 

är viktigt att vara klar på vilka fördelar- respektive nackdelar som finns med den valda 

metoden för att man i egenskap av forskare inte feltolkar, alternativt övertolkar sitt resultat.  
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I intervjusituationen byggdes ett meningsfullt, sammanhängande resonemang upp som 

handlar om det fenomen som ska studeras, i detta fall hur gymnasielärare i svenska upplever 

det nationella provsystemet, vilka kunskaper de har med sig, vilka erfarenheter de har, samt 

hur de arbetar med det nationella provsystemet. I intervjuarrollen var vi noga med att inte 

uttrycka våra egna åsikter utan vi förhöll oss neutrala i relation till intervjupersonerna, 

eftersom vi ville undvika att påverka dem i någon riktning. Frågorna som ställdes hade en 

lägre grad av standardisering och strukturering. Detta resulterade i att intervjupersonerna fick 

ett stort utrymme att besvara de ställda frågorna med egna ord och formuleringar, vilket 

gynnade vårt syfte där målet var att insamla ett så rikt datamaterial som möjligt (Patel & 

Davidsson, 2003: 71f.).  

 

3.1 METODKRITIK 
 

Det finns en del nackdelar med intervjumetoden. En av de främsta är att det är en 

tidskrävande metod för forskaren då utskrifter, analyser och kodning av insamlade data tar 

mycket tid i anspråk (Denscombe, 2000: 162). En annan negativ effekt är att intervjumetoden 

inte ger helt standardiserade svar utan har ett mer öppet format, vilket bland annat gäller vid 

halvstrukturerade intervjuer som inte är kodade på förhand. Metoden innebär dessutom en 

ökad reliabilitetsproblematik, då antalet intervjupersoner blir lägre än vid mer kvantitativa 

metoder. Intervjun skapar dessutom en konstlad situation i och med att den spelas in med 

hjälp av bandspelare. Detta kan skapa hämningar hos intervjupersonerna som kan känna att de 

störs av att samtalet spelas in (Denscombe, 2000: 163).  

 

Det finns både för- och nackdelar med att några av intervjupersonerna känner igen oss sedan 

tidigare. Ett problem kan ha varit att de lärare som i någon grad var bekanta med oss sedan 

tidigare kände sig tryggare och därför svarade mer öppet och ärligt än de lärare som inte 

kände oss sedan tidigare och som kanske därför svarade mer försiktigt på våra intervjufrågor. 

Situation kan dock även ha varit den motsatta. Den information som intervjupersonerna 

bidrog med bygger på deras subjektiva tolkningar av det som studeras. Det går inte heller att 

med säkerhet veta om intervjupersonerna talar sanningsenligt under intervjuerna (Johansson 

& Svedner, 2001: 25f.). 

 



   26 

En medvetenhet måste även finnas kring den förförståelse som vi i forskarrollen har i 

förhållande till ämnet som studeras. I likhet med stora delar av Sveriges befolkning har vi 

själva genomgått såväl grund- som gymnasieskola. Under denna tid har vi därmed skrivit ett 

antal nationella prov. Vi har därför egna erfarenheter av dessa prov samt lärares bedömning 

av dem. Våra tidigare erfarenheter av de nationella proven var inför denna undersökning att 

olika lärare arbetar på olika sätt med dessa prov utifrån de för denna undersökning aktuella 

aspekterna. Denna uppfattning fick en tydligare empirisk förankring efter att vi tagit del av 

den tidigare forskning som bedrivits inom området. Våra tidigare erfarenheter och vår 

kännedom om den tidigare forskningens resultat kan ha inneburit att vi genomfört 

undersökningen med vissa förväntningar på hur resultatet skulle utfalla. Detta medför en form 

av risk då detta kan leda till att resultatet tolkas i linje med dessa förväntningar. Av denna 

anledning har vi eftersträvat att i så hög grad som möjligt använda direkta citat i 

resultatredovisningen. Detta för att minska tolkningsutrymmet i så hög grad som möjligt.   

 

3.2 URVAL 

 

På grund av att tidpunkten för denna undersökning sammanföll med genomförandet av det 

nationella provet i svenska på gymnasiet förekom det svårigheter med att få tag på ett 

tillfredställande antal intervjupersoner. Några av deltagarna i undersökningen valdes därför 

genom ett bekvämlighetsurval, då några av intervjupersonerna bestod av personer som vi haft 

kontakt med sedan tidigare från bland annat VFU-perioder och från andra skolsammanhang. 

Övriga intervjupersoner valdes ut med anledning av att vårt syfte krävde representanter från 

de båda skolformerna, såväl fristående som kommunala. Fyra intervjupersoner arbetade vid 

tre kommunala gymnasieskolor, medan övriga tre intervjupersoner arbetade vid tre fristående 

gymnasieskolor. De intervjuade lärarnas åldrar varierade och de intervjuade var från cirka 29 

till 53 år gamla. Den lärare som varit yrkesverksam längst hade arbetat i 25 år och den som 

varit yrkesverksam kortast tid hade arbetat som lärare i tre år. Könsfördelningen var ojämn då 

fem av de intervjuade var kvinnor och endast två var män.  

 

3.3 FORSKNINGSETIK 
 

De forskningsetiska principer som följts vid den aktuella undersökningen har utgått ifrån 

Johansson & Svedner (2001). Författarna utgår i sin tur från Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets anvisningar. Ambitionen är att i denna rapport 
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behandla intervjupersonerna med en så hög grad av anonymitet som möjligt samtidigt som 

avkall inte ska göras på öppenheten mot rapportens läsare. Inför intervjuerna informerades 

intervjupersonerna om vilka uppgifter om dem själva och deras skolor som skulle presenteras 

i uppsatsen. Utifrån denna information kunde de själva avgöra om de ansåg anonymiteten 

vara tillräckligt god för att ställa upp och delta i vår undersökning. De gavs även en 

beskrivning av undersökningens syfte. Deltagarna upplystes om att de när som helst var fria 

att ställa frågor om undersökningen och få dessa frågor sanningsenligt besvarade. De 

upplystes även om att de när som helst var fria att avbryta intervjun (Johansson & Svedner, 

2001: 23f.). 

 

Av delvis forskningsetiska, men kanske ändå främst metodologiska skäl, har vi i största mån 

försökt att redovisa resultatet av intervjuerna med hjälp av citat. Detta för att minska 

tolkningsutrymmet av den information som intervjupersonerna delgivit oss vilket. Ett sådant 

förfarande minskar risken för att informationen som intervjupersonerna delgivit oss tolkas 

och/eller framställs på ett felaktigt sätt. 

 

3.4 DESIGN FÖR ANALYSMETOD AV INSAMLADE DATA 
 

Sju gymnasielärare i svenskämnet deltog i studien och samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av bandspelare. Efter intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer direkt för att sedan 

skrivas ut och analyseras. De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger, för 

att vi ville undvika att viktig information gick till spillo. Efter detta gjordes analyserna och 

tolkningarna av intervjuerna. I tolkningarna lades fokus på de fakta som var intressanta i 

förhållande till frågeställningarna och undersökningens syfte. I tolkningen och analysen var vi 

medvetna om att det alltid finns en risk att övertolka det insamlade intervjumaterialet vid 

kodningen (Trost, 2004: 130). Av denna anledning antogs ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Intervjuerna studerades i sina helheter, för att det skulle vara möjligt att se vilka budskap de 

kommunicerade. Ord, begrepp och sammansättningar som var vanligt förekommande och 

som upprepas av intervjupersonerna noterades. De citat som valdes ut användes i syfte att 

förtydliga och visa viktiga och intressanta resonemang och problem som intervjupersonerna 

lyfte fram i sina svar på intervjufrågorna. För att minska tolkningsutrymmet har citat flitigt 

använts i resultatredovisningen. 
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3.5 ARBETSFÖRDELNING 
 

Det mesta arbetet i denna undersökning har gjorts gemensamt. Vi har läst och studerat samma 

litteratur och forskningsrapporter. Skrivarbetet i forskningsöversikten är den del vi har delat 

på och delvis skrivit enskilt, där Hellström främst koncentrerat sig på Korps (2006) 

avhandling och Braun på Skolverkets rapport om Betygssättningen i den fristående skolan 

(2002). De sju intervjuerna genomfördes tillsammans. Transkriberingsarbetet delade vi på och 

vi transkriberade tre respektive fyra intervjuer enskilt. Analys, resultatredovisning samt den 

sammanfattande diskussionen skrevs gemensamt.  
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4 Nationella prov 
 

Nationella prov utarbetas för elever i grundskolans årskurs fem, elever i årskurs nio och för 

gymnasieelever i kärnämnena: svenska, matematik och engelska. De nationella proven för 

elever i årskurs fem är dock frivilliga och måste således inte genomföras (Skolverket, 2005 b: 

20). 

 

På gymnasiet är de nationella proven obligatoriska och de finns i ämnena Svenska B, 

Engelska A och B och Matematikkurserna A och E (Skolverket, 2004 b: 11). Förutom proven 

i Matematik A och E ska det varje termin tillhandahållas minst ett prov för kurserna B, C och 

D. Nationella prov erbjuds två gånger per läsår och detta beror på gymnasiets fria 

kursutläggning. Då de olika kurserna kan läggas i princip närsomhelst under läsåret behövs 

det ett nationellt prov för varje termin (Skolverket, 2004 b: 11). 

 

De nationella proven ska försäkra att en likvärdig bedömning upprätthålls i landet oberoende 

av vilken skola en elev går på samt oavsett vilken lärare eller vilket ämnesinnehåll denne 

använder sig av (Garme, 2002: 10f.). De nationella proven är således inte konstruerade utifrån 

några speciella undervisningsmetoder och de bygger inte på något särskilt stoff eller några 

specifika läromedel (Skolverket, 2004 b: 16). De nationella proven ska inte ses som 

examensprov och proven svarar inte heller upp mot kursplanens alla mål i ämnet, kursmålen 

ska dock tydligt avspeglas i det nationella provet (Garme, 2002: 11).  

 

Skolverket har utarbetat de huvudsakliga syftena med de nationella proven och rangordningen 

av dessa är utan inbördes betydelse. De nationella proven ska enligt Skolverket framförallt 

användas för att: 

 

 Öka måluppfyllelsen för skolans elever, 

 Göra målen mer konkreta och tydliga och peka på elevernas styrkor och svagheter,  

 Förtydliga och konkretisera såväl kursmål som betygskriterier, 

 Främja och stödja en mer likvärdig och korrekt bedömning samt betygsättning samt 

 Ligga till grund för en undersökning med syftet att visa till vilken grad kunskapsmålen 

uppnås på de olika nivåerna; skolnivå, huvudmannanivå samt på nationell nivå 

(www.skolverket.se/sb/d/170). 

http://www.skolverket.se/sb/d/170
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Genom att lärare runt om i landet utgår ifrån likartade bedömningsgrunder och samma 

bedömningsanvisningar ska bedömningen av elevernas kunskaper bli mer likvärdiga oavsett 

var de studerar någonstans (www.skolverket.se/sb/d/277).  

 

4.1 GENOMFÖRANDE OCH BEDÖMNING AV DET NATIONELLA PROVET 
 

När nationella prov ska genomföras får lärarna ett instruktionshäfte där det står hur proven 

skall förberedas och genomföras (Skolverket, 2005 d: 28). Lärarna informeras tydligt om att 

de måste följa dessa anvisningar. I de bedömningsanvisningar som lärarna får visas de 

korrekta svaren på provet, lärarna får dessutom se olika exemplifierande elevlösningar och 

kan se hur elevernas prov har blivit bedömda. Syftet med detta är att ge lärarna hjälp och 

vägledning i deras egna bedömningar av elevernas provresultat (Skolverket, 2005 d: 28).  

 

Olika skolor har olika rutiner och tillvägagångssätt vad gäller rättning och bedömning av 

proven (Skolverket, 2005 d: 28). På en del skolor byter lärarna proven mellan sig för att 

bedömningen ska bli något mer objektiv. Ibland kan även lärarna föra en diskussion 

tillsammans om den betygsättande läraren känner sig osäker på vilket betyg en elev ska 

tilldelas (Skolverket, 2005 d: 28). Hur proven än utarbetas och bedöms är det dock omöjligt 

att nå en absolut likvärdig bedömning av en individs kunskaper och prestationer (Garme, 

2002: 13).  

 

4.2 DET NATIONELLA PROVETS BETYDELSE I FÖRHÅLLANDE TILL 
ELEVENS BETYG 

 

Det nationella provet ska i likhet med andra prov användas i syfte att bedöma varje enskild 

elevs insats och prestation (Skolverket 2005 d: 32). För den undervisande läraren ska provet 

ha en stödjande funktion med syfte att främja en mer likvärdig bedömning (Skolverket 2005 

d: 32). Provet fungerar inte som ett examensprov och även om en elev inte når godkänt betyg 

på det nationella provet kan han eller hon i en del fall ändå få ett godkänt betyg, under 

förutsättning att läraren har ett tillräckligt bra underlag där det är möjligt att se huruvida 

eleven har nått upp till kursens alla mål (Skolverket 2005 d: 32). I gymnasieskolans 

styrdokument framgår det tydligt att det nationella provet inte förmår att testa alla kursmålen 

samt att det är den undervisande lärarens uppgift att sätta betygen (Skolverket, 2004 b: 54). 

http://www.skolverket.se/sb/d/277
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Elevens slutgiltiga betyg kan därmed bli antingen bättre eller sämre i förhållande till 

provbetyget då prov är ett opålitligt mätinstrument och även har en väsentlig felmarginal 

(Skolverket, 2004 b: 54). 

 

4.3 RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN KRING DET NATIONELLA PROVET 
 

Idag finns det inga krav på att lärare ska samverka kring de nationella proven. Så har dock 

inte alltid varit fallet. ”När standardprov och centrala prov i mitten av 1990-talet ersattes av 

nationella ämnesprov i grundskolan och kursprov i gymnasieskolan mjukades föreskrifterna 

ytterligare beträffande kraven på medbedömning. Medbedömning blev inte längre påbjuden 

utan rekommenderad” (Skolverket, 2008: 7).  

 

Trots att det idag saknas uttalade krav på att lärare ska samverka kring de nationella proven 

belyser ändå Skolverket i flera rapporter vikten av att få till stånd en ökad samverkan för att 

öka likvärdigheten i bedömningen och betygsättningen (Skolverket, 2005 c: 47).  
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5 Nationella prov i Svenska B 
 

5.1 UPPLÄGG 
 

Det nationella provet i svenska B syftar till att underlätta och stödja lärarnas bedömning av 

elevernas verbala och skriftliga kunskaper och prestationer (Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 33). 

Kursprovet i svenskämnet är obligatoriskt att genomföra i gymnasieskolan och lärarna 

rekommenderas även att använda dem på komvux 

(www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet/varforgy).  

 

Det nationella kursprovet i svenska B bestod fram till höstterminen 2007 av tre delprov, varav 

två var skriftliga och ett var muntligt (Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 33). Numera består provet 

endast av två delar varav en del är skriftlig och en är muntlig 

(www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet/varforgy).  

 

Ett texthäfte medföljer och fungerar som underlag för provets delar (Garme, 2002: 15). Häftet 

är utformat runt ett särskilt tema. Texthäftet består av skönlitterära texter och artiklar från 

tidningar och tidskrifter (Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 33). Temat har starka samband med 

svenskämnets karaktär och koncentreras därmed kring ämnets viktigaste komponenter, 

litteratur samt språk (Garme, 2002: 15). Texterna i häftet används och studeras innan 

provtillfället och både lärare och elever bekantar sig med materialet cirka tre veckor innan 

provet genomförs (Garme, 2002: 15; Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 33). I samtliga provmoment 

har eleverna god hjälp av att provtemat ventilerats i klassen (Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 33). 

 

Den muntliga delen av provet har ändrats och bygger numera i större utsträckning på 

texthäftet än vad det tidigare gjort (www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet). Förändringen av 

provet leder till att det är omöjligt att påbörja arbetet med det muntliga delprovet före den 

tidpunkt då provet, samt dess medföljande material anlänt till skolan. Det muntliga delprovet 

integreras i undervisningen och elevernas uppgift är att förbereda och framföra ett mindre 

informerande tal på cirka fem minuter (Garme, 2002: 15; Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 33). 

Uppgiften syftar till att eleven ska visa att denne verbalt kan uttrycka sig på ett sätt som 

väcker intresse och visa att han eller hon kan finna och förhålla sig till lämpliga källor som 

ligger till grund för det muntliga anförandet (Bjerding & Lindvall, 2005: 5). 

http://www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet/varforgy
http://www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet/varforgy
http://www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet
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Det muntliga framträdandet ska även kompletteras med ett pm som eleven formulerat och 

som läraren godkänt. Detta pm kommer dock inte att betygsättas. Syftet med förändringen av 

det nationella provets muntliga del är att delprovet ska få en större tyngd i relation till 

skrivuppgiften, samt i förhållande till det sammanlagda provresultatet 

(www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet ).  

 

Skrivuppgiften genomförs under mer traditionella provförhållanden (Garme, 2002: 15f.). 

Detta delprov genomförs på en och samma dag och tid i hela Sverige 

(www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet). Det skriftliga provet är relativt stort och eleverna 

har 300 minuter på sig att genomföra det (Bjerding & Lindvall, 2005: 5). I detta provmoment 

får eleverna välja bland ett antal skrivuppgifter (Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 33) och dessa 

ska anpassas till specifika genrer men även till den aktuella situationen och den tilltänkta 

mottagaren av texten (Garme, 2002: 15f.).   I denna uppgift fungerar texthäftet som en 

inspirationskälla och eleverna skall även visa att de förmår hänvisa och referera till det i sin 

skrivna text (Garme, 2002: 16). Elevens val av skrivuppgift inverkar på vilka delmål i 

kursplanen som testas, då valet av uppgift styr vilken texttyp som produceras (Bjerding & 

Lindvall, 2005: 5). 

 

De två delproven bedöms enskilt och sedan läggs de två resultaten samman till ett provbetyg. 

För elever som är i behov av att få extra hjälp och stöd, exempelvis i form av utökad skrivtid 

eller specifika hjälpmedel har rätt att få tillgång till detta även vid det nationella provet 

(www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet/varforgy). 

 

5.2 KONSTRUKTION AV DET NATIONELLA PROVET I SVENSKA B 
 

De nationella proven i svenska utformas med hjälp av konstruktörer, bedömare och ett antal 

lärare som testar proven (Garme, 2002: 14). Provet i svenska B skickas ut både på 

höstterminen och på vårterminen. Tre gymnasielärare, varav alla har kunskaper och 

erfarenheter från skilda håll, har ansvaret för utformningen och konstruktionen av provets 

uppgifter. De olika texterna och skrivuppgifterna testas sedan på ett antal olika skolor och 

gymnasieprogram runt om i Sverige.  Utprövningen av proven sker ofta i två steg då 

provgruppen vill ha kontakt med ett så stort antal utprövare som möjligt för att få så många 

synpunkter som möjligt. I provgruppen finns ambitionen att skapa en så stor variation som 

http://www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet
http://www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet
http://www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet/varforgy
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möjligt och därför används inte samma skolor varje gång som proven skall testas (Garme, 

2002: 14).    

 

5.3 SUMMERING AV NORMER FÖR DET NATIONELLA PROVET I SVENSKA B 
 

Utifrån redogörelsen av forskningsläget i kapitel 2.2 samt kapitel 4 och kapitel 5 kan vi nu 

göra en form av summering av vilka normer som uttrycks av Skolverket och andra som 

forskat inom området. De nationella proven i svenska B är förvisso obligatoriska men ska inte 

ses som examensprov. Proven ska konkretisera och förtydliga kursmål och betygskriterier. 

Lärare ska dock genom samverkan tolka kursmål och betygskriterier ihop. 

 

De nationella proven prövar inte elevernas uppfyllande av samtliga mål och betygskriterier i 

kursplanerna.  Det nationella provets funktion är att betrakta som stödjande och inte 

betygsgrundande för elevens kursbetyg. Trots detta visar den tidigare forskningen att det finns 

flera och stora skillnader mellan lärare och skolor i hur arbetet med de nationella proven 

bedrivs, ur aspekter som handhavande och förberedande av de nationella proven, bedömning 

och betygsättning av de nationella proven samt vilken betygsstödjande funktion de nationella 

proven ges. 

 

För att öka likvärdigheten i arbetet med de nationella proven pekar Skolverket ut två 

tillvägagångssätt. Det första sättet är att göra bedömningsanvisningar och styrdokument mer 

tydliga, det andra sättet är att öka samverkan mellan lärare och olika skolor i dessa frågor. 

Samverkan leder enligt Skolverket till att en pedagogisk diskussion skapas. Denna diskussion 

kan leda till en större samsyn och en jämnare kvalitet i bedömningen och betygsättningen. 

Detta föranleder Skolverket att poängtera vikten av att lärare för samtal med sina kollegor om 

bedömning och betygsättning. Skolverket menar därför att om de nationella proven bättre ska 

stödja en ökad likvärdighet i bedömning och betygsättning är en ökad samverkan kring de 

nationella proven central. Att samverka är dock inte längre ett formellt krav vid arbetet med 

de nationella proven, utan endast en rekommendation. 

 

Utifrån ovanstående summering står det klart att Skolverket sätter som norm ett arbete med de 

nationella proven som faller inom kategori 4 i den för denna undersökning upprättade 

group/grid-modellen, ett arbete där en grupp av svensklärare i en kollektiv anda 

implementerar givna riktlinjer och mål för verksamheten. 
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6 Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Kapitlet kommer att 

struktureras genom att varje skola presenteras för sig. Först redovisas resultaten för de 

kommunala gymnasieskolorna och sedan redovisas resultaten för de fristående. För att värna 

om varje intervjupersons anonymitet kommer skolorna att tilldelas kodnamn.  

 

6.1 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR 
 

6.1.1 KOMMUNAL GYMNASIESKOLA 1 
 

Undersökningen på gymnasieskola ett, som från och med nu kommer att omnämnas som K1, 

utfördes med två svensklärare. Skolan är ungefär lika stor som de andra kommunala skolorna 

i undersökningen. Skolan har drygt ettusen elever och har enligt uppgift från 

intervjupersonerna uppemot 15 svensklärare. Enligt intervjupersonerna har K1 ingen uttalad 

pedagogisk profil utan lärarna har en stor pedagogisk frihet i hur de utformar sin 

undervisning.  

 

Intervjupersonerna bestod av en man och en kvinna. Den manlige intervjupersonen är behörig 

lärare i bland annat svenska och har arbetat som lärare i tio år, samtliga av dessa på K1. Den 

kvinnliga läraren är även hon behörig lärare i svenska. Hon har arbetat som lärare i åtta år, 

varav fyra av dessa på K1. 

 

K1 har en tydlig programorganisation. Enligt den manlige intervjupersonen har den aktuella 

skolan en tydligare programorganisation än andra gymnasieskolor i kommunen och lärarna är 

oftast knutna till ett arbetslag. Båda intervjupersonerna uppgav dock att det anordnas 

ämneslagsträffar där lärarna träffas och diskuterar pedagogiska och praktiska frågor som är 

relaterade till svenskämnet. Ämneslaget träffas enligt uppgift cirka tre gånger per termin. 

 

Intervjupersonerna på K1 uppvisade flera likheter men även vissa klara skillnader i hur de 

arbetar med de nationella proven. Bland likheterna märks främst förberedelserna inför det 

nationella provet. Båda intervjupersonerna presenterar provet, dess upplägg, dess innehåll och 

dess bedömning för eleverna och låter dem öva sina färdigheter i provets olika moment.  
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Den manlige intervjupersonen uttryckte en mer problematisk relation till de nationella proven. 

När de första frågorna kring arbetet med de nationella proven ställdes erkände den manlige 

intervjupersonen att han tidigare under flera år inte gjorde de nationella prov med sina elever. 

Något som föranledde Skolverket att rikta kritik mot skolans arbete med de nationella proven 

vid en granskning för ungefär tre år sedan.  

 

”Alltså, jag skippade det därför att jag hade uppfattat att man inte behövde det, men så var det inte. 

Man var visst tvungen att göra det. Jag har varit en motståndare till det nationella provet i svenska. 

Då när jag uppfattade det som att det var frivilligt och man inte behövde göra det och kunde göra 

det om man ville.”   

 

Enligt den manlige intervjupersonen finns det anledning att sätta frågetecken kring huruvida 

det nationella provet uppfyller sina syften i fråga om objektivitet och likvärdighet.  

 

”Jag tycker att det leder till (paus) provet kan leda till att man har en önskan om objektivitet och 

rättvisa, det har ju varje lärare. Man vill ju sätta bra betyg som faktiskt är rättvisa, som faktiskt är 

riktiga. Men tittar man på det nationella provet i svenska tycker jag att man kan förledas till att tro 

att man sätter ett objektivt betyg i just det ämnet, men det är väldigt svårt att om man tittar på 

kriterierna, de mallar man får ut, så är det ändå en väldigt subjektiv bedömning i slutändan av varje 

enskild elev.”  

 

Den manlige intervjupersonen uttrycker att ett av de stora problemen med det nationella 

provet i svenska är tolkningsutrymmet. I uppgifterna på det nationella provet i svenska finns 

det aldrig bara en lösning som är den rätta. Intervjupersonen uttrycker att om provet hade varit 

till exempel ett ordkunskapsprov, så hade det varit en tydligare uppgift som varit enklare att 

bedöma objektivt. 

 

Den kvinnliga intervjupersonen uppfattar arbetet, bedömningen och betygsättningen av det 

nationella provet som relativt oproblematisk.  

 

”Jag tycker det är rätt lätt egentligen. Alltså det är nästan ännu mer lätt för att det är så strukturerat. 

Det står exakt vad det är man ska göra, man ska exempelvis beskriva, man ska jämföra, man 

kanske ska hämta en uppgift ifrån häftet. Och uppgiften är så pass detaljerat skriven, tycker jag, så 

att jag tycker faktiskt inte att det är så svårt att bedöma själv.” 

 



   37 

Den kvinnliga intervjupersonen efterlyser trots detta fler exempel på elevlösningar i 

bedömningsanvisningarna. Hon upplever att anvisningarna skulle vara bättre om det ges fler 

exemplifierande elevlösningar, allt från IG till MVG för alla betygsstegen. Framförallt när 

elever ligger på gränsen mellan två betyg och framförallt på de högre betygen uttrycker hon 

att detta behov finns. 

 

På frågan om hur stor vikt intervjupersonerna lägger vid resultatet på det nationella provet vid 

sättandet av kursbetyget uppvisar de variationer. Den kvinnliga intervjupersonen menar att det 

nationella provet väger lite tyngre än andra delar av bedömningsunderlaget, eftersom 

förberedelserna tar en så pass stor del av kurstiden. Den manlige intervjupersonen menar att 

det nationella provet är ett underlag bland alla andra vid sättandet av kursbetyget.  

 

Gällande den interna samverkan på skolan kring arbetet med de nationella proven uttrycker 

intervjupersonerna att det främsta sättet är att ta hjälp av medbedömare när de känner sig 

osäkra på vilket betyg en elev ska få. Denna samverkan sker informellt och på varje enskild 

lärares initiativ. Enligt intervjupersonerna arbetar andra lärare på skolan på liknande sätt. Den 

samverkan som äger rum i ämnesgruppen består till största del av diskussioner och utbyte av 

erfarenheter kring arbetet med de nationella proven. Nationella prov är dock inte ett av de 

mest förekommande samtalsämnena. Intervjupersonerna beskriver diskussionerna i 

ämneslaget som grundade i erfarenhet och intuition, exempelvis om att något bör vara eller 

inte bör vara på ett särskilt sätt, men att ”sen blir det ju att vänta lite, vad säger de egentligen, 

styrdokumenten, för det är ju dem man måste utgå ifrån oavsett vad man tycker eller känner 

eller upplever så kan man ju bara ändra situationen inom ramarna för styrdokumenten”, som 

den manlige intervjupersonen uttrycker det. 

 

Intervjupersonerna berättar även att samverkan i ämnesgruppen inte leder till att några 

gemensamma riktlinjer för arbetet med de nationella proven utformas. Den manlige 

intervjupersonen hänvisar till en diskussion i ämneslaget där det nationella provets tyngd 

diskuterades. Enligt intervjupersonen rådde det delade meningar i frågan. Olika lärare 

tenderade alltså att ge det nationella provet olika tyngd och på mötet utbyttes erfarenheter 

men inga riktlinjer för vilken tyngd det nationella provet skulle ha på skolan slogs fast. Även 

gällande andra frågor var det ovanligt att några sådana riktlinjer utformades. 
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Enligt intervjupersonerna förekom det ingen extern samverkan mellan K1 och andra skolor. 

Båda intervjupersonerna såg ett stort värde i att öka den interna samverkan och även etablera 

en extern samverkan för att stärka likvärdigheten i arbetet med de nationella proven. Båda två 

var dock eniga om att det största hindret för detta är bristen på tid.  

 

”Då skulle man ju kanske tagit ut fem arbeten var och så skulle vi läsa varandras och så kunde man 

berätta, såhär resonerade jag kring rättningen eller bedömningen av den här texten. Aha men jag satte 

det här betyget och gör såhär, det hade ju gett jättemycket bara inom skolan. Den tiden finns ju inte 

riktigt. Det är inte, man kan inte ha sådana då snackar vi ju det är ju dagsmöten. …och dessutom om 

man skulle göra det med andra skolor skulle man ju få någon slags kontroll när man ser hur de jobbar 

där.” 

 

6.1.2 KOMMUNAL GYMNASIESKOLA 2 
 

Undersökningen på gymnasieskola två, som kommer att kallas för K2 utfördes med en 

svensklärare. Intervjupersonen var en kvinna med full behörighet, som arbetat 25 år inom 

läraryrket och som arbetat på den aktuella skolan det senaste läsåret.  K2 är ungefär lika stor 

som K1 med ett elevantal som överstiger ettusen. K2 har ingen uttalad pedagogisk profil, 

vilket innebär att lärarna har pedagogisk frihet att utforma sin undervisning. På K2 arbetar 

cirka 20 svensklärare. 

 

K2 är organiserad i program och lärarna är knutna till olika arbetslag. Lärarna arbetar även i 

ämneslag och träffas ”vid några tillfällen per år”. Enligt intervjupersonen är det ”inget 

jättestarkt ämneslag”. På ämneslagsträffarna diskuteras frågor av praktisk art, när det 

nationella provet diskuteras handlar det främst om salsbokningar, distribuering av texthäften 

och liknande. På frågan om inte det nationella provet diskuteras utifrån aspekterna 

bedömning, betygsättning och betydelse för kursbetyget, berättade intervjupersonen att: ”det 

sker mer i det lilla informella”. Intervjupersonen beskiver en situation där den interna 

samverkan mer sker i små undergrupper där gruppmedlemmarna bestäms på basis av 

personkemi och likhet i bedömningsarbetet. Denna typ av samverkan sker informellt och 

initieras av lärarna själva. Enligt vad intervjupersonen beskriver handlar denna samverkan till 

största del av medbedömning och något etablerande av gemensamma riktlinjer förekommer 

inte. Enligt intervjupersonen är det viktigt att ämneslärarna samverkar kring arbetet med det 

nationella provet. Intervjupersonen menar dock att lärarnas vilja att samverka i större 

utsträckning påverkas av att: ”Lärarna är i grund och botten ensamlöpare va. De är sociala 
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men när man sköter sitt jobb då sitter man väldigt gärna själv.” Ett annat hinder för en ökad 

intern samverkan är bristen på tid. När det gäller den externa samverkan berättar 

intervjupersonen att hon inte känner till att det förekommer någon sådan på den aktuella 

skolan. Intervjupersonen anser att antalet svensklärare på skolan är såpass stort att en extern 

samverkan inte är motiverad: ”Om man tänker på friskolorna så skulle de nog haft mer hjälp 

utav sånt, tror du inte det?”.  

 

Intervjupersonen förbereder det nationella provet genom att arbeta aktivt med texterna i 

texthäftet. Hon betonar framförallt sitt arbete med provets muntliga del, där hon ger eleverna 

tips och råd. Intervjupersonen visar och diskuterar även de betygskriterier och 

bedömningsmallar som hon kommer att använda i sin bedömning av elevernas prov.  

 

Intervjupersonen har en positiv inställning till det nationella provet och anser att det är ett väl 

utarbetat provmaterial. Hon tycker att bedömningsanvisningarna är så tydliga som de kan 

vara: ”För det är ju inte mätbart. Det är ju inte multiple choice eller så. Men med tanke på 

ämnets karaktär att man ska ha de till att skriva uppsats så tycker jag faktiskt att det är 

tydligt.” Intervjupersonen uttrycker dock att bedömningsanvisningarna hade kunnat förbättras 

genom att det skulle finnas fler elevlösningar för varje betygssteg. Hon anser att det är för tunt 

med elevlösningar för de högsta betygsstegen. Intervjupersonen berättar att hon vid 

betygsättningen oftast förlitar sig på sin erfarenhet och intuition, men att hon vid sättandet av 

ytterlighetsbetygen (IG eller MVG) oftare konsulterar bedömningsmallar och betygskriterier. 

Hon använder sig även av medbedömare då hon känner sig osäker på vilket betyg en elev ska 

få.  

 

Gällande vilken vikt intervjupersonen ger resultatet på det nationella provet vid sättandet av 

kursbetyget så menar hon att det nationella provet är viktigare än andra delar och 

kursmoment:  

 

”Det kan jag faktiskt motivera varför. Vi lägger ganska mycket tid på det, flera lektioner där man 

kanske kollar igenom texterna, flera lektioner där man diskuterar dem och sen pratlektionerna, där 

man går igenom och det muntliga. Det blir en stor del”.  

 

Intervjupersonen framhåller dock att trots att det nationella provet är en stor del av kursen, 

sett till förberedelsetiden, så ska hon inte endast ta hänsyn till elevens resultat på provet, utan 
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även väga in kunskaper som eleven visat vid övningstillfällen. Intervjupersonen tror sig även 

vara färgad av vad eleverna tidigare presterat under kursens gång vid bedömningen av det 

nationella provet:  

 

”Om man känner att en elev har gjort något litet misstag på nationella fast det är den där flitiga 

Lisa, det är väldigt svårt att drämma till alltså. Men där vaktar jag på mig själv för det får ju inte 

vara så att man bara höjer folk. Det kan ju även vara så att många drämmer till med något bra på 

nationella bara för att ämnet passar dem, men så har de inte tidigare under året presterat 

någonting”.  

 

6.1.3 KOMMUNAL GYMNASIESKOLA 3 
 

Undersökningen på den tredje kommunala gymnasieskolan, som fortsättningsvis kommer att 

kallas K3, genomfördes med en av skolans svensklärare. Intervjupersonen var en kvinna som 

arbetat som lärare i åtta år. Under sina första tre år i yrket arbetade intervjupersonen vid en 

högstadieskola, därefter har hon arbetat på K3. Intervjupersonen har full behörighet att 

undervisa i svenska på gymnasial nivå.  

 

K3 är en programorganiserad skola där lärarna arbetar i arbetslag. K3 har ungefär samma 

elevantal som K1 och K2, med drygt 1000 elever i dagsläget. På K3 arbetar enligt 

intervjupersonen cirka 20 svensklärare. K3 har ingen uttalad pedagogisk profil, men skiljer 

sig dock från K1 och K2 till sin fysiska utformning, då skolan består av flera mindre 

byggnader. Lärare och elever på de olika programmen är ofta knutna till en och samma 

byggnad.  

 

Lärarna träffas inte enbart i sina arbetslag, utan ämnesträffar anordnas cirka två-tre gånger per 

termin. Vid ämnesträffarna diskuterades tidigare mest praktiska saker, till exempel 

beställningar av läromedel och liknande. Numera har arbetet förändrats och inriktats mer på 

att ägnas åt pedagogiska diskussioner. Intervjupersonen beskrev arbetet på följande sätt: 

 

 ”Vi presenterade saker vi gjorde helt enkelt, olika arbetsmoment vi hade och så delade vi med oss 

då till de som ville arbeta på liknande sätt delade vi ut material då, dels för att få igång en 

diskussion då att såhär jobbar vi. Så det var ett pedagogiskt möte där man fick lite feedback och 

lite input och så.”  
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Intervjupersonen berättade att lärarna på de olika programmen arbetade väldigt olika tidigare 

och att de ”hade väldigt olika kriterier”. Hon menade att: 

 

”Förutom att man naturligtvis följer betygskriterierna och målen på skolan så skiljer det sig allt 

från att vi då som har elever som generellt ses som svaga här på mitt program så är kraven kanske 

inte desamma när det gäller litteratur som man har på SP, där man då ska läsa ett antal böcker per 

termin och vi kanske nöjer oss med en per termin. Så vi försöker ha en dialog så att det ska jämnas 

ut mer.”  

 

Intervjupersonen förbereder eleverna för de nationella proven redan i årskurs ett. 

Intervjupersonen beskriver ett processinriktat arbete där hon låter eleverna bekanta sig med 

olika texter och de får även öva sig på att hålla tal. Intervjupersonen beskriver det fortsatta 

arbetet inför det nationella provet som en fördjupning, där syftet är att eleverna när de 

kommer till provtillfället ska känna igen och vara förtrogna med olika typer av texter. 

Intervjupersonen låter även eleverna arbeta med det tillhörande texthäftet innan de gör provet. 

Hon låter dem även titta på bedömningsanvisningarna och studera Skolverkets elevexempel. 

Trots att intervjupersonen lägger mycket tid på att förbereda eleverna för det nationella provet 

menar hon att man inte ska överdriva de nationella provens värde, hon menar att det är ett 

prov bland alla andra prov som de gör. Intervjupersonen anser dock att det nationella provet 

är ett bra mål att jobba mot och lägga upp en plan utifrån.  

 

Intervjupersonen anser att bedömningsanvisningarna är bra och till stor hjälp i bedömningen. I 

de fall då hon känner sig osäker på vilket betyg en elev ska få på det nationella provet läser 

hon först och främst igenom provet ett antal gånger extra, sedan tar hon hjälp av sina kollegor:  

 

”Då har jag två stycken på mitt rum som jag tar och så läser vi varandras prov och diskuterar 

fördelar med texten, hur vi tycker att den passar in mot vissa betygskriterier. Sen tar vi den här 

betygskopian och kopierar den och sen kan vi nästan sitta och kryssa på den var en elev hamnar 

någonstans och sen får man se då att nu har den här eleven fem kryss på VG och ett på MVG, men 

fem på G. Var hamnar vi då någonstans? Då tar vi och diskuterar med varandra.”     

 

Intervjupersonen berättar att styrdokumenten är en stor och aktiv del i denna samverkan som 

beskrivits ovan. Intervjupersonen berättar att man på skolan nu jobbar väldigt mycket med 

betyg och bedömning för att kvalitetssäkra dessa: ”Så konferenserna handlar mycket om att 
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titta på bedömning och vad det är som bedöms vid betygsättningen, så det är väldigt levande 

och aktivt just nu.”  

 

Intervjupersonen beskriver arbetet med att kvalitetssäkra bedömningen och betygsättningen 

enligt följande: 

 

”Rent praktiskt jobbar vi så att vi tittar väldigt mycket på just betygskriterier och mål och försöker 

konkretisera dom...Så vi ägnar det mycket tid och uppmärksamhet. Vi har infört många 

betygsmatriser där det står klart för eleven vad som krävs för att uppnå G i ett rutsystem...Och så 

ser bedömningen av det nationella provet ut, det är just det här matrissystemet.”  

 

Detta arbete är mer formaliserat än exempelvis den medbedömning som intervjupersonen 

tidigare beskrivit, då arbetet med kvalitetssäkringen initierats av skolledningen och sker vid 

schemalagda tillfällen. Medbedömningen sker på de enskilda lärarnas initiativ och kan därför 

anses vara mer informell.  

 

Intervjupersonen uttrycker att det finns en anda på K3 av att samverkan kring dessa frågor ska 

öka, men att det finns praktiska problem att lösa. Dessa problem menar intervjupersonen 

utgörs av att det nationella provet på skolan ligger vid olika tidpunkter på året för de olika 

programmen, samt att det inte heller avsätts tillräckligt med tid för sådant arbete.  

 

Angående den externa samverkan berättar intervjupersonen att det under hennes första år 

påbörjades ett utbyte med de kommunala skolorna i frågor som gällde bedömning och 

betygsättning. Hon upplevde att detta var givande. De aktuella skolledarna skulle sedan 

ansvara för att detta utbyte skulle ske kontinuerligt, någon ny träff ägde dock aldrig rum.   

 

6.2 FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR 
 

6.2.1 FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA 1 
 

Undersökningen på fristående gymnasieskola ett, som fortsättningsvis kommer att kallas F1, 

genomfördes med skolans enda lärare i svenska B. Intervjupersonen var en kvinna som 

arbetat som lärare i fyra år. Samtliga år har hon arbetat på den aktuella skolan. 

Intervjupersonen har full behörighet för att undervisa i svenska på gymnasial nivå.  
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F1 är mindre än de kommunala skolor som tidigare beskrivits och elevantalet är i dagsläget 

cirka tvåhundra. På F1 arbetar två behöriga svensklärare och ytterligare en som saknar 

behörighet, men som ändå undervisar i ämnet. F1 har ingen uttalad pedagogisk profil. 

 

F1 har inget arbetslag utan samtliga lärare i kollegiet arbetar tillsammans. Detta hänger 

samman med kollegiets ringa storlek. På F1 anordnas inte heller ämneslagsträffar, istället 

träffas ämneslärarna inom hela koncernen cirka en gång per termin. Dessa träffar initieras av 

skolledningen. Under dessa träffar utbyter lärarna tips och idéer om undervisning, 

kursupplägg och läromedel. Inga gemensamma riktlinjer fastslås under träffarna utan fokus 

ligger på ett utbyte av erfarenheter. Enligt intervjupersonen har de nationella proven inte 

diskuterats vid dessa möten under hennes tid på skolan. Intervjupersonen uttrycker en viss 

saknad av kollegor att diskutera framförallt bedömningen av det nationella provet med. Hon 

förklarar ändå att om hon är väldigt osäker så har hon gått till de andra lärarna som undervisar 

i svenska på skolan och diskuterat med dem. Detta är dock en informell samverkan som sker 

på lärarnas initiativ. I den interna samverkan kring det nationella provet beskriver 

intervjupersonen en förändringsprocess under hennes år vid skolan. Under det första året var 

de två som rättade hälften av proven var och sedan diskuterade bedömningarna med varandra. 

Under det andra året hade läraren själv hand om kursen, men lät en annan svensklärare rätta 

det nationella provet. I år kommer intervjupersonen att leda kursen själv, samt ta hand om allt 

rättningsarbete på egen hand.  

 

De främsta hindren för en ökad samverkan, såväl externt som internt, är enligt 

intervjupersonen tid men även ekonomiska resurser. Intervjupersonen känner trots detta att 

det finns förutsättningar och tendenser för att öka framförallt den externa samverkan.  

 

Intervjupersonen menar att förberedelserna för det nationella provet egentligen börjar redan i 

svenska A, med muntliga och skriftliga uppgifter som övar elevernas färdigheter. I svenska B 

blir dock övningarna med olika texttyper mer inriktade mot vad som aktualiseras i det 

nationella provet.  

 

Vad gäller bedömningsanvisningarna menar intervjupersonen att de är ganska tydliga. Hon 

säger dock att: ”Språk är ju väldigt svårt på så vis att det är så brett, det finns så många 

aspekter att titta på och där är det ju svårt alltså. Man undrar ju själv om man är rättvis alla 

gånger.” 
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Intervjupersonen efterfrågar en form av feedback på de elevtexter som hon varje år skickar in 

till Skolverket. Intervjupersonen säger att: ” Man bara skickar in och sen hör man aldrig 

någonting mer om den. Så att det hade varit roligt om någon bedömde den en gång för att se 

om de hade bedömt den på samma vis.”  

 

På frågan om vilken vikt intervjupersonen ger resultatet på det nationella provet vid sättandet 

av kursbetyget berättar hon att hon framförallt tittar på resultatet på det nationella provet när 

hon är osäker på en elevs kursbetyg, då får resultatet på det nationella provet en funktion som 

vågmästare.  

 

6.2.2 FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA 2 
 

Undersökningen på fristående skola två, hädanefter kallad F2, genomfördes med en lärare i 

svenska. Läraren var en man med full behörighet att undervisa i svenska och som arbetat på 

F2 i två år. Innan dess hade han arbetat i ett år vid en annan fristående skola.  

 

F2 är den minsta skolan sett till antalet elever som ligger på cirka etthundra i dagsläget. På F2 

arbetar två svensklärare, hela kollegiet uppgår till ett tiotal lärare. F2 har ingen uttalad 

pedagogisk profil, men arbetar efter en form av trappstegsmodell i värdegrundsarbetet. 

Modellen bygger på att eleven måste känna trygghet i sig själv, i gruppen och i skolan som 

helhet för att kunna prestera optimalt. F2 ägs av ett större bolag som äger många olika typer 

av skolor. Inom denna koncern har F2 ett antal systerskolor som den delar namn och 

programinriktningar med.  

 

Då F2 är en liten skola finns det ingen arbetslags- eller ämneslagsorganisation, utan hela 

kollegiet utgör ett lag. Den interna samverkan kring det nationella provet blir därför 

begränsad till ett informellt utbyte av erfarenheter. Intervjupersonen uppger även att det 

förekommer att ämneslärarna på skolan använder varandra som medbedömare när osäkerhet 

kring bedömning och betygsättning uppstår. Ett formellt forum för dryftande av pedagogiska 

spörsmål finns schemalagt en gång i veckan. Intervjupersonen menar att det i detta forum är 

möjligt att behandla frågor rörande de nationella proven, men detta har inte gjorts under hans 

år på skolan.  
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Intervjupersonen upplever det som en brist att antalet ämneslärare är begränsat. Han påpekar 

dock att det finns ett utbyte med F2:s systerskolor som kompenserar det begränsade 

ämneslärarantalet på hans egen skola. Detta utbyte består av två träffar varje läsår, där fem till 

sex skolor deltar. I detta forum träffas ämneslärare, till skillnad från forumet på F2 där hela 

kollegiet deltar och utbyter erfarenheter med varandra. Vid den senaste träffen diskuterades 

bland annat det nationella provet. Intervjupersonen berättar att diskussionerna dels handlade 

om provets praktiska delar i fråga om förberedelser och upplägg. Han berättar även att de 

jobbade med att bryta ner målen för en hel kurs och försökte konkretisera delmålen 

gemensamt. På frågan om det arbetas fram några gemensamma riktlinjer på dessa 

ämnesträffar för hur lärarna ska jobba med bedömning och betygsättning så svarar 

intervjupersonen:  

 

”Ja, det gör det. Det är ju det vi jobbar mot kan man säga när vi har de här seminarierna, att betyg 

och bedömning ska bli mer homogent. Oavsett om det är Halmstad, Varberg eller Falkenberg så 

ska svenska A eller B innebära samma sak, vi ska se på betygsättning på samma sätt. Men däremot 

kommer det inte innebära att  vi kommer läsa exakt samma böcker och vi kommer göra exakt så. 

Men det ska vara en likartad syn.” 

 

Intervjupersonen berättar att detta arbete i stor utsträckning utgår från styrdokumenten: 

 

”Vi jobbar oerhört mycket med styrdokumenten. Under de åren jag har jobbat här har det skett en 

kvalitetshöjning där samtliga uppgifter och prov ska falla tillbaka på kursdokumenten. Det ska 

vara tydligt för eleverna att se vilket moment det är som vi jobbar med nu. Vad krävs för att jag 

ska, vad är det som mäts och vad krävs, att det ska stå på varje instruktion och provuppgift.” 

 

Intervjupersonen påpekar att han inte kan garantera att alla skolorna som är involverade i 

utbytet arbetar på detta sätt, men att det är så det uttryckts att arbetet ska se ut.  

Intervjupersonens förberedelser inför det nationella provet beskriver han som ett arbete 

bestående av förberedelser dels för honom själv men även för eleverna. Han menar att han 

själv varje år måste sätta sig in i materialet som skickas till honom, då detta ständigt 

förändras. De delar av materialet som eleverna ska ta del av kopierar intervjupersonen upp 

och distribuerar till dem. Detta material består då av olika aktuella texter, 

bedömningsanvisningar, betygskriterier samt ljudinspelningar av vissa texter från texthäftet. 

De elever som intervjupersonen vet har svårt att läsa och skriva erbjuds även att lyssna på 

skivorna vid andra tillfällen.  
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Intervjupersonen berättar även att han inte lägger upp kursen på något särskilt sätt för att 

förbereda eleverna inför provet. ”Då tycker jag samtidigt att det förlorar lite sin poäng om vi 

jobbar bara efter hur vi ska maximera resultatet på det nationella provet. Då har man ju liksom 

lite grann sumpat syftet med det.”  

 

Angående bedömningen av det nationella provet tycker intervjupersonen att det är svårare i 

svenskämnet än i engelskämnet som han också undervisar i: 

 

”Svenskan är ju svår för det är ju liksom prov som är högst subjektiva, man håller anförande och 

du skriver en text. Om man då jämför med engelska som jag också är lärare i så är ju iallafall vissa 

delar av det nationella provet mer konkret. Då är det liksom läsförståelse och hörförståelse som är 

mer liksom förstår du vad det står i texten, du svarar på frågor där du svarar rätt och du svarar fel. 

Här är det mer en form av subjektiv bedömning, även om givetvis finns kriterier att gå efter så är 

det ändå svårare.”  

 

Intervjupersonen utrycker att bedömningsanvisningarna är otydligt formulerade och att vissa 

elever blir svåra att betygsätta.  Då är det bra om det finns flera lärare inom samma ämne att 

använda som medbedömare menar han. Intervjupersonens allmänna uppfattning om det 

nationella provet i svenska är att det är ytterst begränsat, han menar att provet mäter en liten 

del av de kunskaper som aktualiseras i svenska B-kursen. Intervjupersonen menar att ingen 

elev står och faller med resultatet på det nationella provet. ”Det kan vara en bra fingervisare 

men det visar inte på alla områden.”  

 

6.2.3 FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA 3 
 

Undersökningen på fristående gymnasieskola tre, hädanefter kallad F3, genomfördes med en 

svensklärare. Intervjupersonen var en kvinna som arbetat på F3 i sju år. Hennes nuvarande 

anställning är hennes första lärartjänst och intervjupersonen är behörig lärare i svenskämnet.  

 

F3 är den största av de undersökta fristående skolorna och har cirka 475 elever.  Skolan har en 

viss pedagogisk profilering: ” Jag ska inte säga att det är PBL, men det är väl PBL-inspirerat 

att man ska försöka jobba ämnesövergripande och utgå från det så mycket som möjligt.” F3 

har ett företag som huvudägare med ungefär 27 olika fristående skolor i landet. F3 ägs av ett 

dotterbolag till huvudägaren där åtta skolor ingår.  För närvarande arbetar sju till åtta 
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svensklärare på F3. F3 är en programorganiserad skola. Programmöten hålls varje vecka och 

ämnesmöten hålls någon gång per läsår. ”Så att fokus ligger på programmen då istället för på 

ämnena”, säger intervjupersonen.  

 

För att förbereda eleverna inför det nationella provet berättar intervjupersonen att 

svensklärarna på skolan har utarbetat ett häfte. ”Vi har utarbetat ett slags häfte, ett material då 

som dels förbereder dem dels för det skriftliga men även för det muntliga.” Intervjupersonen 

berättar att häftet utgår från Skolverkets instruktioner, men att dessa presenteras på ett mer 

elevvänligt sätt. Intervjupersonen uttrycker att häftena låter eleverna se bedömningsverktygen 

och de får bekanta sig med olika exempel på uppgifter som liknar de som kommer på det 

nationella provet. Det texthäfte som Skolverket tillhandahåller inför varje nationellt prov 

arbetar läraren också med genom att eleverna får läsa och lyssna på texterna och prata om 

dem.  

 

Intervjupersonen lägger ner cirka två till tre veckor på förberedelser inför det nationella 

provet. Hon lägger dock inte upp kursen på något särskilt sätt för att eleverna ska vara särskilt 

förberedda inför provet.  

 

Intervjupersonen upplever inte bedömningen och betygsättningen av det nationella som 

särskilt problematisk och menar att Skolverkets bedömningshänvisningar är relativt tydliga. 

”Är man osäker så tar vi ju hjälp av varandra liksom, precis som nu innan ni kom sprang jag 

upp med en bunt till en kollega som jag tyckte att hon skulle läsa igenom också”. Den här 

formen av samverkan är enligt intervjupersonen vanlig på F3, men sker informellt. Överlag 

menar intervjupersonen att den samverkan som sker inom skolan är just informell. Om 

ämneslagsträffar säger intervjupersonen att: ”Det sker, men inte schemalagt. Det blir när man 

känner att det är dags att dra ihop sig och sådär”. På frågan om lärarna på F3 har några 

gemensamma riktlinjer för arbetet med det nationella provet säger intervjupersonen att det 

inte finns några sådana utöver det häfte som svensklärarna sammanställt för att hjälpa 

eleverna inför det nationella provet. Intervjupersonen menar att den informella, men ändå 

öppna dialogen, som äger rum mellan lärarna indirekt leder till att ämneslärarna tolkar 

kursplanen tillsammans. ”Egentligen har vi väl en gemensam syn, det är bara det att vi har 

inte suttit ned och sagt att nu ska vi göra såhär”.  
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Det största hindret för en mer formaliserad intern samverkan anser intervjupersonen att 

tidsbristen utgör. Det är även tidsbristen som hon pekar ut som den starkaste orsaken till att 

skolan saknar en extern samverkansform inom svenskämnet. Intervjupersonen uttrycker även 

att behovet av en sådan samverkan inte är så stort då skolan har tillräckligt många 

svensklärare som kan ta hjälp av varandra.  

 

På frågan om vilken vikt intervjupersonen ger resultatet på det nationella provet vid sättandet 

av kursbetyget berättar hon att hon ser det nationella provet som vilket betygsunderlag som 

helst. Intervjupersonen tillmäter det varken större eller mindre vikt vid sättandet av 

kursbetyget.  
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7 Analys 
 

Undersökningens resultat bekräftar till stora delar vad den tidigare forskningen inom ämnet 

kommit fram till. De intervjuade lärarna och skolorna i undersökningen uppvisar flera 

skillnader i hur de arbetar med de nationella proven.  

 

7.1 HANDHAVANDE OCH FÖRBEREDELSER AV DET NATIONELLA PROVET 
 

Tidigare forskning har visat att förberedelserna av det nationella provet varierar kraftigt 

mellan olika skolor och att lärare i varierande grad anser att det nationella provet påverkar 

deras planering, kursinnehåll och arbetssätt (Korp, 2006; Skolverket, 2005 c).   

 

I denna undersökning varierade förvisso förberedelserna inför provet mellan flera av lärarna 

men att kalla denna variation för kraftig skulle vara en överdrift. En del lärare i 

undersökningen gör grundligare förberedelser av provet och låter dessa förberedelser ta upp 

en större del av den totala kurstiden, en av lärarna menar till och med att förberedelsearbetet 

börjar redan i årskurs ett i gymnasiet. Andra lärare begränsar förberedelsetiden till ungefär ett 

par till tre veckor. Även om den tid som läggs vid förberedelserna varierar är sättet som 

eleverna övar på inför provet relativt homogent bland de undersökta lärarna. En lärare berättar 

att hon lägger en särskild vikt vid förberedelserna av den muntliga delen. Bland övriga lärare 

gick en särskild prioritering av det nationella provets olika delar inte att urskilja. 

 

En lärare uttrycker att det nationella provet är väldigt begränsat då det bara mäter kunskaper 

inom en liten del av kursen, därför medför en hög grad av förberedelser inför det nationella 

provet för denne läraren att provets poäng delvis går förlorad. 

 

7.2 BEDÖMNINGEN AV DET NATIONELLA PROVET 
 

I bedömningsarbetet av det nationella provet finns det skillnader mellan de undersökta 

lärarna. Samtliga av de intervjuade lärarna tyckte att bedömningsarbetet var problematiskt ur 

någon eller flera aspekter, majoriteten av lärarna ansåg trots detta att 

bedömningsanvisningarna var tydliga. Att lärare upplever flera problem i bedömningsarbetet 

vid de nationella proven, samtidigt som de upplever bedömningsanvisningarna som tydliga, 
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beror till stor del på provuppgiftens natur. Flera av lärarna påpekade att bedömningen av 

provresultaten inte kan undgå att i någon mån vara subjektiva, då det är elevens 

uppsatsskrivande och muntliga förmåga som testas i det nationella provet i svenska B. Då 

provuppgifterna inte består av frågor som kan besvaras med rätt eller fel, är det lärarens 

tolkning av elevens prestation som är avgörande för betyget. Det är därmed till stor del 

lärarens subjektiva tolkning av elevens prestation som ligger till grund för provbetyget.  

 

Framförallt när elever befann sig i det som lärarna ansåg vara gränsområdet mellan två olika 

betyg upplevdes särskilda svårigheter. I denna situation efterlyste flera intervjupersoner, 

precis som i Korps (2006) studie, fler bedömda elevtexter bland bedömningsanvisningarna. 

Två av de intervjuade lärarna uttryckte även att antalet bedömda elevtexter bland 

bedömningsanvisningarna var för knapphändiga vid det som kallades för ytterlighetsbetygen, 

IG och MVG. I likhet med vad Korp (2006) kommer fram till i sin undersökning uttrycker 

flera av intervjupersonerna att, även om bedömningsanvisningarna är tydliga, så är de inte 

tillräckligt tydliga, vilket medför att bedömningen i slutändan ändå blir subjektiv i hög 

utsträckning.   

 

7.3 DET NATIONELLA PROVETS BETYGSSTÖDJANDE FUNKTION 
 

I likhet med tidigare forskning, till exempel Skolverkets undersökningar Nationella prov i 

gymnasieskolan –ett stöd för likvärdig betygsättning? (2005 a) och Det nationella 

provsystemet –Vad, varför och varthän? (2003), visar vår undersökning att olika svensklärare 

ger det nationella provet olika vikt vid sättandet av kursbetyget. Två av de undersökta 

intervjupersonerna medgav att de ansåg att det nationella provet är en viktigare del än andra 

kursmoment. En tredje intervjuperson menade att det nationella provet får en form av 

vågmästarroll, där resultatet på provet får en avgörande funktion för de elever som befinner 

sig i gränslandet mellan två betyg. För övriga lärare utgjorde provet ett betygsunderlag bland 

alla andra.  

 

De lärare som lägger ner mest tid på förberedelserna av det nationella provet förefaller vara de 

lärare som tenderar att ge resultatet på det nationella provet ett större inflytande på elevens 

sammanlagda kursbetyg än andra kursmoment. Uppmärksamhet bör dock här riktas mot att 

den läraren som förberedde eleverna under längst tid inför det nationella provet ansåg att det 

nationella provet i sin betygsstödjande funktion var att betrakta som ett prov bland alla andra.   
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Det nationella provets begränsningar beskrivs av flera av intervjupersonerna. Dessa lärare har 

en tendens att i större utsträckning betrakta det nationella provet som ett av flera 

betygsunderlag och ser inte det nationella provet som viktigare än andra 

examinationsuppgifter. 

 

7.4 SAMVERKAN KRING ARBETET MED DET NATIONELLA PROVET – EN 
JÄMFÖRELSE MELLAN KOMMUNALA OCH FRISTÅENDE 
GYMNASIESKOLOR 

 

Utifrån ovanstående resultat och resonemang finns det anledning att ifrågasätta huruvida det 

nationella provet verkligen förmår att stödja en likvärdig bedömning och betygsättning i 

svenska B. Enligt flera tidigare rapporter kan likvärdigheten ökas genom en högre grad av 

samverkan mellan olika lärare och skolor (Skolverket, 2005 a; Skolverket, 2004 a; Korp, 

2006). Denna undersöknings syfte har delvis varit att undersöka om och i så fall hur skolor 

samverkar internt och externt för att öka likvärdigheten i arbetet med de nationella proven. 

 

Den samverkan som äger rum inom de undersökta skolorna utgörs främst av att lärarna 

använder sig av medbedömare i de fall där de är osäker på vilket betyg en elev ska ha. Denna 

typ av samverkan används av samtliga intervjupersoner. Samverkansformen beskrivs 

dessutom av samtliga intervjupersoner som informell och initierad av intervjupersonerna 

själva, vilket stämmer väl överens med resultatet i Skolverkets undersökning Nationella prov i 

gymnasieskolan –ett stöd för likvärdig betygsättning? (2005 a). Samtliga undersökta 

kommunala skolor har dessutom ämneslagsmöten där pedagogiska frågor och problem som 

rör ämnet kan lyftas fram. Samtliga intervjupersoner på de kommunala skolorna uppger att 

samverkan kring det nationella provet är möjlig i detta forum. De gånger då frågor kring det 

nationella provet diskuteras där har dock i nästan samtliga fall handlat om frågor av praktisk 

art som kopiering och distribuering av material, salsbokningar och liknande. På K3 har man 

dock under senare tid i en högre grad arbetat för att kvalitetssäkra bedömningen och 

betygsättningen. Ämneslagsträffarna vid K3 har därför rört sig ifrån de praktiska 

diskussionerna till mer pedagogisk sådana. Ämneslärarna på K3 arbetar då för en ökad 

konkretisering av kursmål och betygskriterier, men även för att främja en mer enhetlig syn på 

hur eleverna ska utbildas och bedömas mer likvärdigt på de olika programmen, för att säkra 

kvaliteten i bedömningen och betygsättningen.  
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Enligt ovan blir det tydligt att flera lärare anser sig ha förutsättningar för att samverka kring 

de nationella proven men i likhet med Skolverkets (2005) undersökningsresultat motsvaras 

inte detta av någon högre eller mer kvalitativ samverkansgrad. Ingen av de kommunala 

skolorna uppvisade någon form av extern samverkan inom svenskämnet och då inte heller 

kring de nationella proven. Att skolor i ringa grad samverkar externt har även tidigare 

forskning visat (Korp, 2006; Skolverket, 2005 c).  

 

Även de undersökta fristående skolorna uppvisar en intern samverkan som främst bygger på 

att lärarna använder sig av medbedömare. En skillnad är dock att ämneslagsträffar anordnas i 

betydligt lägre utsträckning inom de fristående skolorna än vad som är fallet inom de 

kommunala skolorna. Två av de undersökta fristående skolorna hade inga ämneslagsträffar på 

skolan. Detta kompenseras istället genom en högre grad av extern samverkan än vid de 

kommunala skolorna, där den externa samverkan inom svenskämnet var obefintlig kring det 

nationella provet. De undersökta fristående skolornas externa samverkan uppvisade olika 

karaktärer. F1 hade en extern samverkan med två andra skolor en gång per termin. Här 

utbyttes erfarenheter, tips om läromedel med mera. Några gemensamma riktlinjer för 

bedömningen, betygsättningen och andra typer av arbete kring de nationella proven eller 

andra delar av undervisningen slås dock inte fast på dessa träffar för F1. Detta forum kan 

därför liknas vid de kommunala skolornas interna samverkan. 

 

F2:s externa samverkan skiljde sig åt från F1:s ur flera aspekter, där F2 med sina 

samverkansskolor i betydligt högre grad arbetade efter styrdokumenten och dessutom i 

betydligt högre grad slog fast gemensamma riktlinjer för hur arbetet bör gå till väga med 

betyg och bedömning.  

 

Relaterat till den tidigare forskning som bedrivits inom området går det att i denna 

undersöknings resultat återfinna sådana variationer mellan de fristående skolornas 

likvärdighetsarbete som beskrivs i Skolverkets rapport Betygsättningen i fristående skolor 

(2002). I rapporten framgår det att det saknades en strukturerad extern samverkan med andra 

skolor på de undersökta skolorna. Vår undersökning ger ett annat resultat där två av tre 

fristående skolor uppvisar en extern samverkan med flera andra skolenheter. 
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7.5 ANALYS AV LÄRARES SAMVERKAN KRING DET NATIONELLA PROVET 
UTIFRÅN GROUP/GRID-MODELLEN  

 

De undersökta skolorna kan utifrån denna undersöknings resultat och analys nu sorteras in i 

de olika kategorier av den group/grid-modellen som presenterades i kapitel 2.3. Resultatet 

redovisas i figuren nedan. 

 

Figur.3 
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Ingen av de undersökta skolorna kan sägas falla in under kategori 1. Samtliga intervjuade 

lärare redogör för någon grad av samverkan och ingen lärare kan därför sägas arbeta helt 

ensam.  

 

I kategori 2 hamnar tre av de undersökta skolorna; K1, K2 och F1. De intervjuade lärarna på 

K1 redogör för en samverkan kring de nationella proven som utgörs av medbedömning i de 

fall där de enskilda lärarna upplever en osäkerhet om vilket betyg som ska sättas. 

Ämneslagsträffar förekommer förvisso på K1, men arbetet har en karaktär som för det första 

inte resulterar i några gemensamma riktlinjer och för det andra främst utgår ifrån erfarenhet 

och intuition. Bristen av enhetlig syn på provets betygsstödjande funktion mellan de 

intervjuade lärarna på K1 belyser ytterligare oförmågan hos K1:s ämneslag i svenska i att 

skapa homogenitet i bedömningen och betygsättningen. Därför kan det inte sägas att K1 i en 

kollektiv anda implementerar de riktlinjer som givits dem av Skolverket. K1 kan inte heller 

sägas utforma principer och handlingssätt i en kollektiv anda, vilket förutsätts i kategorierna 3 

och 4. Medbedömarsystemets utformning på K1 gör att skolan mest naturligt sorteras in under 

kategori två. Lärarna i detta system upprättar en tillfällig samverkan kring bedömningen och 

betygsättningen av enskilda elevers resultat. 
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K2 har ett ämneslag som beskrivs som svagt. När frågor om det nationella provet dryftas 

handlar det främst om praktiska aspekter. Frågor som rör bedömning och betygsättning 

bedrivs istället mer i informella möten där mindre grupper av lärare använder varandra som 

medbedömare. Situationen på K2 blir därför mycket lik den på K1 och kan därför mest 

naturligt sorteras in under kategori 2. 

 

F1 är den enda av de fristående skolorna som sorterats in under kategori 2. Skolan har inget 

internt ämneslag men har en extern samverkan med ett par skolor inom koncernen. I denna 

externa samverkan utbyts erfarenheter och tips om svenskundervisning i stort. Nationella prov 

har dock inte diskuterats här under den intervjuade lärarens tid på skolan. Inte heller arbetade 

man i denna externa samverkan aktivt med styrdokumenten och inte heller upprättades några 

gemensamma riktlinjer. När den intervjuade läraren upplevde en osäkerhet kring vilket betyg 

enskilda elever skulle ha på det nationella provet använde hon sig av medbedömare från den 

egna skolan. Detta medbedömarsystem är att betrakta som i det närmsta identiskt med den 

medbedömning som ägde rum på K1 och K2, således är det mest naturligt att sortera in även 

F1 i kategori 2. 

 

F3 är den enda undersökta skolan som placerats i kategori 3. Skolan har förvisso ämnesmöten 

men dessa är inte schemalagda. På F3 sker samverkan mellan lärare mer informellt. En 

situation beskrivs där lärarna använder varandra som medbedömare, men även har vad som 

bäst kan kallas för en levande korridorkultur där man diskuterar och utbyter erfarenheter och 

synpunkter med varandra. Indirekt resulterar detta i en gemensam syn på undervisningen, som 

dock inte är formaliserad eller resultatet av en organiserad tolkning av styrdokumenten, med 

en tydlig ambition att öka likvärdigheten och implementerar givna riktlinjer. Situationen blir 

då att gemensamma principer och handlingssätt växer fram, men att dessa utformas mer 

autonomt i förhållande till styrdokumenten och de normer som Skolverket sätter.  

 

F2 är en av två skolor som placerats i den kategori som tidigare angivits vara den som 

uppfyller Skolverkets normer för arbetet för en ökad likvärdighet, kategori 4. F2 är en mindre 

skola som har upprättat en extern samverkan för att kompensera de begränsningar som 

skolans storlek och lärarantal utgör. På F2 samverkar de två svensklärarna internt kring de 

nationella proven främst genom att använda varandra som medbedömare. I den externa 

samverkan har F2 ett utbyte med sina systerskolor inom koncernen, där ämneslärarna arbetar 
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aktivt med att bryta ner och tolka styrdokumenten gemensamt. Lärarna formulerar även 

gemensamma riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas och för att kurserna, bedömningen och 

betygsättningen av eleverna ska bli mer homogena mellan skolorna. Man arbetar således 

aktivt och i en kollektiv anda på F2 med att implementera de riktlinjer som sätts genom 

styrdokumenten. 

 

Under kategori 4 hamnar även K3. I ämneslagen på K3 har lärarna en aktiv pedagogisk 

diskussion där styrdokumenten är en aktiv del. Lärarna jobbar för att kvalitetssäkra 

bedömningen och betygsättningen genom att gemensamt tolka styrdokumenten. Syftet med 

denna samverkan är att motverka den stora heterogenitet som tidigare funnits på de olika 

programmen i hur samma kurser utformas, bedrivs och bedöms. 
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8 Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med denna undersökning har varit att beskriva svensklärares arbete med det nationella 

provet i svenska B samt att undersöka skillnader och likheter mellan kommunala och 

fristående gymnasieskolor vad gäller likvärdighetsarbetet kring detta prov.  

 

Ett av det nationella provets främsta syfte är att främja och stödja en likvärdig och korrekt 

bedömning och betygsättning av varje elevs kunskaper. Att sätta korrekta betyg på korrekta 

grunder måste vara varje lärares önskan. Om det finns sådana skäl att tro att det nationella 

provet inte förmår uppnå detta syfte så borde det vara av alla lärares intresse att förstå vari 

bristerna i arbetet med det nationella provet består och hur de kan övervinnas. Genom denna 

undersökning har ett antal av dessa brister åskådliggjorts, samtidigt som lösningar på de 

problem som finns med provets likvärdighetsfrämjande funktion diskuterats. Detta i termer av 

ökad samverkan och ökad kollektiv implementering av Skolverkets normer och riktlinjer. 

 

Metoden för undersökningen har varit kvalitativa intervjuer. Undersökningens resultat visar 

på flera skillnader mellan de olika skolorna i hur lärarna arbetar med det nationella provet i 

svenska B. De undersökta skolornas elever förbereds delvis på olika sätt inför provet, de 

intervjuade lärarna upplever bedömningsanvisningarna som olika tydliga, de ger det 

nationella provet olika betygsstödjande funktion och inom och mellan skolor samverkar 

lärarna på olika sätt för att öka likvärdigheten i detta arbete. Således kan det definitivt sägas 

finnas likvärdighetsproblem inom svensk skola. Dessa problem kan åtgärdas på två sätt, det 

ena sättet är tydligare riktlinjer i styrdokumenten och det andra är en ökad samverkan mellan 

lärare. Enskilda lärare kan inte göra särskilt mycket för att styrdokumenten ska vara mer 

tydligt formulerade. Däremot kan lärarna engagera sig i samverkansformer där erfarenheter 

utbyts och där de i en kollektiv anda implementerar Skolverkets riktlinjer. En ökad 

medvetenhet om denna situation, likvärdighetsproblemen med det nationella provet och hur 

de kan övervinnas, hos lärare i allmänhet är ett första steg för att skapa en grund för att 

förbättra arbetet för en ökad likvärdighet.  

 

Majoriteten av de intervjuade lärarna har en vilja att samverka i en högre utsträckning, men 

upplever att bristen på tid utgör ett i det närmsta oöverstigligt hinder för detta. Så länge som 

samverkan endast uttrycks som en rekommendation från Skolverket är det svårt att se att 
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denna situation kommer att förbättras i någon högre utsträckning. För att öka benägenheten 

hos skolledningarna att avsätta mer tid för upprättandet av samverkansformer kring dessa 

frågor kan det vara nödvändigt att Skolverket formulerar krav på att samverkan ska bedrivas. 

Då skolledare ej inkluderats i denna undersökning är det dock svårt för oss att fastslå deras 

uppfattningar av hur samverkan i dessa frågor bedrivs eller ska bedrivas. Vidare 

undersökningar av hur skolledare uppfattar den för denna undersökningen aktuella 

problematiken hade varit intressant och nyttig. En ökad förståelse för vilka förutsättningar 

som skolledarna ser för att öka samverkan enligt Skolverkets önskemål mellan lärare och 

därmed öka likvärdigheten hade då kunnat erhållas.  

 

För att jämföra hur de undersökta skolorna samverkar och förhåller sig till Skolverkets 

riktlinjer har group/grid-modellen använts. Med hjälp av denna modell kunde vi fastslå att 

skolorna uppvisade tydliga variationer. Några systematiska skillnader mellan kommunala och 

fristående gymnasieskolor gick dock inte att slå fast utifrån resultatet. Den största skillnaden 

mellan dessa typer av skolor ligger i att de fristående skolorna i högre grad samverkar externt. 

Denna externa samverkan kompenserar de bristande möjligheter som finns på de fristående 

skolornas enskilda skolenheter i att samverka med andra ämneslärare. Detta då dessa skolor 

oftare är mindre till sin storlek och har ett mindre antal elever och lärare. Överhuvudtaget 

pekar resultatet på att skolornas storlek, mer än skolans ägarskap, är det som avgör huruvida 

en extern samverkan förekommer. Detta då den största fristående skolan i undersökningen 

saknade extern samverkan då detta behov tillgodosågs av det stora antalet svensklärare på 

skolenheten. De fristående skolorna kan ur likvärdighetssynpunkt inte anses utgöra ett 

problem utifrån vårt resultat.  

 

Utifrån de normer och riktlinjer som slås fast genom styrdokumenten och Skolverkets 

rapporter ska lärare aktivt arbeta med att gemensamt tolka och implementera de mål och 

riktlinjer som dessa anger. Enligt Skolverkets normer består en ideal samverkan av en grupp 

svensklärare som i en kollektiv anda implementerar de riktlinjer som fastställts av Skolverket. 

Enligt vår undersökning kan endast två skolor, en fristående skola och en kommunal skola, 

sägas arbeta i enlighet med Skolverkets normer. Samtliga skolor tillämpar förvisso olika 

samverkansformer, främst olika typer av medbedömarsystem. Användandet av medbedömare 

skapar förvisso ökade möjligheter för diskussioner och tolkningar av styrdokumenten men är 

enligt vår mening inte tillräckligt för att öka likvärdigheten i en tillfredställande grad.  
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En viss medvetenhet bör också riktas mot faktorer som kön och ålder och deras eventuella 

samband med hur lärare arbetar med de nationella proven. De manliga lärarna i denna 

undersökning uppvisade en mer problematisk syn på det nationella provet i fråga om 

bedömning och betygsättning och rankade även det nationella provets betygsstödjande 

funktion lägre än vad de kvinnliga lärarna gjorde. Således finns det i vår undersökning en 

tydlig genusdimension här i hur lärare förhåller sig till och arbetar med det nationella provet. 

Det har dock inte tillhört denna undersöknings syfte att undersöka denna aspekt av arbetet 

med det nationella provet. Underlaget för undersökningen mätt i antalet intervjupersoner är 

dessutom alldeles för lågt för att kunna göra några större generaliseringar, vare sig gällande 

systematiska skillnader mellan kommunala och fristående gymnasieskolors samverkan och 

implementerande av riktlinjer eller könets betydelse för inställningen till och arbetet med det 

nationella provet. Vi har dock själva inte stött på någon forskning som sprider ytterligare ljus 

över om manliga och kvinnliga lärare uppvisar några generella skillnader kring arbetet med 

det nationella provet. Om det skulle förhålla sig så att manliga och kvinnliga lärare förhåller 

sig olika till det nationella provet får detta konsekvenser för likvärdigheten. 

  

Det finns även ett liknande samband mellan det nationella provets betygsstödjande funktion, 

där de två äldsta lärarna i undersökningen gav provet en större tyngd än de yngre. De hade 

dock arbetat olika länge i yrket. I likhet med diskussionen om könets betydelse för 

inställningen till och arbetet med det nationella provet kan ålderns betydelse vidare utforskas. 

Om det finns ett samband mellan åldern och arbetet med det nationella provet innebär även 

detta utmaningar för likvärdigheten. Återigen måste uppmärksamhet riktas mot att antalet 

intervjupersoner är relativt litet och att generaliseringar därför inte kan göras.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 

1. Berätta om dig själv och om din bakgrund, behörighet, år i yrket, år på skolan, tidigare 

anställningar på andra skolor. 

 

2. Berätta det du vet om skolan: ägare, fysisk utformning, hur många verksamhetsår, 

pedagogisk profil, storlek elevantal, lärarantal. 

 

Lärares egna arbete med de nationella proven 

 

 

3. Hur förbereder du dina elever för de nationella proven? 

 

4. Lägger du upp kursen på något särskilt sätt med tanke på de nationella proven? 

 

5. Hur upplever du bedömningen och betygsättningen av de nationella proven? 

 

6. Är bedömningsanvisningarna tillräckligt tydliga? Vad kan förbättras/förändras i 

dessa? 

 

7. I de fall du upplever bedömningsanvisningar som otydliga hur kompenserar du det? 

 

 

8. Vilken vikt lägger du vid resultatet på det nationella provet vid sättandet av 

kursbetyget? 

 

9. Hur arbetar du själv för att öka likvärdigheten i bedömningen och betygsättningen av 

de nationella proven? 

 

Lärares arbete för ökad likvärdighet i bedömning och betygsättning av de nationella 

proven 

 

Intern samverkan 

 

10. Finns det någon intern samverkan för arbetet med de nationella proven? 

 

11. Hur ser denna samverkan ut? 

 

12.  Etableras det några gemensamma riktlinjer för arbetet? 

 

13. Arbetar man mer efter styrdokumenten eller efter erfarenhet och intuition? 



   

 

14. Vem/vilka har initierat denna samverkan? 

 

15. Vilka förutsättningar finns för ökad samverkan? 

 

16. Vilka hinder/problem finns för ökad samverkan? 

 

 

Extern samverkan 

 

 

17. Finns det någon extern samverkan (med andra skolor) för arbetet med de nationella 

proven? 

 

18. Hur ser denna samverkan ut? 

 

19. Etableras det några gemensamma riktlinjer för arbetet? 

 

20. Arbetar man mer efter styrdokumenten eller efter erfarenhet och intuition? 

 

21. Vem/vilka har initierat denna samverkan? 

 

22. Vilka förutsättningar finns för ökad samverkan? 

 

23. Vilka hinder/problem finns för ökad samverkan? 

 

 


