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Sammanfattning  

Denna uppsats har som syfte att undersöka inställningar och attityder hos lärare till de i 

årskurs 3 nyligen införda nationella proven och kursplan i matematik. Undersökningen syftar 

även till att undersöka om och hur lärare använder sig av de nationella proven i sin 

undervisning, samt se hur de nationella proven har förändrats över tid för att möta synen på 

lärande. Detta är en kvalitativ undersökning som genomfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer där sex lärare deltog. Resultaten av undersökningen visar att lärarna ser fördelar 

med införandet av kursplan och nationella prov i matematik i årskurs 3. Det framkommer 

också att lärarna inte upptäcker så mycket nya kunskaper hos sina elever, men att de använder 

proven för att planera elevernas undervisning så att de når målen i kursplanen. 

Undersökningen visar även att de nationella proven har anpassats och gjorts om under åren 

som gått, detta för att möta provens olika användningsområden och forskningsteorier om hur 

elevers lärande bäst gynnas.  

Nyckelord: Nationella prov, matematik, årskurs 3, kursplan           
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1. Inledning  

Den svenska skolan har haft vad som idag kallas nationella prov i matematik sedan 1940-talet. 

Proven har under åren som gått förändrats såväl innehållsmässigt som funktionsmässigt. 

Innehållsmässigt har proven gått från enbart flervalsfrågor till att idag även innehålla 

problemlösningar såväl som gruppövningar. I början av de nationella provens användning var 

deras största funktion att likställa betygen över hela landet, idag används de även till att 

likställa undervisningen. De nationella proven ska också hjälpa lärare att planera individuell 

undervisning för eleverna utifrån deras behov och kunskapsnivåer, allt för att säkerställa att 

eleverna når de kursmål som finns i de olika årskursernas kursplaner (Lundahl, 2009).   

I en debattartikel publicerad den 29 november 2006 i Dagens Nyheter skrev den då relativt 

nye skolministern Jan Björklund (2006) om hur han och den nya regeringen ämnade höja 

svenska elevers prestationer i skolan. Svenska elevers resultat hade enligt flera mätningar 

sjunkit och allt fler elever hade svårt att nå upp till de uppsatta målen i årskurs 9 och där med 

få behörighet till gymnasiet. Det första den nya regeringen gjorde när de kom till makten 2006 

var att riva den tidigare regeringens beslut om att förbjuda kunskapsmål i lågstadiet. Efter att 

ha fått igenom sin proposition började arbetet med att ta fram kursplaner för årskurs 3 i 

svenska, svenska som andra språk samt matematik. Det skulle även vara obligatoriskt med 

nationella prov i dessa ämnen, så arbetet med att utarbeta dessa tog också fart. 

Det är nu 2010 och vårterminen 2009 genomfördes de första nationella proven i årskurs 3 och 

de nya kursplanerna har också tagits i bruk. Ytterligare förändringar står inför dörren, som 

exempel vill Björklund införa betyg i sexan samt sjuan från och med höstterminen 2012 och 

samma år införs även yrkeslegitimation för alla lärare (”Betyg i sexan”, 2010; Reinfeldt, 

Olofsson, Björklund & Hägglund, 2010). Alla dessa nya och stundande förändringar inom 

skolan har väckt mitt intresse för hur lärare ställer sig till förändringen av skolan och dess  
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2. Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att kritiskt granska och utvärdera lärares åsikter och 

tankar rörande införandet av nationella prov i matematik för årskurs 3 i grundskolan. Därtill är 

syftet att undersöka hur de nationella provens användningsfunktion och syn på lärande har 

förändrat under årens gång. Undersökningen kommer att inrikta sig på ett par specifika frågor 

för att begränsa områdets omfång.  

2.1. Frågeställningar  

1. Vad anser lärarna om införandet av kursmål och nationella prov i årskurs 3? 

2. Hjälper de nationella proven lärarna att se om eleverna når kursmålen i matematik? 

3. Använder sig lärarna av elevernas resultat för att planera den fortsatta 

undervisningen? 

4. Hur har de nationella provens användningsfunktion förändrats under årens gång?  
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3. Litteraturgenomgång  

Det här kapitlet kommer beröra de nationella provens historia från mitten av 1900-talet till 

dagens nationella prov i årskurs 3. Här kommer även olika styrdokumenten att presenteras 

innan kapitlet avslutas med en sammanfattning av PRIM-gruppens delaktighet i utvecklandet 

av matematik delen i de nationella proven. 

3.1. Nationella provens historia 

Dagens nationella prov är resultatet av en rad olika teoretiska och socialt betingade faktorer 

som under en lång tid har färgat den svenska skolan. Den person som sägs vara den första att 

på allvar införa vad som idag kallas nationella prov i den svenska skolan är Frits Wigforss 

(1886-1953). Han arbetade under 30- och 40-talet arbetade fram en rad olika standardprov. 

Wigforss hade som vision att dessa standardprov skulle fungera som hjälpmedel för lärarna att 

kunna kartlägga sina elevers kunskapsutveckling och där igenom få en uppfattning om vad 

klassens elever behövde mer undervisning i. Standardprov skulle sedan komma att användas 

över hela landet och vi hade fått de första centralt utgivna proven, de som idag kallas 

nationella prov. Det skulle dock visa sig att dessa standard-/nationella prov kom att få även 

helt andra användningsområden än vad Wigforss hade i tankarna, nämligen som 

betygsunderlag samt underlag för utvärdering av den svenska skolans standard (Lundahl, 

2009). 

Den svenska skolan under 30-40-talet bestod av en sexårig folkskola som sedan kunde följas 

upp med en fyra eller femårig skolgång i realskola. För att komma in på realskola fick man 

göra ett inträdesexamensprov, utifrån resultatet på examensprovet tillsammans med de betyg 

som folkskoleläraren satte avgjordes det om man kom in eller inte. Detta system ansågs inte 

fungera tillfredställande, dels på grund av att många elever och folkskollärare upplevde 

inträdesprovet som stressframkallande. Men även att många lärare ansåg att allt för stort fokus 

lades på examensresultatet i relation till deras satta betyg (Lundahl, 2009). Riksdagen 

bestämde då att slopa inträdesexamen i förmån för enbart betyg (Riksdagsskrivelse 

244/1939). Detta ställde krav på att de betyg som sattes var standardiserade, det vill säga att 

ett betyg satt av en lärare på en elev motsvarade betyget satt av en annan lärare på en annan 

elev förutsatt att deras kunskaper inom ämnet var lika goda. Här kom de för tiden frivilliga 

standarproven som infördes läsåret 43/44 att hjälpa lärarna sätta och normera betygen på sina 

elever utifrån den glidande betygskalan, samt visa hur väl klassen nått upp till kursplanernas 

mål (Lundahl, 2009). 
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På 1960-talet bestämdes det att även gymnasieskolan skulle införa standardprov, dessa kom 

att kallas centralprov.  Centralproven var klara läsåret 68/69 och året efter kom det även en ny 

läroplan för gymnasiet, Lgr 69. Men samtidigt som det infördes nya prov för gymnasiet 

slutade många lärare på grundskolan att använda de frivilliga standardproven, detta på grund 

av att många betyg togs bort eller gjordes frivilliga i de lägre åldrarna. Under en längre tid 

kom sedan många av standardproven att se nästintill likadana ut år efter år, som exempel kan 

nämnas att 16 uppgifter i matematiken återkom nästan oförändrade varje år (Lundahl, 2009). 

Men 1980 kom det åter en ny läroplan, Lgr 80. Skolan och regeringen hade nu helt andra 

synsätt att se på lärande, men även hur skolan skulle styras. Detta kom att påverka standard- 

och centralproven både innehållmässigt och som användningsredskap. 

Proven förändrades rent innehållsmässigt då frågorna i proven skiftade från att vara enbart 

flervalsfrågor som inte krävde redovisningar eller tankeförklaringar, till att just eftersöka 

dessa förmågor hos eleverna. Tidigare standard- och centralprov hade strävat efter att vara så 

effektiva och objektiva som möjligt. Detta för att minska lärarnas arbetsbörda med proven, 

men också för att det ansågs att lärare i sina bedömningar inte skulle väga in egna åsikter och 

värderingar. I och med Lgr 80 så skulle skolan nu gå ifrån innantill inlärning, vilket tidigare 

hade varit ett dominerande synsätt till att istället förse elever med kunskaper de kunde relatera 

till och använda sig av i sin vardag. Många av frågorna i de nya proven var öppna, till 

exempel i svenskan. I matematiken kombinerades huvudräkning med nya 

problemlösningsuppgifter, allt för att främja elevernas lärande utifrån det nya sättet att se på 

lärande (Lundahl, 2009).  

Det var nu också tänkt att proven inte skulle styra betygen lika mycket som de tidigare gjort 

utan mest vara kunskapsfrämjande och målpreciserande (Lundahl, 2009). Det beslutades dock 

att proven skulle normera för betyget 3 enligt den gamla betygsmodellen, det vill säga klarade 

eleven provet så skulle dennes betyg att vara minst en 3:a. Skolan hade dock med den nya 

läroplanen gått ifrån ett normbaserat betygsystem där betygen sattes efter i förväg givna 

procentsatser inom årskullen, exempelvis skulle tidigare år 38% av årskullarna ha en 3:a i 

betyg medan 24% skulle ha en 2:a respektive en 4:a. Nu fick läraren istället sätta det betyg 

som han eller hon själv ansåg reflektera en elevs prestationer och kunskaper inom ämnet. 

Dock skulle betyget 3 vara det mest förekommande i klassen och det skulle finnas fler 2:or 

och 4:or än 5:or och 1:or  (Lundahl, 2009; Waldow, 2010). 
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Under Lgr 80 kommer standard- och centralproven även att fungera som ett instrument för 

staten att nationellt utvärdera de svenska skolorna i landet. Skolan hade nu börjat 

decentraliseras från staten. Tidigare hade staten bestämt vilka mål som skulle uppnås och hur 

dessa skulle nås, nu satte staten enbart upp mål för vad som skulle nås inte hur skolan nådde 

dessa mål. Det behövdes då instrument för att kunna följa upp att alla skolor i landet nådde 

upp till de utsatta målen. Standard- och centralproven kom därför hädanefter att användas som 

ett sätt att utvärdera skolorna (Lundahl, 2009).  

3.2. Nationella prov 

Under 1990-talet kom den svenska skolan att bli allt mer decentraliserad och kommunerna tog 

över det största ansvaret med drivandet av allmänna skolor. Regeringen framförde tre 

huvudargument för att decentralisera skolan vilka var; förhöjd effektivitet, ökad demokrati 

samt professionalisering av läraryrket. Det kom även nya läroplaner under 90-talet, Lpo 94 

och Lpf 94. Dessa nya läroplaner var målstyrda istället för regelstyrda och gav skolan större 

frihet i att lägga upp och bedriva sin undervisning efter egna önskemål så länge det 

säkerhetsställdes att målen uppnåddes. Det började dock väckas klagomål på de gamla 

standard- och centralproven som många inte tyckte testade de kunskaper som läroplanerna 

förespråkade och att de även hindrade skolorna från att bedriva lokalt utformad undervisning 

(Lundahl, 2009).  

Regeringen beslutade då att Skolverket skulle se över proven och deras inverkan på 

utformningen av undervisningen men även deras fortsatta roll inom skolan (Regeringsbeslut 

1992-06-18). De centralt utformade proven fick dock vara kvar mycket tack vare just 

beroendet av att kunna följa upp och utvärdera den svenska skolan. Det skall dock tilläggas att 

Skolverket fick huvuduppgiften när det kom till utvärderingen genom att göra kvalitativa 

bedömningar på plats i skolans värld. Nu kom även utvärderingar och uppföljningar att 

publiceras hos skolverket så även allmänheten kunde ta del av dem, från och med 1997. Det 

ansågs vara en demokratisk rättighet för folket att ta del av undersökningen och på så vis se 

hur väl skolan sköts, når upp till dess mål och vart skattepengarna tar vägen (Lundahl, 2009).  

I och med att de nya läroplanerna var målstyrda fick de nya nationella proven nya 

användningsområden för lärarna i många årskurser. Då många betyg hade försvunnit och det 

nu inte längre var tänkt att proven skulle fungera som betygsunderlag i allt lika stor 

utsträckning, blir de nu istället ett sätt att se om eleverna når de uppsatta målen i kursplanerna.  
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Lärarna skall och kan dock använda de nationella proven för att säkerhetsställa en likvärdig 

bedömning av sina elever (Lundahl, 2009). Regeringen och skolverket har i dagsläget ställt 

upp fem användningspunkter för centralt utformade prov: 

 Bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. 

 Förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor. 

 Konkretisera kursmål och betygskriterier. 

 Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning. 

 Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på 

skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. (Skolverket, 2010a). 

3.3. Nationella prov årskurs 3 

I november 2006 beslutade regeringen att nationella prov även skulle göras i årskurs 3 i 

grundskolan. Dessa prov skulle utföras i ämnena svenska, svenska som andraspråk samt 

matematik och vara obligatoriska för lärarna att använda. Skolverket ställdes nu inför en rad 

överväganden, till exempel hur och i vad eleverna skall testas. Det tittades därför mycket på 

hur det tidigare gjorts i andra länder som till exempel Finland, där det har utförts 

kunskapsutvärderingar i årskurs 3. Undersökningar som PIRLIS, vilket är en internationell 

undersökning av årskurs 4:ors läsförmåga i ca 40 länder låg också till grund vid framtagandet 

av de nya proven (Skolverket, 2010b). Efter att även ha rådfrågat universitet och högskolor 

och utvärderat inkommande synpunkter och åsikter sattes vissa punkter upp som skulle tas 

hänsyn till under provframtagningen: 

 Vara ett stöd för lärarens bedömning av elevers måluppfyllelse och pröva hur väl 

den enskilde eleven har uppnått målen.  

 Ge underlag för en kunskapsprofil i syfte att stödja kunskapsutvecklingen mot 

målen. 

 Kunna användas i uppföljande och utvärderande syfte på olika nivåer. 

 Kunna infogas på ett naturligt sätt i undervisningen och bestå av uppgifter som 

känns bekanta för eleverna.  

 Ifråga om format, innehåll och tidsåtgång ta hänsyn till elevernas ålder och 

varierande utveckling (Skolverket, 2010b, sid 9).      
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Införande av nationella prov i årskurs 3 krävde att det även arbetades fram kursplaner för de 

berörda ämnena, dessa kom att bli klara sommaren 2008. Arbetet med att ta fram de nationella 

proven för årskurs 3 började dock redan 2007.  

De som ansvarade för framtagningen av proven jobbade då efter de preliminära kursplaner 

som tillfälligt hade tagits fram för årskurs 3. Anledningen till att arbetet med utvecklandet av 

proven började innan man hade de färdiga kursplanerna berodde på att det tar ca 1,5 – 2år att 

ta fram, testa och utvärdera varje prov och första provtillfället var satt till vårterminen 2009 

(Skolverket, 2010b).  

3.4. Styrdokument  

Det finns tre olika styrdokument som skolan måste följa och leva upp till. Ett av dessa 

dokument är skollagen som reglerar bestämmelserna för förskoleverksamhet, skolomsorg, 

skola och vuxenutbildning. Skollagen är stiftad av riksdagen och anger mer övergripande mål 

för utbildningen och dess utformning. Här tas till exempel kommunernas ansvar och plikter 

upp rörande verksamhetens utformning, men även föräldrars ansvar för sina barns skolgång 

samt barns rätt till fri skolgång och skolplikt (Skolverket, 2010c).  

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

tas det upp vad som förväntas av skolan när det kommer till att utveckla elevernas kunskaper. 

Läroplanen går dock inte in på ämneskunskaper utan sätter upp mer allmänna mål inom 

normer, värden och kunskap. Det kan vara saker som att respektera andras egenvärde, 

behärska tal och skrift i det svenska och engelska språket samt behärska grundläggande 

matematiska begrepp och uträkningar. I Lpo94 beskrivs också vilken roll och ansvar de olika 

aktörerna har för lärandet, det vill säga skolans, lärarens, föräldrarnas och elevens ansvar för 

utbildningen (Skolverket, 1994). 

Det finns även kursplaner inom skolans olika ämnen. I kursplanerna har mål satts upp med 

vilket det är meningen att skolan och dess lärare skall lägga upp sin undervisning efter. Dels 

finns det mål som eleverna ska sträva efter att uppnå, dessa mål ska ses som riktpinnar mot 

vilka du som lärare hela tiden ska planera din undervisning. Sedan finns det även mål att 

uppnå i kursplanerna, dessa mål definierar den nivå eleven minst ska ha uppnått i vissa 

årskurser under sin skolgång. I årskurs 5 och 9 finns det mål att sträva mot och uppnå i alla de 

obligatoriska ämnena, till exempel idrott, engelska och musik. I årskurs 3 finns det nu mera 

som tidigare nämnts kursplaner inom svenska, svenska som andraspråk och matematik 

(Skolverket, 2000-07).         
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3.5. PRIM-gruppen  

PRIM-gruppen (Forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens) var de som 

kom att bli ansvariga för att ta fram de nationella proven i matematik för årskurs 3, vissa 

delprov kombineras även med kursmål från svenska och svenska som andraspråksprov och 

testar båda delar i samma prov. PRIM-gruppen bildades 1984 och har sitt huvudsäte på 

Stockholms universitet. Gruppen arbetar med att utveckla olika instrument för bedömning och 

utvärdering med fokus på bedömning av kunskap och kompetens. När ett nytt nationellt prov 

tas fram kommer PRIM-gruppen tillsammans med Skolverket fram till vad provet skall 

innehålla och inrikta sig på, det är viktigt att proven konkretiserar läroplanens kunskapssyn 

samt kursplanernas ämnessyn. När detta är bestämt och PRIM-gruppen nu skall utarbeta och 

ta fram det nya nationella provet tar de hjälp av referensgrupper bestående av verksamma 

matematiklärare, forskare, lärarutbildare och ämnesexperter. Tillsammans konstruerar de ett 

antal olika uppgifter, som sedan går igenom av en referensgrupp som tar ut och delar upp 

uppgifterna i ca 10 stycken utprövningsprov. Proven skickas sedan ut till ca 6 skolklasser per 

utvärderingsprov för att testas ute i den tänkta verksamheten (PRIM-gruppen, 2010). 

Efter att eleverna i de utvalda klasserna har gjort proven skickas proven tillbaka, tillsammans 

med lärare och elevers synpunkter och åsikter rörande proven och deras uppgifter. 

Referensgrupperna bedömer och sammanställer de inkomna resultaten samt elev- och 

lärarkommentarerna. Med hjälp av utvärderingsresultaten samt kvalitén och innehållet på 

provfrågorna bestämmer PRIM-gruppen tillsammans med referensgrupperna vilka uppgifter 

som skall ingå i det slutgiltiga provet. PRIM-gruppen tar även fram bedömningsanvisningar 

till lärarna utifrån elevens svar på utprövningen. Det sista steget innan Skolverket godkänner 

de nya proven är att en stor grupp verksamma lärare diskuterar bedömning och kravsättningen  
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4. Tidigare forskning  

Här presenteras tidigare forskning om lärares inställningar till de nationella proven och hur de 

anser sig hjälpta av dem.  

4.1. Prövostenar i praktiken    

Naeslunds (2004) undersökning Prövostenar i praktiken av rektorers, lärares och elevers 

inställning till de nationella proven i årskurs 5 och 9 visar att alla grupper är positiva till 

proven i dessa årskurser. Rektorerna anger som ett skäl att proven fungerar bra som ett 

kontrollverktyg när det gäller att sammanställa dels skolans men även kommunens förmåga 

att få eleverna att nå målen. Detta faktum skapar dock en del oro hos en del lärare som fruktar 

att detta kan leda till att de som enskilda lärare pekas ut om klassen har svårt att uppfylla 

målen. Trots detta faktum menar en stor del av lärarna i årskurs 5 (50%) och en betydande del 

(33%) av lärarna i årskurs 9 att proven spelar en stor roll i bedömningen om eleverna når 

målen eller ej, i de olika ämnena. När det kommer till att visa/peka på minimikraven som 

ställs på eleverna anser 9 av 10 lärare att proven tydliggör detta på ett bra sätt. Hela 8 av 10 

lärare anser också att lärarmaterialet till proven ger ett bra stöd vid bedömningen av elevernas 

kunskapsnivåer, dock med undantag för matematiken där siffran är något mindre. 9 av 10 

lärare anser också att proven ibland hjälper dem att se dolda förmågor hos eleverna, 

framförallt vid de muntliga proven.  

Naeslund (2004) menar även att många lärare ser proven som legitimerande för yrkeskåren, 

ett kvitto på att staten litar på att de med hjälp av vägledning kan avgöra och bedöma om 

deras elever har nått målen eller inte. Lärarna har dock en bild av att staten och dess 

provinstitutioner ligger steget före dem i hur kunskapsbedömning skall genomföras vilket 

legitimerar staten till att bedriva provverksamheten. Naeslund menar också att en annan orsak 

till lärarnas positiva bild av de nationella proven är det faktum att dagens lärare har en större 

arbetsbörda sedan skolan decentraliserades och därför ser proven som ett sätt att minska 

denna börda.  

Det framkommer dock även en del negativ kritik från både lärare och elever. Dels känner 

både en del elever som lärare av stress inför proven, man oroar sig för hur det skall gå. En del 

elever menar på att en av anledning till att de känner stress är för att deras lärare haussar upp 

proven och själva gör en för stor sak av det. Många lärare menar också på att arbetet med att 

rätta och bedöma eleverna tar alldeles för mycket av deras tid, tid som inte finns i dagens 

skola.  
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Lärare och elever tycker att kunskapen som proven mäter är relevant då de anser att den mäter 

långsiktiga kunskaper, förståelse och kommunikationsfärdighet. Lärarna i undersökningen 

tycker också att proven är omväxlande, välgjorda och genomtänkta (Naeslund, 2004). 

Vidare visar Naeslunds (2004) undersökning att yngre lärare i större utsträckning än de äldre 

och mer erfarna lärarna planerar sin undervisning utefter de nationella proven. Lärare som 

upplever att de lider av tidsbrist vid planering av undervisningen kan uppfatta de muntliga och 

mer öppna frågorna som extra tidskrävande och besvärliga. Många lärare uppger också att de 

muntliga samt proven som görs i grupp kan orsaka problem i bedömningen då de kan ses som 

väldigt subjektiva och svåra att göra likvärdiga. De menar på att de som lärare kan gå in med 

förutfattade meningar om eleverna, fokusera för mycket på enskilda delar i provet samt att vid 

gruppövningar hänger mycket på hur gruppen fungerar tillsammans och jobbar mot samma 

mål. 

4.2. Utvärdering nationella proven i matematik 2009  

Skolverket (2010b) genomförde i samband med det första nationella provet i årskurs 3 våren 

2009 en enkätundersökning bland lärarna i utvärderande syfte. I undersökningen tittade 

skolverket närmare på lärarnas uppfattningar kring de nationella proven som helhet men även 

uppfattningen av varje delprov. Undersökningen visade att 90 % procent av de tillfrågade 

lärarna ansåg att proven var sett till helheten bra eller ganska bra. Lärarna ansåg proven vara 

varierande och lagom svåra, enligt lärarna så verkade även eleverna uppskatta proven. Enligt 

undersökningen ansåg även 80 % av eleverna proven som positiva. Hälften av lärarna ansåg 

dock att proven innehöll allt för många delprov och därför var allt för omfattande. Så mycket 

som 80 % av lärarna tycke dock det var bra att vissa matematik delprov hade kombinerats 

med svenska och svenska som andraspråksproven.  

Vidare visar undersökningen att 80 % av lärarna anser att proven har gett dem stort eller visst 

stöd av proven när det kommer till att bedöma elevernas kunskaper medan 2 % anser att 

proven inte har gett dem något som helst stöd. Många lärare (60 %) säger sig också ha 

upptäckt nya förmågor eller brister hos sina elever med hjälp av proven. Att som lärare ta 

hjälp av andra lärare vid bedömningen är populärt, så många som 80 % gör detta till liten eller 

stor del. I jämförelse med utvärderingen av de nationella proven i svenska och svenska som 

andraspråk framkommer vissa likheter i synen av proven. Även proven i dessa ämnen anses 

vara omväxlande, kreativa och ge underlag för en bra bedömning av eleverna. Dock ses dessa 

ibland som lite för omfattande och tidskrävande av lärarna (Skolverket, 2010b).    
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Efter utvärderingen av enkätundersökningen har det tagits en rad beslut om provens fortsatta 

uppbyggnad. Till stor del anses proven vara tillfredställande och kommer att behålla många 

av sina grunder. Det kommer finnas ett gemensamt tema över ämnena, grupp- och 

parövningar kommer att finnas kvar och proven kommer även i fortsättningen att konstrueras 

utifrån läro- och kursplanerna, utan att ta hänsyn till undervisning och läromedel. En del saker 

förändrades dock inför proven 2010, omfattningen minskades genom färre delprov, varav 

vissa moment helt försvann. Lärarnas handledning delades upp i mindre häften istället för att 

samlas i en enda pärm (Skolverket, 2010b). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras ett par olika teoretiska utgångspunkter sett till lärande och 

utveckling. 

5.1. Socialkonstruktionismen och det sociokulturella perspektivet 

I dagens skola har den sociokulturella teorin blivit ett allt vanligare sätt att se på lärande. Det 

är Vygotskys idéer och tankar som till stor del ligger till grund för den sociokulturella teorin 

om elevers lärande i dagens skola. Säljö (2000) har sammanfattat Vygotskys teori angående 

den proximala utvecklingszonen och pekar på att en persons lärande hela tiden måste ske 

inom en viss zon, med andra ord får det eleven skall lära sig inte ligga för långt bort rent 

kunskapsmässigt från det eleven redan kan. Personer behöver även hjälp i sitt lärande inom 

den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskys teori. Detta får personer genom sociala 

möten där de lär dels av varandra andra, men också tillsammans. Med hjälp av någon som kan 

lite mer än det den själv förstår, kan en elev inhämta den kunskap den behöver för att 

utvecklas inom den proximala zonen. Det är inom synsättet inte heller lika viktigt att 

memorera fakta, utan det är då bättre att lära sig använda medierande redskap som kan hjälpa 

till att ta reda på svaret. Exempel på medierande redskap kan vara språket, skriften eller att 

hantera en miniräknare (Säljö, 2000).  

Den sociokulturella teorin kan placeras under socialkonstruktionismens teori om att förstå 

människors livsvärld, interaktion och utveckling inom den samma. Inom 

socialkonstruktionismen ses människan som en del av en social värld. I denna sociala värld 

skapar och inhämtar människan kunskap inom en rad olika sociala konstruktioner. Vi 

människor ingår hela tiden i en rad olika sociala konstruktioner, vi är en del av en familj, 

släkt, men kanske även en skolklass, idrottsföreningen eller ett företag. Vi kommer då att 

anpassa och ta till oss till de kunskaper, regler och tankesätt som genomsyrar just dessa 

institutioner för att kunna fungera och agera inom konstruktionerna. Detta får till följd att 

människors syn på ”viktig” kunskap och vad man lär sig kommer att variera beroende på i 

vilken kultur man befinner sig (Berger & Luckmann, 1998).  

Arfwedson och Arfwedson (2002) har delat upp undervisningen i två olika teorier vad det rör 

innehåll, dessa är den formella och den materiella. Den materiella teorin innebär att eleven lär 

sig fakta och färdiga strukturer, medan den formella teorin gynnar aktivitet och utveckling. 

Både konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet kopplas till den formella teorin.  
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Detta då läraren inom dessa pedagogiska synsätt sätter elevens egna intressen mer i fokus, 

samt att läraren mer strävar efter att eleverna skall se helheten och inte bara det lilla. Det skall 

dock sägas att läraren alltid behöver ha med den materiella delen i undervisningen annars kan 

inte helheten ses (Arfwedson & Arfwedson, 2002).  

5.2. Bedömning  

Synen på bedömning och dess syfte har varierat genom den svenska skolans utveckling. 

Under en längre tid var det summativ bedömning som användes i skolan medans det idag 

förespråkas att man använder sig av formativ bedömning. Vid summativ bedömning ger lärare 

oftast endast poäng och möjligtvis en kort kommentar vid rättning av prov eller uppsatser. En 

summativ bedömning har i fokus att bedöma tillägnandet av kunskap, det vill säga att läraren 

endast mäter det enkelt mätbara. Formativ bedömning däremot strävar efter att fungera som 

bedömning för lärande. Vid en formativ bedömning ser läraren inte resultatet på ett prov som 

det slutgiltiga målet för lärandet utan som ett steg på vägen med vilket läraren kan 

diagnostisera och främja sina elevers utveckling. Genom feedback, vägledning och kreativ 

kritik på elevernas arbeten eller provsvar är tanken att eleverna skall se vad de kan men även 

vad de behöver tänka extra på för att nå målen (Holmgren, 2010; Lindström, 2005; Westlund, 

2010). Det kan sättas upp tre grundregler för vad ett formativt bedömande måste fastställa:  

1. Det avsedda målet, eller den ideala kvaliteten, för arbetet. 

2. Beviset på elevens läge i förhållande till målet/kvaliteten. 

3. Hur eleven ska krympa avståndet mellan sitt nuvarande läge och målet/kvaliteten. 

(Sadler, 1989, s. 121) 

En formativ bedömningssyn inbjuder även till att eleverna får möjlighet till själv- samt 

kamratbedömning för att på så vis få en större inblick i vilka kvalitéer som eftersträvas för att 

nå målen (Holmgren, 2010). Ytterligare ett moment som eftersträvas i en formativ bedömning 

är att eleverna i förväg är medvetna om vad det är som bedöms och hur det bedöms 

(Pettersson, 2005). Att dagens skola skall efterstäva ett mer formativt bedömande, kan ses 

bland annat i punkterna som Skolverket (2010b) har satt upp för de nationella proven i årskurs 

3. Där står det bland annat att proven skall ge lärarna en kunskapsprofil om eleverna som skall 

generera i kunskapsutvecklande gentemot målen.            
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6. Metod 

Vägen till målet eller metod som det även kallas är en viktig och stor del i en undersökning. 

Metod innebär systematiskt insamlande och analys av empiriskt material och en metod 

behövs för att kunna säkerställa och validera ett resultat eller påstående (Kvale & Brinkmann, 

2009). Utifrån de frågeställningar jag vill undersöka och få svar på har jag valt att använda 

mig av kvalitativa intervjuer som metod för att samla in empiriskt material. Jacobsen (2002) 

menar att en kvalitativ undersökningsmetod leder till mer exakta analyser än vad en 

kvantitativ metod gör när du undersöker individers tankar och är ute efter att finna kontexter 

och samband. Jag har också gjort en mindre litteraturstudie med hjälp av litteratur och artiklar 

för att kunna undersöka hur de nationella proven och kursplaner i matematik har förändrats 

över tid. Detta har jag sedan ställt emot vad de intervjuade lärarna säger om dagens prov och 

kursplan för att se om det har skett någon förändring. Vidare i metodkapitlet kommer jag att 

gå in mer specifikt på de olika moment och delar som är relevanta i mitt val av intervju som 

undersökningsmetod.        

6.1. Val av metod 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att innan du väljer en metod till din undersökning är det 

viktigt att du har klart för dig vad det är du vill undersöka och varför. De beskriver detta som 

”vad, varför och hur”. Har du inte svar på vad och varför kan du inte säkert veta vilken av alla 

olika metoder som passar just din egen undersökning bäst. Utifrån min frågeställning och 

syftet med undersökningen anser jag därför att semistrukturerade forskningsintervjuer är den 

metod som bäst besvarar och ger svar på de fenomen och frågor jag har.  

Då syftet med min undersökning är att ta reda på och synliggöra lärares åsikter kring de 

nationella proven i matematik i årskurs 3 samt inställningen till kursmål i samma årskurs, 

kommer intervjuer enligt min mening ge den bästa och mest detaljrika insynen i lärarnas 

åsikter och ställningstaganden. En enkätundersökning också fungerat men då hade eventuellt 

lett till svar från lärarna som inte skulle ha varit lika innehållsrika på åsikter och tankar. 

Intervjuer öppnar även möjligheter till vidare undersökningar och fördjupningar. Kommer det 

under en intervju upp intressanta tankar och åsikter kan du som intervjuledare spinna vidare 

på dessa och på så vis få fram mer material för en korrektare analys (Kvale & Brinkmann, 

2009). Risken för bortfall vid en enkätundersökning skulle eventuellt kunna bli större, detta på 

grund av att ett papper lätt kan slarvas eller glömmas bort medan en intervju görs direkt och 

under direkt ledning av den forskningsansvariga. Men detta är bara vad jag själv anser och 

inget som jag med säkerhet kan svara på.  
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6.2. Den kvalitativa forskningsintervjun 

Jag har som ovan nämnt valt att använda mig av semistrukturerade forskningsintervjuer för att 

samla in mitt empiriska material. Börjar vi med att titta på vad en kvalitativ forskningsintervju 

innebär menar Kvale och Brinkmann (2009) att en sådan intervju kan se ut på olika sätt. Jag 

har i mina intervjuer valt att utgå ifrån ett fenomenologiskt perspektiv på hur en intervju bör 

genomföras. Kvale och Brinkmann slår fast att en sådan intervjuform innehåller vissa moment 

och förhållningssätt. Det du som forskare vill komma åt under fenomenologiska intervjuer är 

intervjupersonernas livsvärld, deras sätt att se och tänka kring det undersökta fenomenet. I en 

fenomenologisk kvalitativ undersökning skall du som intervjuare även försöka att gå in i 

intervjun med ett objektivt förhållningsätt för att kunna vara så öppen och värderingsfri  

gentemot intervjupersonens svar som möjligt. Har du som forskare redan bildat dig åsikter om 

det undersökta fenomenet är det lätt att du inte följer upp intressanta och möjligtvis viktig 

fakta som intervjupersonen tar upp.  

Ser vi sedan på vad semikonstruerad innebär i sammanhanget, innebär detta att du som 

intervjuare inte låter samtalet flyta fritt utan delvis styr samtalet dit du vill för att försäkra dig 

om att din undersökning kommer att innehålla relevant empiri. Detta görs bäst genom 

förberedelser där du sätter upp stolpar/frågor som du utgår ifrån under intervjuerna, för att få 

de svar du vill och måste få för att kunna svara på dina frågeställningar. Du behöver som 

intervjuare dock inte följa dessa frågor slaviskt utan kan följa upp intressanta sidospår för att 

möjligtvis få ett ännu djupare och mer innehållsrikt underlag till din analys (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vidare förklaras och presenteras proceduren vid urval av intervjupersoner 

samt genomgång av intervjuprocessen.     

6.3. Urval av intervjupersoner 

För att få ett så bra urval av intervjupersoner som möjligt använde jag mig av vad Jacobsen 

(2002) kallar ändamålsenligt urval. Det innebär att urvalet styrs av vad du som forskare vill 

undersöka. I detta fall ville jag undersöka lärares åsikter om de nationella proven i matematik 

i årskurs 3, men även betydelsen av de samma samt införandet av kursplaner i årskursen. För 

att då få så användbart och innehållsrikt analysmaterial som möjligt är det att föredra om 

personerna som intervjuas ifråga har erfarenhet och stött på det aktuella 

undersökningsdilemmat (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag valde därför ut sex lärare i årskurs 3 

på två olika skolor i en medelstor västsvensk kommun.  
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Anledningen till att det just blev dessa skolor och lärare beror dels på att jag tidigare har gjort 

en del av mina verksamhetsförlagda utbildningar här, men även att jag bor i samma kommun 

och att tiden för undersökningen var begränsad. Tack vare att jag sedan tidigare kände många 

lärare på skolorna kunde jag smidigare ta kontakt för att boka in intervjutillfällen. Jag kunde 

även få hjälp med att få kontakt med andra lärare som hade gjort proven i årskurs 3 och som 

var villiga att ställa upp på intervjuer för att jag på så sätt skulle få relevant empiri till min 

undersökning. 

 Av de sex utvalda lärarna jobbar två stycken på samma F-9 skola belägen i de centrala 

delarna av staden. De fyra andra lärarna jobbar på en F-5 skola som ligger en bit utanför 

själva stadskärnan. De sex lärarna har olika erfarenheter både vad det gäller nationella prov, 

som så väl år inom läraryrket. En del av lärarna har jobbat upp till 30 år som klasslärare 

medan en del bara har ett par års erfarenhet av att undervisa i en egen klass. Urvalet av lärare 

skiljer sig även åt i erfarenhet till de nationella proven då fyra av lärarna har gjort proven i 

årskurs 3 medan två inte har det. Anledningen till att jag tog med två lärare som inte har gjort 

proven beror på att jag ansåg att det kunde vara både intressant och givande för 

undersökningen att ha en grupp lärare som referens när det kommer till förutfattade meningar 

och förväntningar om proven. Dessa två lärares åsikter och tankar kring kurplanen kan dock 

ses som grundade i erfarenhet då de jobbar i en 3:a och ska genomföra proven till våren och 

därför jobbar efter kursplanen i matematik. Alla intervjuade lärare förutom en har erfarenheter 

av att göra nationella prov i årskurs 5, läraren som inte har gjort proven i 5:a har dock gjort 

det i årskurs 3. Här följer en kort presentation av de intervjuade lärarna. 

 Lärare A är kvinna, har jobbat som lärare i 6 år och har erfarenhet av de nationella 

proven i årskurs 5 och 3 (gjorde proven i 3:an 2010). 

 Lärare B är kvinna, har jobbat som lärare i 12 år och har erfarenhet av de nationella 

proven i årskurs 5 och 3 (gjorde proven testomgången 2009). 

 Lärare C är man, har jobbat som lärare i 30 år och har erfarenhet av de nationella 

proven i årskurs 5 och 3 (gjorde proven testomgången 2009). 

 Lärare D är kvinna, har jobbat som lärare i 2 år och har erfarenhet av de nationella 

proven i årskurs 3 (gjorde proven 2010). 

 Lärare E är kvinna, har jobbat som lärare i 12 år och har erfarenhet av de nationella 

proven i årskurs 5 (skall genomföra proven i 3:an 2011). 
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 Lärare F är kvinna, har jobbat som lärare i 5 år och har erfarenhet av de nationella 

proven i årskurs 5 (skall genomföra proven i 3:an 2011).        

6.4. Intervjuprocessen 

Intervjuprocessen började med att jag läste igenom relevant litteratur om hur du som forskare 

genomför kvalitativa intervjuer (läs. Kvale & Brinkmann, 2009; Jacobsen, 2002). Sedan 

utformade jag en intervjuguide utifrån mina frågeställningar, teoretisk utgångspunkt samt 

tidigare forskning för att få fram så relevanta frågor sett till undersökningens syfte som 

möjligt (Bilaga 1). De intervjuade lärarna fick i förväg veta att de skulle intervjuas om de 

nationella proven i matematik i årskurs 3 och den tillhörande kurplanen, de fick dock inte i 

förväg se vilka frågor som skulle ställas. Vid intervjuerna utgick jag ifrån min intervjuguide 

och såg till så att alla frågeteman besvarades för att få med all empiri. Under själva 

intervjuerna följde jag också upp intressanta sidospår som de olika intervjupersonerna kom in 

på, jag ställde även följdfrågor för att i vissa fall försöka klargöra vad den intervjuade menade 

eller för att få ett konfirmerande eller bekräftande på att jag hade uppfattat svaret korrekt. 

Många av dessa frågor och funderingar som uppstod under sidospåren försökte jag sedan även 

ta upp under efterföljande intervjuer. Detta sätt att jobba med intervjuer kan liknas med hur 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som semistrukturerade intervjuer.  

Vid intervjutillfällena fick även de deltagande personerna information om hur och vad jag 

skulle använda intervjuerna och min forskning till. Jag utgick här ifrån de fyra punkter 

Vetenskapsrådet (2007) har satt upp för ett etiskt tillvägagångssätt vid en 

vetenskapligundersökning. Du skall som forskare då följa informationskravet genom att i 

förväg delge uppgiftslämnaren vad syftet är med forskningen. Du skall även respektera 

samtyckeskravet som innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma om den vill delta eller 

ej i undersökningen. Att hemlighålla deltagarnas personuppgifter och annan information som 

kan möjliggöra identifiering skall också följas enligt konfidentialitetskravet. Som forskare 

skall du även följa nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter endast får användas 

till forskningsändamål.          

Transkriberingen av intervjuerna gjorde jag relativt nära inpå själva intervjutillfällena. Detta 

för att ha större möjligheter att komma ihåg sammanhanget vid olika frågor och svar samt 

kunna fylla i eventuella luckor där svaret inte riktigt gick att utläsa på grund av olika 

anledningar. När man transkriberar kan man enligt Kvale och Brinkmann (2009) göra detta på 

en rad olika sätt beroende på vad du som forskare skall analysera i dina intervjuer.  
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Då jag inte i min analys är ute efter att titta på intervjupersonernas språk i den meningen att 

jag intresserar mig för hur de säger något utan för vad de säger, valde jag i mina 

transkriberingar att inte ta med allt, utan bara de meningar och ord som gav mening till det 

sagda och min senare analys. Jag utelämnade därför till exempel till stora delar, mumlande, 

fnitter, irrelevanta sidospår och tillfällen då intervjun av olika anledningar avbröts.   

Nästa steg i arbetet var att läsa igenom intervjuerna noga för att sedan börja gå igenom 

innehållet i transkriberingarna och försöka att meningskoncentrera innehållet. Vid en 

meningskoncentrering dras intervjupersonernas yttranden samman till kortare formuleringar. 

Detta gör det lättare att som forskare få en överblick på innehållet och de olika teman eller 

återkommande åsikter och tankar som kan utskiljas (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter detta 

arbete kunde jag börja sammanställa och tolka de olika svaren jag fått under mina intervjuer 

som sedan låg till grund för diskussionen angående resultatet av undersökningen.          

6.5. Reliabilitet och validitet 

För att en undersökning skall ses som vetenskaplig och relevant måste du som forskare 

säkerställa din undersöknings reliabilitet och validitet så mycket som möjligt, ju mer du kan 

visa på att dessa två kriterier uppfylls desto mer trovärdig kommer din undersökning 

uppfattas. Reliabilitet innebär att den empiri du samlar in skall vara så tillförlitlig som möjligt. 

Detta kan exempelvis innebära att undersökningen ger samma resultat om vi genomför 

undersökningen vid en annan tidpunkt eller plats, eller att en annan forskare genomför samma 

undersökning och kommer fram till samma slutsats som du gjorde med din undersökning. 

Reliabiliteten bestäms också av sanningshalten eller ärligheten i de intervjuade personernas 

svar, svarar de ärligt och enligt eget tycke eller har du som forskare ställt ledande frågor eller 

på något annat vis påverkat deras svar (Kvale & Brinkmann, 2009).      

Jag har försökt att säkerställa reliabiliteten i så stor utsträckning som möjligt i min 

undersökning genom ett par olika kontroller. Dels har jag innan intervjuerna med lärarna 

informerat dem om att ingen personlig information om dem kommer att ges ut, detta för att 

förhoppningsvis få dem att slappna av och ge sanningsenliga svar. Jag har även utgått ifrån 

min intervjuguide för att ställa samma huvudfrågor till de intervjuade samt att ställa dessa 

frågor med ungefär samma innehåll och meningsuppbyggnad för att minska risken att lärarna 

uppfattar frågan olika.  
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Jag beskriver och motiverar även mina val av metoder och tolkningar under undersökningens 

gång för att på så vis visa hur jag tänkt och resonerat under uppsatsens olika delar. Dessa 

punkter anser jag ger min undersökning en relativt hög reliabilitet, det skall dock påpekas att 

man inte med 100 % kan säkerställa reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Med validitet menas att du som forskare undersökt det du menade att undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I mitt fall vill jag undersöka lärarnas uppfattning av de nationella proven i 

matematik i årskurs 3 samt deras inställning till kurplanen i samma årskurs. Jag gjorde därför 

en intervjuguide som mina handledare fick ta del av och godkänna för att säkerställa att jag 

täckte in alla mina frågeställningar. Jag har under arbetets gång även försökt att ständigt 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka mina resultat, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) stärker validiteten på forskningen du genomför. 
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7. Resultat 

Det är nu dags att försöka sammanfatta och redovisa de resultat min undersökning har gett. 

Resultaten redovisas under ett par olika teman som har kunnat urskiljas efter intervjuerna. De 

olika teman som urskiljts, bygger på vad jag anser mig kunna se för olika områden/svar som 

återkommer under intervjuerna och som kan sättas in i olika sammanhang. För att ge ett 

exempel kan det nämnas att under temat Proven som riktpinne och pekpinne kan urskiljas två 

distinkta användningsområden för proven och kursplanen enligt lärarna. Jag har dock valt att 

redovisa dessa under samma tema då de kan ses hänga samman och spegla sättet att se på 

proven och kursplan. Citaten från lärarna har jag kursiverat för att på så sätt underlätta för 

läsare att följa med i texten. 

7.1. Nationellt prov ett redskap för bekräftelse 

Det första temat som kunde urskiljas efter intervjuerna var lärarnas sätt att se på proven som 

ett bekräftelse- och utvärderingsredskap hur vida eleverna nått målen i kursplanen eller inte.  

Av de intervjuade lärarna ansåg majoriteten att de nationella proven inte hjälper dem i någon 

större utsträckning att upptäcka nya svagheter hos deras elever. I de fall som de intervjuade 

lärarna sa sig upptäcka något nytt hos eleverna, rörde det sig i dessa fall ofta om positiva 

överraskningar i form av att eleven presterade bättre än vad lärarna hade förväntat sig. Lärare 

B reflekterade på detta sätt, det är klart i vissa enstaka fall så kan man ju bli antingen positivt 

eller negativt överraskad. Medan Lärare C uttryckte det så här, svagheter kanske man visste 

om, men de var bra, där de var bra skall utläsas som proven. De två lärare som inte hade gjort 

proven baserade sina svar utifrån erfarenheter med proven i årskurs 5 men även vad de trodde 

att proven skulle ge dem till våren.   

Lärarna kom också in på provens funktion som en bekräftelse på deras uppfattningar om 

elevernas kunskaper. Lärarna sa sig anse att även om de redan tyckte sig ha en bra bild av sina 

elevers kunskaper och prestationer i matematik så vad det skönt att få bekräftelse på att de var 

rätt ute i sin bedömning. Svar som det blir mer svart på vitt med proven (Lärare A) och du 

fick ju en bekräftelse och även då lite mer precis de låg när det gäller målen (Lärare C), togs 

upp som exempel.   

 En del av lärarna som gjort proven i årskurs 3 ansåg dock att proven var, om inte för 

omfattande så i alla fall för tidskrävande i förhållande till vad de gav ifråga om nya kunskaper 

rörande elevernas måluppfyllelse.  
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Lärare B som gjorde proven under testomgången 2009, är en av de som tycker arbetsbördan 

är för stor i förhållande till vad proven ger i fråga om ny kunskap hos eleverna. Lärare B anser 

att det var alldeles för många delprov i matematiken vilket bidrog till att tiden som behövde 

läggas på att förbereda och rätta proven var alltför stor. Även Lärare A och C uttrycker 

samma ståndpunkt rörande antalet delprov och den tid proven krävde för att genomföras. 

Lärare A uttryckte följande om antalet delprov, det hade räckt med kanske fyra prov och så 

haft lite mer i dem. Det finns dock fördelar med proven som vägde upp denna faktor. En var 

att i årskurs 3 fortsätter läraren ofta att ha klassen i två år till efter provtillfället, men också för 

att få just en bekräftelse på elevernas kunskaper. För att då blir det lite mer kontroll att man 

har nått målen som Lärare D uttryckte det.  

Vissa lärare kom inpå de nationella proven i årskurs 5 som 2012 flyttats till vårterminen i 

årskurs 6. De intervjuade lärarna jobbar på F-5 skolor och ansåg att dessa prov tidigare hade 

legat fel i tiden då det inte kunde jobba med proven efteråt, eftersom tiden var för kort. Proven 

görs nämligen i dag på vårterminen i 5:an, bara några veckor innan sommarlovet och det är 

dags för eleverna att byta skola. Lärare E som inte ännu har gjort proven i 3:an reflekterade 

också över tidigare erfarenhet av proven i 5:an och det faktum att eleverna nu skulle gå kvar i 

klassen under två år. Ja i 3:an ser jag större mening med att göra dem, för då har man kvar 

dem i två år och kan jobba med dem.      

7.2. Nationellt prov som riktpinne och pekpinne 

Två andra urskiljbara användningsområden med prov och kursplan är enligt lärarna, som 

riktpinne och pekpinne. Lärare tog under intervjuerna upp det faktum att de använder 

elevernas resultat på proven för att utvärdera och planera sin undervisning. Lärare D säger till 

exempel man kunde ju se vad man missat att gå igenom men också jag kan plocka ut några 

elever och då kanske vi jobbar lite mer specifikt med klockan. Lärarna uppgav att proven 

hjälpte dem att se om de hade missat något i sin undervisning, om eleverna behövde öva mer 

på något specifikt område. Lärarna använde sedan dessa nya insikter om sin undervisning 

respektive elevers kunskaper för att planera elevernas fortsatta arbete så att de nådde målen i 

kursplanen.  

Det andra användningsområdet som pekpinne, urskiljs genom att lärare sa sig använda 

nationella prov och kursplan för att visa elev och föräldrar vad eleven kunde respektive 

behövde träna mer på. Det blev enligt dem lättare att peka ut för elev och föräldrar vad det var 

eleven skulle kunna i 3:an och få vederbörande att ta detta till sig.  
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Tidigare hade det enligt de intervjuade lärarna varit svårt att få speciellt föräldrar att inse att 

deras barn kanske behövde bättra på sina kunskaper inom något ämne. Förr då hade man ju 

ända till 5:an så då kunde både föräldrar och även vi lärare ibland tänka, men etta han är ju 

bara en etta (Lärare A). Men med proven som underlag upplevde lärarna det som lättare att få 

föräldrar och elev att inse vad som behövde tränas mer på. Proven fungerar som ett konkret 

och lättöversiktligt bevis för vad elev kan samt inte kan. Pekpinne funktionen kan vi även se i 

Lärare B reflektion sen ska det ju mer vara som en bekräftelse på det jag säger och tydligare 

inför föräldrarna också.        

7.3. Lärarnas inställning till kursplan och nationella prov 

Lärare anser att införandet av kursplanen bidragit till att på något sätt underlätta eller stödja 

dem i deras arbete. En del lärare kommer till exempel in på att den nya kursplanen bidrar till 

att de nu inte behöver använda sig av 5:ans kursplan när de planerar sin undervisning. De ger 

uttryck för att det tidigare har varit ett långt steg att planera efter kursplanen i 5:an när man 

undervisar i en 3:a. De tar också upp det faktum att lärare i ännu lägre klasser har haft ett än 

längre tidsperspektiv att ta hänsyn till i sin planering. Lärare A jag tycker det är jätteviktigt, 

man kan inte sätta att eleverna skall ha nått dit i 5:an och Lärare C det har vi ju varit lite 

dåliga med i skolan […]tala om för barnen att det här skall vi kunna i 3:an.  

Angående om lärarnas ansåg att det behövdes både kursplan som nationella prov i 3:an, eller 

om de hellre hade endast kursplan eller inget av det. Svarade lärare att de föredrog att ha både 

kursplan och nationella prov. Detta trots att vissa lärare tidigare under intervjuerna sagt att de 

inte får speciellt mycket ny kunskap om deras elever, samt att en del lärare ansåg att proven 

var lite väl tidskrävande i förhållande till vad de gav.  

7.4. Kursplan och nationella prov inte hela lösningen på problemet 

På frågan lärarna tror att de nationella proven och kursplanen kommer förbättra svenska 

elevers kunskaper i matematik, blev de intervjuades svar väldigt olika. Jag tycker mig ändå 

kunna tolka två olika svar. Dels de som säger att andra åtgärder eller förändringar behövs, 

samt de som tror nationella prov och kursplan kommer leda till förbättringar. En del lärare 

uppger att de anser att även andra åtgärder är nödvändiga för att elevers resultat i matematik 

skall förbättras. Lärare A kommer in på att skolan har varit målstyrd sedan 94 och att 

nationella prov och kursplan därför inte är hela lösningen. Lärare A anser mycket också 

hänger på att du som lärare är motiverad och lyckas väcka elevernas intresse för matematik.  
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Kunskaperna du som lärare besitter inom ämnet är enligt denna lärare också viktigt för en bra 

och givande undervisning. Lärare D kommer in på läromedel och hur undervisningen ser ut, 

nej, utan vi får nog lägga om undervisningen lite. Att man har lite mer problemlösning och 

inte så styrt av läromedlen.   

Andra lärare anser att proven och kursplanen kommer leda till förbättrade kunskaper hos 

eleverna. De uttrycker viss osäkerhet och finner inget direkt svar på hur och varför när jag 

frågar vad det är som får dem att tro det. Exempelvis så svarar Lärare F att denne måste tro på 

det. Men fyller sedan i med att om du som lärare har en bra kursplan och utvärderingsmetoder 

så underlättar detta till planeringen av en bra undervisning. Lärare E är mer osäker i sitt svar 

men menar på att kanske, jag vet faktiskt inte. Förhoppningen är väl det antar jag.  

7.5. Formativ bedömning och socialt lärande 

Lärarna i undersökningen ansåg att de nationella proven gick att använda till att formativt 

bedöma eleverna. Majoriteten av lärare som gjort proven sa sig ha formativt bedömt sina 

elever. Jag skiljer här på att använda resultaten på proven för att lägga upp undervisningen 

klassvis, med att muntligt och enskilt ge eleverna feedback på deras prestation. Lärare A sa 

sig inte ha använt proven formativt utan jag har använt det genom att bara, du har fått 9 av 

10. Jag har inte utvärderat. Lärare A tar sedan upp att anledningen till att feedback inte har 

getts till eleverna beror på tidsbrist.   

De andra lärarna pekar exempelvis på att de har bedömt formativt genom […] när jag skriver 

kunskapsprofilen[…]sen får man ju försöka styra in det på vad det är du behöver jobba mer 

med (Lärare B). Lärare C tar också upp att kunskapsprofilen underlättar ett formativt 

bedömande de är väldigt bra tycker jag […]även förslag på hur man skall skriva skriftliga 

omdömen och så med språket.    

Utifrån intervjuerna kan konstateras att lärarna anser att gruppövningar och diskussioner i 

allmänhet är bra för elevernas utveckling. Lärare C anser exempelvis att det är viktigt[…]man 

låter alla berätta hur de tänkt ut en uppgift till exempel. Då visar du ju dem[…]så kan man 

också tänka. Lärare F ser också till hur eleverna lär av varandra under den ordinarie 

undervisningen det är ju oftast där eleverna får feedback på sina tankar.[…] när de pratar, 

viskar och hjälper varandra.  
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Det kan dock tilläggas att de lärarna som genomfört dessa delprov i 3:an, ansåg att det fanns 

svårigheter i själva genomförandet och bedömningen av eleverna. Lärarna tar upp att de anser 

att proven tar för lång tid att genomföra om man är ensam lärare i klassen. Lärare C menar på 

att det var bara det att man skulle hinna med som lärare att studera varje elev, alltså 

individuellt i gruppen och det var svårt att hinna med detta. Några av lärarna kommer också 

in på att det är svårt att få igång ett samtal mellan eleverna samt att som lärare inte lotsa 

eleverna igenom uppgiften utan låta dem själva föra samtalet framåt. Lärare D de räknar 

gärna ut det i huvudet och så säger de det också köper den andra det. Lärare A kommer in på 

svårigheten med att inte hjälpa eleverna för mycket med uppgiften om de inte får igång ett 

samtal det är jättesvårt när man inte skall leda eleverna, leda in dem på rätt väg. När man 

bara skall sitta och observera.              
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8. Analys  

I följande kapitel analyseras resultaten med hjälp av teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. 

8.1. Nationella proven ett redskap för bekräftelse  

Jag redovisade tidigare att de intervjuade lärare ansåg sig vilja ha kvar de nationella proven 

trots det faktum att de i många fall inte sa sig upptäcka nya kunskaper hos sina elever i någon 

större utsträckning med hjälp av dem. Majoriteten lärare som hade gjort proven i årskurs 3, 

ansåg även att proven tog allt för mycket tid att rätta och bedöma i förhållande till vad de gav. 

Vad är det då som får samtliga lärare att ändå vilja ha kvar proven? 

Det som lärarna tog upp var provens funktion som bekräftelse på vad de ansåg att eleverna 

kunde. De fick med hjälp av proven bekräftat att deras elever hade nått målen i kursplanen 

och att deras undervisning tog upp de områden som kursplanen efterstävar. Utifrån dessa 

åsikter blir slutsatsen att de nationella proven i matematik enligt dessa lärare lever upp till 

punkten Skolverket (2010b) har satt upp de nationella proven att sträva efter nämligen, vara 

ett stöd för lärarens bedömning av elevers måluppfyllelse och pröva hur väl den enskilde 

eleven har uppnått målen.  

Större delen av lärarna undersökningen ansåg proven vara för tidkrävande att genomföra och 

bedöma. Även Skolverkets utvärderingsundersökning visade att många lärare (50 %) ansåg 

proven vara allt för omfattande och tidskrävande (Skolverket, 2010b). Naeslund (2004) 

konstaterar också att många lärare anser arbetet med proven ta mycket tid, men att många 

lärare i brist på andra utvärderingsalternativ ser proven som det smidigaste och minst 

tidskrävande sättet. Naeslunds undersökning visade också att 9 av 10 lärare i undersökningen 

ansåg att proven tydligt visade vad som var minimikraven eleverna skulle nå upptill. Det här 

stämmer också väl in på min undersökning där till exempel Lärare D gav uttryck för att 

proven visade om eleverna nått målen eller ej.       

Sett till hur lärarna i undersökningen anser att proven hjälper dem att upptäcka nya förmågor 

hos eleverna, så säger de att med hjälp av proven upptäckter de sidor hos eleverna som de inte 

tidigare hade sett. De tillägger dock att det inte rör sig om några större upptäcker, utan om 

mindre saker som inte ändrar deras generella bild av elevens kunskaper. Dessa svar från 

lärarna kan jämföras med undersökningarna som Naeslund (2004) och Skolverket (2010b) har 

gjort. 
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 I Skolverkets undersökning sa sig 60 % av lärarna fått hjälp av proven för att upptäcka nya 

förmågor hos eleverna medan Naeslunds undersökning kom fram till att 9 av 10 lärare 

upptäckte nya förmågor hos sina elever.  

Lärarna i undersökningen ansåg även att de nationella proven i årskurs 3 stärktes och sågs 

som mer givande tack vare det faktum att samtliga lärare skulle ha klassen i ytterligare två år. 

De jämförde proven i årskurs 3 med de i 5:an och sa sig då se ett större värde i proven som 

gjordes i 3:an. Anledningar som angavs var till exempel att de kunde hjälpa elever att jobba 

extra inom områden där de inte nådde målen samt individualisera elevernas fortsatta 

undervisning så eleverna fick en relevant och anpassad undervisning i förhållande till deras 

nivå. Här uppfyller proven ytterligare två av de punkter som Skolverket har satt upp, 

nämligen att proven skall. 

 Ge underlag för en kunskapsprofil i syfte att stödja kunskapsutvecklingen mot 

målen. 

 Kunna användas i uppföljande och utvärderande syfte på olika nivåer    

(Skolverket, 2010b, sid 9). 

8.2. Nationellt prov som riktpinne och pekpinne 

I undersökningen visade det sig att lärarna sa sig se två olika användningsområden för de 

provresultat eleverna fick. Det ena användningsområdet lärarna använde resultaten till var att 

utvärdera och planera sin egen undervisning, detta benämndes som provens funktion som 

riktpinne. Här säger lärarna att de använder resultaten från de nationella proven för att följa 

upp elevernas resultat och jobba vidare med de områden som eleven behövde träna mer på. 

Regeringen och Skolverket har som tidigare nämnts satt upp ett par användningspunkter för 

alla de nationella proven oavsett årskurs. Tre av punkterna tar upp kunskapsmålen och att 

proven skall användas för att utvärdera om eleverna uppnår dessa samt fungera som ett 

utvärderingsverktyg för läraren om hur dennes undervisning låter eleverna nå kunskapsmålen.     

 Förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor, 

 Konkretisera kursmål och betygskriterier, 

 Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på 

skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. (Skolverket, 2010a) 
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Till detta kan också de två punkter som togs upp i föregående rubrik läggas till. Nämligen att 

proven skall kunna ge underlag till en kunskapsprofil som kan användas kunskapsutvecklande 

och att proven skall kunna användas i uppföljande och utvärderande syfte. Detta kan sedan ses 

ur ett bedömningsperspektiv där det idag förespråkas att du som lärare skall bedöma 

formativt. I ett formativt bedömande strävar du som lärare efter att bedöma för lärande, det 

vill säga att du ger feedback, vägledning och kreativ kritik på elevernas arbeten eller provsvar. 

Utifrån denna feedback skall sedan eleven jobba vidare med uppgifter inom samma områden 

för att få chansen att tillgöra sig den eller de kunskaper som denne inte har hunnit ta till sig 

(Holmgren, 2010; Lindstöm, 2005; Westlund, 2010).  

 Att proven fungerar som pekpinne enligt många lärare kan ses ur ett 

socialkonstruktionisktiskt teoretisktperspektiv, där det är viktigt att eleven lär sig de 

kunskaper som anses viktiga i just de sociala konstruktioner som den befinner sig i (Berger & 

Luckmann, 1998). Synen på vad som är viktigt att lära sig i skolan ändras dock över tid 

allteftersom ny forskning kommer med nya teorier om vad som gynnar lärandet bäst. Detta 

innebär att det som dagens föräldrar fick lära sig i skolan kanske inte stämmer överrens med 

vad som lärs ut idag. Det kan då hända att föräldrar och lärare har olika åsikter om vad barnet 

ifråga behöver lära sig. Här fungerar då kursplan och de nationella proven som ett sätt för 

lärarna att visa föräldrarna vad elever i dagens svenska skola behöver kunna i de olika 

årskurserna.  

8.3. Inställning till införandet av kursplan och nationella prov 

Lärarna i undersökningen såg positivt på införandet av kursplan och nationella prov i 

matematik för årskurs 3. Den främsta anledningen till att lärarna såg positivt på införandet av 

kursplanen och nationella prov var att det tidigare hade varit ett för stort steg att planera efter 

kursmålen i årskurs 5, när eleverna gick i till exempel 1:an, 2:an eller 3:an. Lärarna ansåg nu 

det vara lättare att planera undervisningen mot kursmålen och att i tid upptäcka de elever som 

riskerar att missa målen i 5:an. Detta kan ses i förhållande till att ett av målen med de 

nationella proven är att hjälpa läraren att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna 

(Skolverket 2010a). Samt att kursplanerna i de olika ämnena har till uppgift att underlätta för 

läraren att planera och utvärdera sin undervisning så att alla elever når minimimålen i de olika 

kursplanerna (Skolverket, 2000-07).        
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Lärarna ansåg även att både kursplan och nationella prov var att föredra istället för att endast 

ha kursplan. Här kan utläsas att lärarna ser nationella proven som ett bra sätt att verifiera sina 

tankar kring elevernas kunskapsnivåer. De menar på att proven fungerar bra som 

utvärderings- och bekräftelseverktyg. Detta stämmer väl överrens med vad Skolverket 

(2010b) kom fram till i sin undersökning där 80 % av lärarna i årskurs 3 sa sig fått stort eller 

visst stöd i bedömningen om eleverna kunskaper. Detta kan jämföras med Naeslunds (2004) 

undersökning där 50 % av lärarna i årskurs 5 sa sig ha fått betydande hjälp vid bedömningen 

av elevernas kunskaper. Att det skiljer så mycket mellan dessa två undersökningar kan dock 

bero på olika faktorer. Dels kan hos Naeslunds undersökning utläsas att lärarna enbart skulle 

ta i beaktande om de hade fått betydande hjälp i bedömningen, medan Skolverket även 

räknade med de lärare som fått viss hjälp. Sedan kan det också vara så att lärarna i Naeslunds 

undersökning har bättre kännedom om sina elevers kunskaper då de i många fall kanske har 

haft klassen i tre läsår istället för ett som antagligen är det vanligaste i Skolverkets 

undersökning.       

8.4. Synen på lärande och kunskap förändras 

Det sociokulturella perspektivet på lärande menar att vi människor utvecklar nya kunskaper 

inom den proximala utvecklingszonen med hjälp av andra (Säljö, 2000). Samtidigt har det 

blivit allt mer viktigt att lära sig hantera olika redskap för att kunna på egen hand ta reda på 

och tillgodogöra sig nya kunskaper. Arfwedson och Arfwedson (2002) menar att skolan mer 

och mer går mot att utveckla formella kunskaper hos eleverna, där aktivitet och utveckling 

förespråkas istället för att memorera fakta. Säljö (2000) använder begreppet medierande 

redskap för att visa hur dagens samhälle kräver att människan kan hantera olika sorters 

kunskaper för att klara av att lösa problem.  

Lärarna i undersökningen ger också uttryck för dessa sätt att se på vad som är viktigt för 

eleverna att lära sig och hur de kan lära sig detta. En lärare tar till exempel upp att genom 

diskussioner i klassen där eleverna får berätta hur de kom fram till svaret låter de andra se att 

det finns olika sätt att tänka kring samma problem. Lärarna anser också att delproven som 

genomgörs i grupp är bra och stämmer överrens med deras syn på lärande. Lärarna menar på 

att det är i grupp och av varandra vi lär oss mest, som exempel kom elevernas prat och 

viskande under lektionstid upp som ett sätt för eleverna att få feedback på sina tankar. 

Gruppövningar och muntliga delprov är något som tillkommit på senare tid på de nationella 

proven (Lundahl, 2009).  
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En av anledningarna till detta är att synen på hur vi tar till oss ny kunskap har ändrats sedan 

de första proven gavs ut. Skolan har gått ifrån ett behavioristiskt synsätt till sociokulturellt 

(Säljö, 2000).     

En fortsatt titt på vad som har förändrats med de nationella proven under åren som gått visar 

att även sättet som proven bedöms och rättas har ändrats. Från att i början ha bestått av 

flervalsfrågor som skulle underlätta bedömningen och göra proven som objektiva som 

möjligt, har proven mer och mer övergått till att bestå av öppna frågor där det eftersträvas att 

eleverna får möjlighet att reflektera och lösa uppgifterna valfritt sätt. I matematiken har 

uppgifterna gått ifrån att endast bestå av huvudräkningsuppgifter till att även innehålla 

problemlösningsfrågor och uppgifter som görs i grupp muntligt (Lundahl, 2009). Naeslunds 

(2004) undersökning kom också fram till att lärare och elever ansåg att proven mätte 

långsiktiga kunskaper, förståelse och kommunikationsfärdighet, vilket är de kunskaper som 

eftersträvas i många av målen i kurs- och läroplan.  

Under åren som de centralt utgivna proven har använts har synen på bedömning även ändrats i 

skolan. Skolan har gått ifrån att bedöma summativ där endast poäng eller betyg sätts på 

provet, till att som idag försöka att ge elever så mycket kreativ feedback som möjligt i form 

av formativ bedömning. Eller det är i alla fall meningen att lärarna skall sträva efter att 

bedöma formativt (Holmgren, 2010; Lindström, 2005; Westlund, 2010). Lärarna i denna 

undersökning ansåg sig använda proven formativt, det var endast en lärare som inte sa sig ha 

gjort detta, denna lärare sa dock att hon ville bedöma formativt men att tiden hade varit för 

knapp.  

Då proven idag skall bedömas formativt och det har tillkommit nya delmoment i form av 

grupp- och muntliga delprov tyckte lärarna i undersökningen att det ibland kunde vara svårt 

bedöma objektivt och inte ha förutfattade meningar. De ansåg även att dessa delprov var 

tidskrävande och svåra att genomföra utan att hjälpa eleverna på traven. Här skiljer det sig 

idag ifrån hur proven i början var utformade vid bedömning, då proven bestod av slutna 

flervalsfrågor som läraren snabbt och lätt kunde bedöma utan att lägga någon värdering i 

svaret (Lundahl, 2009).  
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Ett användningsområde som har tillkommit med de nationella proven är deras funktion som 

utvärderingsredskap för hur enskilda skolor lyckas få deras elever att nå målen i kurs- och 

läroplan. Under provens första tid användes de endast till att betygsätta eleverna men i och 

med att skolan decentraliserades från staten till kommunerna tillkom denna funktion. 

Regeringen ville fortfarande kunna kontrollera att kommuner och skolor bedriver en 

undervisning som ger eleverna en möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap de har rätt till 

(Lundahl, 2009).  

Av de lärare som deltog i undersökningen var det endast en lärare som kom in på att proven 

fungerar även som kontrollverktyg av skolor och lärare. Naeslunds (2004) undersökning 

visade också att vissa lärare uttryckte att de kunde uppleva kontrollfunktionen som jobbig, 

rektorer sa sig dock uppskatta kontrollfunktionen. Läraren som nämnde denna funktion i 

undersökningen sa sig dock inte vara orolig över att bli kontrollerad utan hon påpekade att det 

inte syntes i kontrollen hur klassen sammansättning ser ut. Det kan ju vara så att klassen 

består av många elever som av olika anledningar inte kan förväntas nå upp till målen, till 

exempel elever med olika diagnoser om funktionsnedsättning eller ny anlända flyktingar.        
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9. Diskussion 

Det har nu blivit dags att sammanfatta de resultat som undersökningen har gett. Detta hade jag 

tänkt göra genom en resultatdiskussion där jag kopplar samman resultat och analys med de 

frågeställningar min undersökning utgick ifrån. Undersökningen skall dock inte ses som 

generaliserbar då den är allt för liten i omfattning. Efter resultatdiskussionen kommer jag att 

föra en diskussion om mitt metodval och eventuella omständigheter som behövs ta i 

beaktande angående undersökningen. Avslutningsvis kommer jag kortfattat ge förslag på 

fortsatt forskning.     

9.1. Resultatdiskussion    

Lärarna i undersökningen var samtliga positiva till införandet av nationella prov i årskurs 3. 

De anser att det tidigare var svårt att planera undervisningen efter kursmålen som fanns för 

årskurs 5 då steget var allt för långt. Med de nya kursplanerna blir det lättare att planera efter 

strävansmålen och lägga upp en mer anpassad undervisning. Lärarna menar också att det nu 

tidigare går att upptäcka elever som kommer få det svårt att nå målen i 5:an och med hjälp av 

kursplanerna kan de på ett konkret sätt peka ut för elever, föräldrar och annan skolpersonal 

vilka mål det är eleven har svårt att nå upp till.  

Detta kan jämföras med att sätta ihop en bokhylla från IKEA där ritningen som följer med 

inte innehåller de första stegen i monteringen, utan dessa steg får vi som skall sätta ihop 

hyllan själva lista ut. Utan de första stegen i en ritning är det svårt att i tid upptäcka om 

monteringen blir fel och detta kan vara svårt att reparera, upprättas istället en lite mer utförlig 

ritning kan monteringen underlättas. Att införa kursplaner för alla årskurser är dock kanske 

inte att föredra, vilket möjligtvis skulle kunna underminera lärares yrkeslegitimhet då det kan 

uppfattas som att lärare inte kan bedriva och planera sin undervisning utan att ta till hjälp.   

När det kommer till införandet av nationella prov så tycker lärarna i undersökningen att de 

fungerar som ett sätt att bekräfta hur väl eleverna når kursmålen. Även om lärarna säger att de 

redan innan proven har bra insikt i vad deras elever kan och inte kan, så menar de att proven 

bidrar till att det blir mer ”svart på vitt”. Naeslunds (2004) undersökning visade att lärare vill 

få bekräftat att de har bedömt deras elevers måluppfyllelse korrekt. Undersökningen som 

Naeslund genomförde visade även på att lärare anser att de som utformar proven besitter 

större kunskaper i bedömning än dem själva. Detta medför att proven ses som legitima och ett 

sätt för dem att bli vägleda i konsten att bedöma elevers kunskaper, samtidigt som de får 

behålla en stor del av friheten och bestämmandet över deras jobbutövande.  
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Det kan vara så att lärare blir osäkra när det kommer nya direktiv uppifrån om hur och vad 

man skall bedöma och att det ibland kan vara väldigt” luddigt” i vissa fall vad det är som 

gäller. Ena stunden skall det göras så för att i nästa stund göras så, det blir då en lättnad och 

trygghet för lärare när de har något att luta sig mot, speciellt när detta kommer uppifrån. 

Lärarna i undersökningen såg dock inte i någon större utsträckning införandet av proven som 

ett sätt för högre instanser att kontrollera dem och deras undervisning vilket är ett annat 

användningsområde för proven.        

Lärarna i undersökningen sa sig inte upptäcka några nya svagheter eller styrkor hos sina 

elever med hjälp av proven. De sa sig dock hjälpas av proven i den bemärkelsen att de fick 

konfirmerat det de sedan tidigare har bedömt att eleverna behärskade. Här kan återkopplas det 

som tidigare nämnts om att lärare vill ha bekräftelse och något att luta sina beslut emot. Det 

har även satts upp punkter som de nationella proven skall uppfylla och kunna användas till 

(Skolverket, 2010a; 2010b). Dessa punkter innehåller bland annat att underlätta och hjälpa 

lärare att bedöma elevernas kunskaper. Utifrån det som undersökningen kom fram till och de 

punkter som finns rörande användningen av de nationella proven, blir slutsatsen att proven 

lever upp till dessa punkter och ger lärare det stöd och den hjälp som de är tänkta att ge.  

Det skall dock tilläggas att lärarna i undersökningen ansåg att proven var för tidskrävande, 

vilket även Naeslunds (2004) undersökning tidigare visat att lärare i årskurs 5 och 9 också 

anser om de proven. Frågan kan då ställas hur mycket tid som är rimligt att behöva lägga på 

de nationella proven och om det finns möjlighet att kanske ändra upplägget eller att slå ihop 

eller ta bort vissa delprov. Samtidigt måste ju proven försöka att mäta så många mål i 

kursplanen som möjligt för att ses som relevanta att genomför. PRIM-guppen som tar fram 

och utvärderar proven i matematik använder sig kontinuerligt av testgrupper för att få 

feedback på provens utformning och upplägg och kan därför anses ha fastslagit att proven 

behöver se ut som de gör. De har dock gjort ett par justeringar i proven för årskurs 3, bland 

annat tog de bort ett par delprov som ansågs vara för svåra av lärarna (PRIM-gruppen, 2010).   

Använder sig då lärarna av elevernas resultat på de nationella proven i sin planering av 

undervisningen eller på något annat sätt för att hjälpa eleverna att utvecklas? Ja det visade sig 

att lärarna trots att de sa sig inte upptäcka alltför mycket nya kunskaper hos sina elever, sa sig 

använda resultaten från proven på olika sätt i sin undervisning. Dels använde sig lärarna av 

proven som riktpinne, där de utefter elevernas resultat planerade undervisningen så den 

passade elevens individuella behov.  
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De nationella proven är ju även tänkta att fungera och bidra till att underlätta för lärare att 

anpassa sin undervisning efter elevers individuella behov för att nå målen i läro- och kursplan, 

det har Skolverket fastslagit i de stolpar som satts upp (Skolverket, 20110a; 2010b). 

Skolverket och PRIM-gruppen har även försökt underlätta för formativ bedömning och 

individuella planeringar genom att utveckla lärarhandledningar och kunskapsprofiler som 

följer med proven (PRIM-gruppen, 2010).               

Det andra sättet lärarna sa sig använda proven på var som pekpinne. Detta innebär att de 

använder elevernas resultat på proven för att på ett konkret sätt visa för föräldrar och elev vad 

eleven kan respektive måste jobba mer med. Det kan ibland enligt vissa lärare vara svårt att få 

framförallt föräldrarna att ta till sig att deras barn kanske inte riktigt hänger med i skolan och 

behöver jobba lite extra, eller få specialundervisning för att nå upp till kursmålen. Nationella 

proven fungerar då bra att använda för att lätt och förståligt visa hur eleven presterar.  

Det har tidigare i uppsatsen tagits upp att skolan ständigt genomgår förändringar och att synen 

på kunskap ändras. Det kan då vara svårt att som förälder acceptera och förstå varför ens 

barns skolgång inte liknar ens egna. Det kan till exempel vara att många föräldrar idag 

ifrågasätter varför elever på vissa skolor inte har läxor, det hade ju de när de gick i skolan. 

Men idag är synen på läxor annorlunda och på vissa skolor har det beslutats att inga läxor 

skall följa med eleverna hem utan skall hinnas med i skolan. Det kan även vara så att 

föräldrarna är invandrare och är vana vid en sorts skola och kunskap som lärs ut. Nationella 

proven kan här fungera som ett sätt att visa vilka kunskaper vi sträva efter att lära eleverna i 

den svenska skolan, allt enligt socialkonstruktionismens teori om att olika sociala 

konstruktioner ser annorlunda på vad som är viktig kunskap och hur denna kunskap skall läras 

in (Berger & Luckmann, 1998). 

Under åren som nationella proven använts har synen på lärande förändrats både vad det gäller 

hur vi lär men även vad vi förväntas lära oss. Idag har det sociokulturella perspektivet på 

lärande fått ett allt starkare fäste i skolan. Här lär vi av och tillsammans med personer som 

kan lite mer än oss själva (Säljö, 2000). Det fokuseras inte heller lika mycket på att elever 

skall memorera fakta utantill, utan att de istället skall behärska olika medierande redskap för 

att själva kunna analysera och lösa problem de ställs inför (Arfwedson & Arfwedson, 2002; 

Säljö, 2000). 
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Att synen på lärande har ändrats tillsammans med att proven idag till exempel även skall 

fungera som en utvärdering av undervisningen samt ett formativ bedömningsunderlag har lett 

till ett par förändringar. Proven består idag inte endast av slutna flervalsfrågor som de gjorde i 

provens början. Under åren som gått har proven mer kommit att bestå av problemlösnings 

uppgifter, muntliga delprov och gruppövningar, detta för att tillmötesgå de kunskaper som 

eftersträvas i dagen skola, till exempel kreativitet och aktivitet. Skolverket har även fastslagit 

att proven inte skall väga lika tungt vid betygsättning som de tidigare gjort. Proven största och 

viktigaste funktion är idag att verka kunskapsfrämjande och målpreciserande (Lundahl, 2009).    

De första åren som vad idag kallas nationella prov användes skulle de vara objektiva och lätta 

att rätta för lärarna. I och med förändringarna i dagen prov är det dock svårare för lärarna att 

vara objektiva och snabba i sitt rättande av proven (Lundahl, 2009). Detta framkommer även i 

min undersökning där många lärare anser att vissa delprov som till exempel grupprovet tar 

mycket tid i anspråk när det kommer till rättning och bedömning. En del av dem uttrycker att 

dessa delprov kan vara svåra att bedöma och rätta objektivt, då det dels är stressigt att 

genomföra proven som ensam lärare i en klass på ibland så många som 25 elever. Men även 

att vissa elever enligt lärarna kan ha svårt delta aktivt eller sakna språket som behövs för att 

uttrycka sig förstårligt och förklara vad de verkligen menar. 

Under åren som gått har nationella prov använts i olika årskurser och i vissa fall inte varit 

obligatoriska att använda. Idag är alla prov obligatoriska att använda i alla de årskurser som 

berörs, så länge inte speciella omständigheter finns till varför en elev inte skall genoföra 

proven. Proven används sedan skolan decentraliserades från staten, idag också för att 

kontrollera kommuner och individuella skolorna så att undervisningen lever upp till de krav 

som ställs (Lundahl, 2009). Detta innebär att även individuella lärare kan kontrolleras och 

utvärderas. Lärarna i denna undersökning oroade sig dock inte för detta i någon större 

utsträckning utifrån vad som kom upp på intervjuerna.  

Något som fortfarande är sig likt är att proven skall användas för att säkerställa likvärdiga 

betyg över landet. Bedömningen av proven har dock gått från att vara mest summativ till att 

idag fundera formativt. Med hjälp av lärarhandledning och kunskapsprofiler skall ett 

formativt bedömande underlättas (Lundahl, 2009). Alla lärare i undersökningen säger också 

att de använder eller vill använda sig av formativ bedömning när de rättar proven och ger 

eleverna feedback.       
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9.2. Metoddiskussion  

I början av arbetet med uppsatsen funderade jag mellan att använda mig av enkäter eller 

intervjuer som metod för insamlandet av empiri. Efter att ha läst in mig på området genom 

tidigare forskning och kommit fram till vilka frågeställningar jag ville undersöka hamnade 

dock valet på semistrukturerade intervjuer. Att först läsa in sig på ämnesområdet och sedan 

formulera frågeställningar rekommenderas även av Kvale och Brinkmann (2009). De 

rekommenderar även att antalet intervjupersoner i en intervjuundersökning skall ligga 

någonstans mellan 5 – 15 personer. Jag valde att intervjua 6 personer, att antalet inte är större 

beror på att jag inte ansåg mig hinna med fler under den tidsram som fanns, då efterarbetet 

med intervjuer är relativt tidskrävande. 

Undersökningen jag genomförde är kvalitativ och baseras på de intervjuades tankar och 

ställningstaganden som kom upp under samtalen. Kvalitativa undersökningar låter dig som 

forskare komma djupare in i dina respondenters funderingar. Detta genom att du under 

samtalets gång kan ställa följdfrågor och spinna vidare på intressanta sidospår. Det finns dock 

även risker med kvalitativa intervjuer. En är att intervjupersonerna påverkas av följdfrågor 

eller själva intervjusituationen och därför inte svarar ärligt eller svara vad de tror att 

intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag kan med säkerhet inte veta att 

intervjupersonerna svarade sanningsenligt och inte vad de trodde att jag ville höra. Men jag 

anser mig ha minskat denna risk genom att ha försäkrat deltagarna om att endast jag skulle ta 

del av hela intervjun och att inga namn skulle förekomma i uppsatsen.  

Annars anser jag att intervjuerna gick smidigt och bra att genomföra, intervjupersonerna 

pratade på och kom med bra och givande svar. Jag följde upp eventuella intressanta sidospår 

med följdfrågor och försökte att inte påverka eller tvinga fram svar ur deltagarna. Det skall 

dock nämnas att det är första gången jag genomför en undersökning i denna storlek och att jag 

inte tidigare har använt mig av intervjuer i forskningssyfte.   

9.3. Förslag på vidare forskning  

Min undersökning har fokuserat på de nationella proven i matematik, det hade varit intressant 

att undersöka om lärare har samma uppfattningar om proven i svenska och svenska som 

andraspråk. Det skulle även kunna undersökas om det är någon skillnad i synen på nationella 

prov mellan kvinnliga och manliga lärare och vad de ser för användningsområden för proven i 

deras egen undervisning.  
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Elevers åsikter och tankar kring de nationella proven i årskurs 3 är viktiga att inte glömma 

bort, det skulle därför vara intressant att undersöka hur de upplever proven i de olika ämnena. 

Det kan vara intressant att undersöka huruvida eleverna är medvetna om att det finns 

kursplaner med mål i som de skall nå upp till i 3:an, det är ju för deras utvecklings skull de 

har införts. Det skulle även vara inressant att undersöka hur föräldrar till elever i årskurs 3 ser 

på införandet av nationella prov i matematik.                

9.4. Avslutning 

Hade tänkt avsluta uppsatsen med ett par avlutande ord och tankar. Undersökningen som 

genomförts visar att lärarna ser positivt på de nya nationella proven och kursplanen som 

införts. De tycker att dessa underlättar och ger feedback på deras undervisning. Visst har 

lärarna synpunkter på saker som de anser kan förändras, men de positiva aspekterna prov och 

kursplan medför överväger dessa. Det måste också ses som en omöjlighet att få alla lärare helt 

nöjda och tillfreds med hur den svenska skolans undervisningsupplägg ser ut. Det kommer 

alltid att finnas olika åsikter om hur undervisningen skall se ut.  

De nationella proven har också förändrats mycket under åren som gått. Skolverket och de 

olika grupper som utformar proven har utvärderat och lyssant på lärares åsikter kring provens 

innehåll, upplägg och relevans. Synen på lärande har även förändrats under åren som gått, 

vilket hat krävt att nationella prov och styrdokument också måste arbetas om. Regeringen som 

styr idag funderar på att göra ytterligare förändringar inom skolan. Kommer detta att öka 

svenska elevers kunskaper? Det kan vi inte med säkerhet säga, men för hoppningen är så klart 

det. En sak som dock är säker är att hur många förändringar som än sker inom skolan kommer 

det alltid att finnas saker som anses behövs förbättras. Detta skall enligt mig inte ses som 

något negativt utan som att det ständigt strävas efter att utveckla undervisning och skola så att 

våra elever får en så bra och givande skolgång som möjligt.      
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11. Bilaga 1 

Intervjuguide: 

Bakgrund/basinformation: 

Ålder, år inom yrket, tidigare vana av nationella prov 

Huvudfrågor: 

Tycker/tror du att du får en bättre bild av dina elevers kunskaper i matematik med nationella 

proven? Hur då/varför inte? 

Beskriv arbetet med förberedelse och efterarbete vid provtillfällen?  

I förhållande till den tid som läggs ner anser du då att proven tillför så pass mycket för din 

bedömning av elevernas kunskap att de är nödvändiga?  

Vilka negativa/positiva saker kan du se proven föra med sig? 

Använder du resultaten på proven för individuell planering? Hur då?  

Vad tycker eleverna om proven? 

Behövs det kursmål för årskurs 3 i matematik? Varför/varför inte? 

Vad anser du vara anledningen till att man valde att införa nationella prov i årskurs 3 i 

matematik från regeringens sida? 

Kommer kursplaner och nationella prov leda till en ökad kunskap hos de svenska skolbarnen i 

matematik anser du?  Varför/varför inte?  

Skall vi ha både prov och kursplaner, inget av de eller endast en av de nämnda i matematik? 

Varför då? 

I de nationella proven finns det gruppövningar. Hur har de fungerat att genomföra anser du? 

Hur ser du på det här med att lära i grupp? 

Avslutande reflektioner: 

 

 


