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ABSTRAKT 
Föreliggande arbete är en redovisning av en attitydundersökning som gjordes 2010, gällande 
gymnasieelevers uppfattning om i vilken grad de nationella proven är rättvisa. Studien visade 
att eleverna överlag var positiva till proven både gällande det proven mätte samt bedömningen 
av proven. Vissa oregelbundenheter som bröt mönstret kunde dock påvisas. Slutsatsen blev att 
elevernas upplevelse av rättvisegraden är viktig för provens existensberättigande samt att 
central, från lärare och elever distanserad, rättning och bedömning av proven är 
eftersträvansvärd. 



FÖRORD 
När vi började fundera på detta arbete insåg vi snabbt att ett gott samarbete med flertalet 
personer skulle krävas för att färdigställa denna attitydundersökning. För att en sådan 
undersökning ska bli rättvis handlar det om kontakter med ett stort antal människor, timmar 
av jobb vid dator och en stor mängd research. Vägen till den färdigställda undersökningen har 
varit lång – och långt ifrån problemfri. Många djupa funderingar har fått råda men tack vare 
alla vänliga människor som ställt sig till vårt förfogande har vi det slutgiltiga arbetet klart. Vår 
förhoppning är att de personer som tog sig tid, varit inblandade, eller på ett eller annat sätt 
medverkat, förstår till vilken stor hjälp de varit för oss. 
 
Vi riktar ett stort och varmt tack till vår vetenskapliga handledare Marie Nordlund som på ett 
konkret och sakligt sätt delgivit oss synpunkter och ovärderliga råd. Vi vill också tacka alla 
elever, på den i undersökningen utvalda gymnasieskolan, som tog sig tid att fylla i vår enkät. 
Utan alla de nämnda hade denna undersökning aldrig kommit till.  
 
Vi vill också sända ett särskilt tack till våra familjer och framförallt våra barn, Johan och Elis 
respektive Hedda, David och Adam, för att de visat stort tålamod och tagit mycken hänsyn till 
att vi ägnat så mycket tid åt datorn istället för åt dem! 
 
Tack! 
 
Kristina Bergdahl och Katarina Nooij  
 
Maj 2010 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING.............................................................................................................................. 1 
Begreppsdiskussion................................................................................................................ 1 
Bakgrund ................................................................................................................................ 2 
Syfte och frågeställningar....................................................................................................... 3 
Avgränsningar ........................................................................................................................ 3 

TEORETISK BAKGRUND ...................................................................................................... 4 
Det nationella provsystemet i Sverige.................................................................................... 4 
Att bedöma och betygsätta – ur lärarens perspektiv .............................................................. 5 
Att bli bedömd och betygsatt – ur studentens/elevens perspektiv ......................................... 5 
Nationella prov som koncept.................................................................................................. 6 

METOD...................................................................................................................................... 8 
Urval....................................................................................................................................... 8 
Genomförande........................................................................................................................ 9 
Bortfall ................................................................................................................................. 10 

RESULTAT ............................................................................................................................. 11 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 19 
Validitet och reliabilitet........................................................................................................ 19 
Resultatdiskussion................................................................................................................ 20 
Vidare forskning................................................................................................................... 23 

SAMMANFATTNING............................................................................................................ 24 

KÄLLFÖRTECKNING........................................................................................................... 25 
 
 
BILAGA: Enkät 
 



 

 1 

INLEDNING  
Som lärare ställs vi inför olika situationer och problem varje dag, många av dem svårlösta och 
krävande. Bland alla dessa svårigheter sticker ändå bedömning och betygsättning ut som det 
ojämförligt svåraste. Varje bedömningstillfälle orsakar huvudbry och varje kursslut innebär 
frustration och ångest – betygen måste sättas! 
 
Det finns naturligtvis många orsaker till att betygsättning är så problematiskt och svårt. Dels 
har det att göra med att det alltid ligger ett visst obehag i att bedöma någons prestation men 
framförallt beror det nog på att betygskriterierna lämnar ett ganska stort tolkningsutrymme 
samtidigt som de anger många aspekter som ska tas med i bedömningen.  
 
Eftersom vi som svensk- och engelsklärare undervisar i ämnen som innehåller nationella prov 
känner vi oss, när det gäller betygsättningen, många gånger mer trygga än mindre lyckligt 
lottade kollegor. Vi har de facto möjlighet att stämma av vår bedömning mot de nationella 
proven och korrigera oss själva inför kursbetyget, om det skulle behövas. Alla vill vi vara 
rättvisa och hålla en nivå som står sig nationellt. För oss är alltså de nationella proven viktiga. 
De skapar trygghet och en känsla av att kunna göra rättvisa bedömningar. 
 
Enligt Skolverket verkar också ett av de viktigaste motiven till de nationella provens existens 
just vara rättviseaspekten. De nationella proven skall ”stödja en likvärdig och rättvis 
bedömning och betygsättning” och utgöra ”underlag för en analys av i vilken utsträckning 
kunskapsmålen nås” (Skolverket, 2010). 
 
Att Skolverket och vi som lärare upplever de nationella proven som en rättvisegarant betyder 
däremot inte att målgruppen, eleverna, upplever detsamma. I en avhandling om bedömning 
(Andersson, 2000) poängteras att elevernas upplevelse av rättvisegraden är av största vikt för 
hela utbildningssystemet. Andersson menar att negativa upplevelser; framförallt upplevelser 
av orättvisa, kan leda till att tilliten till bedömningen och kanske till hela utbildningen går 
förlorad. 

Begreppsdiskussion 
Vi kommer i uppsatsen att använda oss av några begrepp som visserligen är vedertagna men 
som i en vidare mening är definitionsmässigt problematiska. De begrepp som vi här vill lyfta 
fram är; rättvisa, objektivitet och kunskap. 
 
Nationalencyklopedins (2010) ordbok definierar rättvisa – i den bemärkelse vi använder oss 
av det – som ett ”tillstånd där inblandade parter behandlas lika”. Många filosofer, bland andra 
John Rawls och Robert Nozick, har ägnat sig åt teorier kring rättvisebegreppet men trots att 
rättvisa är ett viktigt begrepp bland annat inom politik, samhällsvetenskap, juridik och filosofi 
finns ingen enhetlig definition som alla accepterar. Vi är medvetna om detta men använder 
oss av begreppet rättvisa i den meningen att vår undersökning baseras på elevernas subjektiva 
upplevelse av rättvisa. 
 
Objektivitet definieras i Nationalcyklopedins ordbok som en företeelse som ”enbart tar hänsyn 
till fakta”, alltså motsatsen till subjektivitet. Objektivitet kan också sägas vara detsamma som 
saklighet och opartiskhet men kan betyda olika saker beroende på sammanhang. Trots att 
objektivitet naturligtvis är viktigt inom forskning är det mycket svårt att vara helt objektiv, det 
vill säga att i sitt förhållningssätt inte låta sig påverkas alls av tidigare kunskaper och 
erfarenheter. När vi strävar efter objektivitet måste vi alltså oftast nöja oss med att uppnå den 
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högsta möjliga graden av objektivitet och det är också detta vi menar när vi använder oss av 
begreppet objektivitet. 
 
Begreppet kunskap kan också definieras på många olika sätt. Enligt Nationalencyklopedins 
ordbok är kunskap en ”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn 
har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier e.d”. Kunskap är i en viss bemärkelse 
väsenskilt från insikt som definieras som ”uppnådd eller djupare förståelse”. Vad kunskap 
egentligen är och huruvida det alls kan mätas är en komplicerad frågeställning som har ägnats 
mycken tid och möda genom tiderna. Redan Platon analyserade begreppet och försöken att 
fånga in vad kunskap är har fortsatt inom epistemologin1, via rationalismen och empirismen 
till det moderna Knowledge Management (kunskapsmanagement). Vi kommer inte här att 
uppehålla oss vid definitionsmässiga funderingar utan har i uppsatsen valt att använda 
begreppet kunskap i den betydelse som skolvärlden oftast använder det, och där kunskapsprov 
traditionellt används för att få underlag för bedömning av eleverna. Vårt fokus ligger på de 
nationella proven som är kriterierelaterade kunskapsprov med avseende att ge mått på i 
vilken grad kursmålen i läroplanen uppnåtts. 

Bakgrund 
Nationella prov har funnits i Sverige sedan läsåret 1995/96 och kom till genom ett beslut av 
regering och riksdag. Detta för att garantera likvärdig utbildning samt underlätta för lärarna 
att göra en rättvis bedömning för ett slutbetyg i de kärnämnen som finns idag (Garme, 2004). 
 
Med de nationella proven följer detaljerade bedömningsanvisningar som i vissa fall i läs- och 
hörförståelsedelen i de nationella proven i engelska, lämnar ett väldigt litet tolkningsutrymme 
för rättaren, det vill säga läraren. Dock går det inte att helt undvika att bedömningen blir i viss 
mån godtycklig. Främst syftar vi då på den skriftliga samt den muntliga delen av de nationella 
proven i Engelska A, som är det prov som vi tittat närmare på. 
 
Följden av den svåra bedömningen av nationella prov leder in på behovet av att undersöka 
elevernas upplevelse av dessa prov. I vår undersökning fokuserar vi både på i vilken grad 
gymnasieeleverna upplever att de nationella proven i Engelska A på ett rättvist sätt mäter 
deras kunskaper i engelska, samt i vilken grad de upplever bedömningen av dessa prov som 
rättvis. 
 
Enligt Andersson (2000) uppfattar högskole- och universitetsstuderande högskoleprovet som 
mer av ett tillfälligheternas spel än gymnasiebetygen. Eftersom de nationella proven mer är att 
likna vid högskoleprovet än ”vanliga” gymnasieprov och kursbetyg, torde det gälla att 
gymnasieelever uppfattar nationella proven som mer av tillfälligheternas spel än andra prov 
eller kursbetyg. Samtidigt uppfattar studenterna i Anderssons undersökning högskoleprovet 
som mer rättvist, eftersom resultatet inte går att påverka, på samma sätt som resultatet av 
andra prov och kursbetyg, genom att anpassa sig genom att ”plugga”, vara artig eller dylikt. 
De upplever även denna svårighet att kortsiktigt kunna påverka sina resultat som ett bevis på 
att högskoleprovet är mer objektivt och rättvist än andra prov. Vårt antagande är att detta 
resultat även gäller de nationella proven i gymnasieskolan. 
 
Arbetsfördelningen har sett ut som följer: Inledningen har vi utformat gemensamt, teoretisk 
referensram och metod har huvudsakligen Kristina Bergdahl ansvarat för, resultatdelen samt 

                                                 
1 Epistemologi: kunskapsteori, en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om kunskapens 
natur, objekt och källor (NE). 
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validitet och reliabilitet har Katarina Nooij till största del ansvarat för, och slutligen har vi helt 
och hållet utarbetat slutdiskussionen tillsammans. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att belysa om och i vilken grad gymnasieelever upplever 
de nationella proven i Engelska A som rättvisa och berättigade. Följande frågor kommer att 
diskuteras: 

• Har eleverna förstått syftet med det nationella provet i Engelska A och vad anser de 
om detta i förhållande till andra provi kursen? Kan det nationella provet rentav 
eliminera behovet av andra prov och uppgifter? 

• I vilken grad tycker eleverna att de nationella proven i Engelska A mäter ”rätt saker”? 
• Hur väl tycker eleverna att deras resultat stämmer överens med deras upplevda 

kunskapsnivå? 

Avgränsningar 
Vi har valt att granska elevernas syn på de nationella proven i Engelska A och tar här ingen 
hänsyn till andra kursers prov. Den utvalda populationen är homogen såtillvida att den får 
representera ett tvärsnitt av gymnasieelever och i vår analys tar vi ingen hänsyn till eventuella 
skillnader mellan våra olika strata, till exempel pojkar/flickor eller studie-/yrkesinriktningar. 
 
Vi kommer inte att närmare uppehålla oss vid de kunskapsteorier och pedagogiska synsätt 
som ligger till grund för det nationella provsystemet utan endast förhålla oss till provsystemet 
som färdigt koncept. Detta på grund av att det nationella provsystemet är ett befintligt faktum 
som lärare måste använda och förhålla sig till och inte kan ifrågasätta. 
 
Vi kommer heller inte att undersöka hur väl elevernas resultat på de nationella proven 
överensstämmer med deras slutbetyg i kursen Engelska A utan väljer att fokusera helt på 
elevernas upplevelse av proven. 
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TEORETISK BAKGRUND 
Eftersom Engelska A är ett kärnämne är de nationella proven i kursen obligatoriska för alla 
gymnasieelever. För att kunna utreda resultaten av vår attitydundersökning redovisar vi nedan 
en beskrivning av det nationella provsystemet i allmänhet och de nationella proven i Engelska 
A i synnerhet. Nedan görs också en granskning av tidigare forskning kring lärares syn på det 
nationella provsystemet, samt en redovisning av den knappa forskning som finns kring 
elevernas syn på detsamma. Vi redovisar också forskning kring huruvida nationella prov som 
koncept verkligen fungerar som det är tänkt. 

Det nationella provsystemet i Sverige 
Inom gymnasieskolan skall nationella prov genomföras i kurserna Svenska B, Engelska A+B 
och Matematik A+B. Dessa kursprov är obligatoriska och ingen gymnasieskola eller enskild 
lärare har möjlighet att välja bort dem. 
 
Likvärdigheten i den svenska skolan är en viktig målsättning för regering och riksdag, vilket 
blir uppenbart för alla som läser styrdokumenten. Att skolan ska vara likvärdig betyder dock 
inte att den ska vara likadan för alla. Det nationella provsystemet skulle fungera ”som en 
garant för likvärdighet och som ett stöd för lärarens bedömning och betygsättning […] i 
basämnena svenska, engelska och matematik, enligt beslut i riksdag och regering.” (Garme, 
2004, s 10). Skolverket fick uppdraget att verkställa detta och delegerade i sin tur själva 
utvecklandet av proven till olika universitet. För engelskans del var det Avdelningen för 
pedagogiska mätningar, Umeå universitet som tillsammans med Lärarhögskolan i Stockholm 
ansvarade för att ta fram de nationella proven. De olika institutionerna byggde tillsammans 
upp ett omfattande system av ämnesprov och kursprov och de första nationella proven kunde 
börja användas 1995 (Garme, 2004). 
 
De nationella proven i Engelska A består av fyra delar som prövar olika delar av 
språkförmågan: hörförståelse, läsförståelse samt förmåga att uttrycka sig i skrift respektive tal. 
De fyra delarna knyts ihop av ett övergripande tema som varierar från år till år. På 
Skolverkets hemsida (Skolverket, 2010) sägs att i hörförståelsedelen förekommer att eleverna 
får lyssna på längre intervjuer som följs av frågor med öppna svar och/eller flervalsalternativ. 
Vissa delar av provet brukar också bestå av kortare sekvenser, oftast följda av flervalsfrågor. I 
läsförståelsedelen förekommer längre och kortare texter följda av såväl frågor med öppna svar 
som flervalsfrågor. En del av denna provdel utgörs av så kallade One Word Gaps, det vill 
säga kortare texter eller dialoger med enordsluckor. Även matchningsuppgifter kan 
förekomma. Den del av provet som mäter skriftlig förmåga går ut på att eleven får producera 
en text där de väljer mellan två ämnen varav ”det ena ämnet [är] av berättande karaktär medan 
det andra är mer styrt” (Skolverket, 2010). Den muntliga provdelen ska genomföras som ett 
15-minuters samtal i en grupp om 2-4 elever. 
 
Enligt Skolverket (2010) är syftet med det nationella provsystemet att: 
 

- 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 betygssättning 
- ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på 
huvudmannanivå och på nationell nivå. 
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Att bedöma och betygsätta – ur lärarens perspektiv 
Enligt Skolverkets rapport Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov – en 
enkätstudie (2005) är de flesta lärare nöjda med hur väl de nationella proven uppfyller sina 
syften. Överlag är lärarna mycket nöjda med överensstämmelsen mellan de kunskaper som 
mäts i proven och kursplanerna. Mest nöjda är ändå lärarna med provens funktion som stöd 
för likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning (Skolverket, 2005). Det finns goda 
underlag för att sätta rätt betyg på de nationella proven. Förutom tydliga rättningsmallar har så 
kallade modelltexter utformats av ett antal bedömargrupper och dessa texter underlättar till 
stor del lärarens bedömning (Garme, 2004). 
 
De lärare som har elever som skriver nationella provet får också besvara en enkät där 
Skolverket ställer frågor om proven och deras utförande. Svaren från lärarenkäten finns 
publicerade på Skolverkets hemsida och vid en granskning av svaren på 2009 års lärarenkät är 
det tydligt att en övervägande del av de lärare som besvarat enkäten är positiva till alla 
aspekter av provet. 95 % av lärarna ansåg att uppgifterna i läsförståelsedelen var lämpliga 
eller mycket lämpliga och 93 % ansåg att provdelen ger ett tillförlitligt mått på elevernas 
läsförståelse. När det gällde hörförståelsedelen ansåg 96 % av lärarna att uppgifterna var 
lämpliga eller mycket lämpliga, och 92 % ansåg att provdelen ger ett tillförlitligt mått på 
elevernas förmåga att förstå talad engelska. Vad gäller bedömningsanvisningarna var lärarna 
mycket nöjda även med dem, då 92,5 % ansåg dem fungera bra (Skolverket, 2009a). 
 
När lärarna svarat på frågor om den skriftliga delen (Writing) tycker 97 % att uppgifterna är 
lämpliga eller mycket lämpliga i relation till kursmålen. De flesta tycker också att 
exempellösningarna i bedömningsanvisningarna är till tämligen god eller mycket god hjälp vid 
bedömningsarbetet (Skolverket, 2009a). Intressant nog har lärarna även blivit tillfrågade om 
sin syn på elevernas reaktioner kring provet. Lärarna har uppfattat att 34 % av eleverna 
förhåller sig positiva, 61 % neutrala och endast 5 % negativa, till provet i sin helhet (ibid). På 
frågan om i hur stor utsträckning lärarna anser att det nationella provet är ett stöd i 
betygssättningen svarar 98 % att de har haft hjälp i ganska stor eller mycket stor utsträckning. 
89 % anger också att resultatet på det nationella provet stämmer överens mycket väl eller 
ganska väl med lärarens egen tidigare bedömning av en enskild elev (ibid). 
 
I enkäten ingår även frågan om hur bedömningen av proven går till, det vill säga i vilken mån 
medbedömare används. Det visar sig att det är ytterst få lärare som alltid använder 
medbedömare, utom i den skriftliga delen då 15 % anger att samtliga elevprestationer även 
bedöms av någon annan. Writing-delen innehar överhuvudtaget en särställning när det gäller 
medbedömning. Det är ovanligt vid rättning av delproven Reading och Listening men ganska 
vanligt på Writing där 68 % anger att många eller vissa elevprestationer medbedöms. 

Att bli bedömd och betygsatt – ur studentens/elevens perspektiv 
Andersson (2000) gör en analys av universitetsstudenters samt gymnasieelevers erfarenheter 
av att studera, samt olika sätt att förhålla sig till studierna. Han sammanfattar studenternas 
erfarenheter av sina studier i sex sätt att erfara vad det innebär att studera. Ett av de sex sätten 
är ”att prestera och bli bedömd” (Andersson, 2000, s. 120). I och med detta är studentens 
handlingar alltså till stor del inriktade på att klara av de situationer då studenten ska bli 
bedömd. I praktiken betyder det att studenten fokuserar på att förbereda sig på bästa sätt inför 
bedömningssituationen samt att prestera väl på dessa. 
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Andersson (2000) ställer frågan om bedömning är ”ett medel på vägen mot kunskapsmålet, 
eller är det bedömningen som är målet och kunskapen ett medel att nå dit?” (s. 258). En 
summativ bedömning, till exempel de nationella proven, är tänkt som ett medel för att visa 
”hur nära kunskapsmålet man har kommit” (s. 258). 
 
I en vidare analys av erfarenheterna av att bli bedömd skiljer Andersson mellan sätten att 
erfara bedömningen/betygen som fenomen i sig, respektive sätten att erfara 
bedömningens/betygens värde. Med bedömning i gymnasieskolan syftar han på betyg, både 
momentbetyg och kursbetyg. När han räknar upp de olika sätten att erfara betyg på, visar det 
sig att endast två av sex uppmätta sätt pekar på att bedömningen står i direkt relation till 
prestation som har med kunskap att göra. ”Betyget är en bedömning av prestation”, samt 
”Betyget är en bedömning av kunskap” (Andersson, 2000, s. 138). De övriga uppmätta sätten 
menar att betyget är en bedömning av hur man är: personlig utveckling, spelet mellan lärare 
och studerande, respektive något oklart.  
 
Kategorierna ”Betyget är en bedömning av kunskap” samt ”Betyget är en bedömning av 
prestation” (Andersson, 2000, s. 138) (där prestation här kan tolkas som att lyckas med att 
uppvisa sina kunskaper) är alltså de enda kategorier som alls har med kunskaper att göra. 
Fokus i den första av de två kategorierna ligger på de kunskaper som studenten har och 
betyget uppfattas alltså som ett direkt mått på kunskaperna. Enligt Andersson är den verkliga 
relationen mellan kunskaperna och betyget dock något oklar för studenter med detta sätt att 
erfara betyget. De tar för givet att läraren har förmågan att bedöma kunskaperna på ett bra 
sätt. För dessa studenter blir det viktigaste att skaffa kunskaper inför bedömningen; att lära sig 
mer helt enkelt, snarare än att prestera väl i en viss situation.  
 
Andersson analyserar vidare hur eleven uppfattar relationen mellan sina kunskaper och 
bedömningen av dem. Han menar att när eleven vet vilka kunskaper som krävs för att prestera 
väl, ser denne också en möjlighet att påverka sitt betyg. Ett problem som studenterna ser när 
de anser att betyget är en bedömning av kunskaper är att den kunskap som krävs för att 
prestera väl är ”mer grundläggande än vad man kan ’plugga in’ inför ett prov” (Andersson, 
2000, s. 158). En elev som Andersson intervjuat uttrycker det så att ”man måste kunna 
grunderna med2”. 

Nationella prov som koncept 
Samhällets syn på prov som något odelat positivt och något som förbättrar elevens 
studieresultat är inte alltid baserad på vetenskaplighet (Graves, 2002). Graves påpekar att 
proven faktiskt tar mycket tid från eleverna och ställer frågan: ”Hur kan prov förbättra 
studieresultat när allt de gör är att ta tid i anspråk som annars hade använts till undervisning?” 
(Graves, 2002, s. 2). 
 
Bachman lyfter fram att det i varje bedömningssituation uppstår så många felkällor att fokus 
när man ska undersöka ett provs relevans alltid borde ligga på att identifiera dessa felkällor 
för att sedan kunna avgöra vilken effekt felkällorna haft på provresultatet (1990). Detta kan 
endast ske genom empirisk forskning. Om vi inte kan vara säkra på att ett provresultat 
verkligen mäter elevens kunskaper och inget annat, kan provet inte sägas vara meningsfullt. 
Samtidigt är det omöjligt att ta med i beräkningen alla tänkbara felkällor utan vi tvingas i 
stället att fokusera på att försöka exkludera, eller åtminstone minimera effekten av, många 
faktorer som vi vet kan påverka resultaten (Bachman, 1990). 

                                                 
2 ”Med” används här i betydelsen ”också”. 
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Bachman refererar till en studie som slog fast att just språktest är mer subjektiva än de 
någonsin kan bli objektiva. Subjektiva beslut fattas av alla som har någon del i provprocessen: 
från provmakarna, genom provtagarna (eleverna) till provbedömarna (lärarna). Redan de 
pedagogiska teorier som ligger bakom provens utformning är subjektivt utvalda av någon för 
att inte tala om den största källan till subjektivitet, provtagaren, vars alla beslut är mer eller 
mindre subjektiva, vilket betyder att hela provresultatet egentligen är subjektivt. Enligt 
Bachman är därför den enda rätta definitionen på ett prov, vilket prov som helst: ”en spegling 
av en specifik provutvecklares urval av kunskaper ur en specifik kursplan eller teori” 
(Bachman, 1990, s. 37, vår översättning). 
 
Det går att skönja mönster i variationen när det gäller relationen mellan betyg på de nationella 
proven och kursbetyg (Korp, 2006). Detta pekar på att de nationella proven inte fullt svarar 
upp mot syftet att stödja en likvärdig betygsättning. Korp menar att det finns flera förklaringar 
till detta och nämner ”proven som sådana, […] hur de används eller […] de system där de 
[…] ingår” (ibid, s. 80). 
 
I en norsk studie (Tobiassen och Thomassen, 2000), där de nationella proven i den svenska 
gymnasieskolan granskades, visade resultatet på en hög validitet utifrån de krav som är 
rimliga att ställa på denna typ av prov. Som bidragande faktorer till den höga validiteten 
framhåller Tobiassen och Thomassen det faktum att ett vetenskapligt arbetssätt låg bakom 
provens konstruktion genom att konstruktionen av dessa lades ut på universitetsinstitutioner 
som, förutom att de har tillgång till vetenskaplig expertis, dessutom kan förutsättas ha 
kännedom om internationella ramverk. En annan framgångsfaktor som bidrog till validiteten 
var de årliga enkätundersökningar som lärare får delta i samt en omfattande studie som 
Skolverket har genomfört kring de nationella proven i grundskolan (Skolverket, 2004b). 
Tobiassen och Thomassen är däremot mer kritiska till provens processkvalitet, i och med att 
de funnit att hanteringen på skolorna skiljde sig åt, vilket ledde till att resultaten inte blev 
likvärdiga. De menar framförallt att samverkan kring betygsättningen inte på någon nivå 
skedde i en önskad utsträckning. De anser inte heller att Skolverkets kvalitetsgranskning av 
proven och betygsättningen var utan problem. 
 
Skolverket föreslår i en rapport (2009b) att reglering av sambedömning av de nationella 
proven bör övervägas. Detta kan tolkas som att Skolverket efterlyser obligatorisk 
sambedömning på eller mellan skolor. I en ny rapport publicerad av Skolinspektionen i april 
2010, prövar Skolinspektionen sambedömning genom kontrollrättning av ett stort antal 
nationella prov, och de slår fast att en obligatorisk sambedömning skulle leda till en ökad 
likvärdighet inom skolor och mellan skolor. Avvikelserna mellan ursprungsrättare och 
kontrollrättare visade sig vara signifikanta, i synnerhet när det gällde proven i 
gymnasieskolan. Avvikelserna är också i huvudsak negativa, det vill säga att 
ursprungsrättarna (lärarna) i de flesta fall där avvikelse förekom hade angett högre betyg än 
Skolverkets kontrollrättare gjorde. När det gällde läs- och hörförståelsedelarna var 
avvikelserna mindre än för den egenproducerade skriftliga delen, vilket Skolinspektionen 
anser vara ett förväntat resultat. De betonar dock att det i läs- och hörförståelsedelen inte 
borde föreligga någon avvikelse alls, eftersom bedömningsanvisningarna är förhållandevis 
snäva och inte borde lämna något utrymme för tolkning. 
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METOD 
Inför vår undersökning arbetade vi fram en teoretisk förståelse av problemet. Utifrån denna 
grund har vi utarbetat frågeställningen och utformat undersökningen (Holme & Solvang, 
1997). Utformandet av en frågeställning är alltid svårt men samtidigt kanske det viktigaste i 
forskningsprocessen. De perspektiv som vårt teoretiska resonemang bygger på använde vi 
också i vår studie (ibid). 
 
Ett viktigt val inför en undersökning är valet av metod. Olika metoder genererar olika typer av 
data (Halvorsen, 1992). Det finns två grundmetoder att välja mellan: kvantitativ och kvalitativ 
metod. Den kvantitativa metoden genererar mätbara data som kan redovisas med hjälp av 
siffror och statistik. Den kvalitativa metoden ger mer djupgående förståelse och genererar 
information som inte kan mätas eller uttryckas statistiskt (Holme & Solvang, 1997). Den 
metod vi i huvudsak har använt oss av är kvantitativ metod, där upplägget ”kännetecknas av 
selektivitet och avstånd i förhållande till informationskällan” (ibid, s. 14). I analysen av den 
kvantitativa informationen är statistiska mätmetoder användbara och vi har använt oss av både 
antal elever och procentsatser i resultatredovisningen. Vår undersökning kan även sägas vara 
delvis kvalitativ, eftersom flera öppna frågor fanns med i enkäten (se bilaga) samt att vi 
lämnar utrymme för fria kommentarer och gör detta för att få en förståelse för hur 
respondenterna har tänkt. 
 
Attitydundersökningen i vår rapport koncentrerar sig enbart på det nationella provet i 
Engelska A. Det är framförallt Skolverkets fjärde mål ”stödja en likvärdig och rättvis 
bedömning och betygsättning” som vi mätte elevernas syn på uppnåendegraden av. I någon 
mån, tog vi också reda på huruvida det andra målet, ”förtydliga målen och visa på elevers 
starka och svaga sidor”, enligt eleverna uppnås (Skolverket, 2010). I diskussionen jämför vi 
vårt resultat med den teoretiska utgångspunkten och drar slutsatser baserade på denna 
jämförelse (Holme & Solvang, 1997). Redovisningsformen vi använt oss av är baserad på de 
riktlinjer som ges i Rapporter och uppsatser av Backman (1998). 

Urval 
Vi utförde en empirisk undersökning med hjälp av en enkät (se bilaga) som 122 
gymnasieelever fick besvara. Alla elever går i årskurs två och hälften av eleverna läser på 
studieförberedande program och den andra hälften på yrkesförberedande. Vi har valt årskurs 
två av den anledningen att de relativt nyligen genomfört det nationella provet i Engelska A 
(maj 2009). 
 
Nackdelen med en Survey-undersökning som vår, kan vara generaliserbarheten3 (Patel & 
Davidsson, 1994). Då det inte var möjligt att utföra en studie på hela populationen, alla 
Sveriges gymnasieelever, och inte ens på hela den tillgängliga populationen, en 
gymnasieskola, ville vi i vårt urval få en så generell spridning av elever som möjligt, med 
tanke på kön samt studie- och yrkesinriktning. Vi ville alltså välja ut en miniatyrpopulation, 
som på bästa sätt kunde representera hela populationen, och på så sätt kunna generalisera 
resultatet så det kan överföras på hela målgruppen. Vi har därför gjort ett stratifierat urval. 
Detta innebär att vi först delat in den tillgängliga populationen i två plus två strata, det vill 
säga grupper (ibid). Den första indelningen gällde pojkar och flickor, den andra indelningen 
gällde studie- samt yrkesförberedande program. Denna indelning valde vi på grund av att en 
rapport från Skolverket (2005) visat att inställningen till de nationella proven skiljer sig åt 

                                                 
3 I vilken grad den valda respondentpopulationen kan sägas representera målgruppen, i detta fall gymnasieelever. 
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mellan elever på studie- respektive yrkesförberedande program, samt mellan pojkar respektive 
flickor.4 
 
Därefter valde vi ut respondentgrupperna för att få representanter för respektive strata.5 Den 
ideala populationen har samma sammansättning som hela målgruppen (Fink, 1995), och även 
om vårt val inte garanterar hundraprocentig likhet med verkligheten, det vill säga alla 
Sveriges gymnasieelever, utgår vi från att det är så nära vi kunde komma. 

Genomförande 
Eftersom syftet med undersökningen var att ta reda på elevernas upplevelse av det nationella 
provet i Engelska A, valde vi att göra undersökningen i enkätform. Fördelen med enkäter är 
att respondenten har möjlighet att enskilt, i lugn och ro, fundera över sina svar (Trost, 2001). 
Enkäten (se bilaga) utformade vi både med tanke på att få ut de mest sanningsenliga svaren, 
men också med tanke på att analysen av svaren skulle vara så enkel och lätt att tyda som 
möjligt. Detta gjorde att vi valde att använda oss av både slutna (Ja/Nej) och öppna frågor 
(Trost, 2001). De slutna frågorna är lätta att behandla statistiskt, men eftersom svaren blir 
onyanserade och endimensionella ansåg vi inte att det var tillräckligt. 
 
De öppna frågorna ger mer mångfasetterade, och därmed mer intressanta, svar. I 
genomgången av de öppna frågorna finns dock inbyggt många svårigheter, och det är av flera 
skäl mer tidsödande än en genomgång av slutna frågor (Trost, 2001). Det finns också en 
uppenbar risk att många i urvalsgruppen inte svarar fullständigt på öppna frågor – eller rentav 
inte alls. Trots dessa nackdelar finner vi att, i vårt fall med det syfte enkäten hade, var 
kombinationen av slutna och öppna frågor det tveklöst bästa valet. 
 
Vår enkätundersökning har en ”cross-sectional design”, det vill säga att den – med hjälp av en 
tvärsnittspopulation – ger en bild av en specifik grupp vid ett specifikt tillfälle (Fink, 1995). 
Innehållet i frågorna vi ställde i enkäten fick vi fram genom studier av relevant teoretisk 
bakgrund. 
 
Samtliga elever besvarade enkäterna medan vi väntade för att säkerställa att vi fick in alla svar 
utan bortfall. Däremot blev det ett naturligt bortfall på grund av frånvaro i klasserna. 
Enkätundersökningen utmynnar i deskriptiv statistik i och med att vi redovisar resultaten 
kvantitativt (Holme & Solvang, 1997). I sammanställningen av resultatet har vi ej tagit fasta 
på eventuella skillnader mellan de fyra olika strata som ingick i respondentgruppen (se avsnitt 
Urval ovan). 

                                                 
4 Enligt Skolverkets undersökning (2005) är pojkar överlag mer positiva till de nationella proven; och elever på 
studieförberedande program är mer positiva till proven än elever på yrkesförberedande program. 
5En respondent är en person som är delaktig i den företeelse som studeras (Holme & Solvang, 1997). 
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Bortfall 
På grund av att 26 elever ur respondentpopulationen var frånvarande vid det tillfälle då 
enkätundersökningen gjordes fick vi totalt in 122 svar i stället för 148, vilket motsvarar ett 
bortfall på knappt 18 %. 
 
I redovisningen av fråga C2 fattas tio svar och det är därför bara 112 av 122 svar som ingår i 
resultatsammanställningen av den frågan. Bortfallet utgörs av elever som antingen inte svarat 
alls på frågan eller kryssat både ja och nej och inget av dessa alternativ är med i 
resultatredovisningen.  
 
Sammanställningen av fråga F försvårades av att många elever hittat på fler alternativ än de 
två vi angett i enkäten (se bilaga). Vi tolkar detta som att frågan var felställd, med alltför få 
och/eller alltför endimensionella svarsalternativ. Vi antar att många av respondenterna ogärna 
ville lämna ett onyanserat svar och därför löste problemet genom att lägga till, och välja fler, 
mer nyanserade alternativ. 
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RESULTAT 
Enkäten (se bilaga) består av 14 frågor vara två är öppna, åtta slutna och tre flervalsfrågor. På 
vissa av de slutna ja/nej-frågorna finns också möjlighet att lämna kommentarer och 
förklaringar. På flera av frågorna har eleverna graderat sin upplevelse av det efterfrågade på 
en sexgradig skala. På enkäten är endast de ”yttersta” alternativen utskrivna; ”Inte alls” och ”I 
mycket hög grad”. Mellan dessa två ytterligheter finns alltså fyra grader. I 
resultatredovisningen samt diskussionen har vi valt att kalla de fyra outskrivna graderna: ”I 
låg grad”, ”I tillräcklig grad”, ”I hög grad” och ”I relativt hög grad”. Dock vill vi klargöra att 
eleverna aldrig sett dessa gradbeskrivningar utan de är konstruerade av oss under 
sammanställningen av enkätsvaren för att förenkla vår sammanställning av svaren och göra 
redovisningen mer lättläst. 
 
Vi har valt att med hjälp av diagram åskådliggöra elevernas svar. Enligt Backman (1998) är 
det inte nödvändigt att illustrera svar, som har färre än fyra svarsalternativ i diagramform, av 
den orsaken att redovisningen kan göras lika tydlig i löpande text. Vi valde att följa detta råd 
och av den anledningen redovisar vi endast frågorna med fyra eller fler svarsalternativ i 
diagramform. 
 
Fråga A: Vilket syfte har det nationella provet i Engelska A? 
 
Första frågan är en öppen fråga och gäller det nationella provet i sin helhet. Enligt 
enkätsvaren har de allra flesta elever uppfattningen att syftet med det nationella provet är att 
mäta elevernas kunskaper i engelska så att ett rättvist betyg kan sättas. De flesta av 
kommentarerna var varianter på detta svar. Här nedan följer ett urval av andra kommentarer: 

- För att veta hur bra eller DÅLIGA eleverna är. 
- För att hela Sverige har en jämn nivå i sin undervisning. Även en chans att höja betyg. 
- Att få en insikt i om eleverna avancerat sig uppåt, och om de klarat av att förstå och 

hänga med. Eleverna ska också själva få insikt ungefär var de ligger. 
- Att se till att alla får lika svårt prov i landet och att de rättas på samma sätt. 
- Få en uppfattning hur pass bra Sverige talar engelska. 
- Jäklas med oss! 
- Att få en översyn på nivån på undervisningen. 
- Att suga livslusten ur elever. 
- Vissa kan höja sitt betyg men kan även sänka det eftersom man kan bli stressad och få 

huvudsläpp. 
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Fråga B 1: I vilken grad anser du att provet i sin helhet mätte dina engelskkunskaper? 
 

På den andra frågan fick eleverna värdera i vilken grad, på en sexgradig skala, provet mätte 
deras engelskkunskaper. Svaren är illustrerade i diagrammet nedan och figuren visar att alla 
grader på skalan finns representerade bland svaren men att de flesta, drygt 25 %, svarat 
mellan 3 och 5 på skalan, det vill säga i tillräcklig  eller ganska hög grad.  
 

B1: I vilken grad anser du att provet i sin helhet mätte dina 
engelskkunskaper?
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 Figur 1. Elevernas svar om i vilken grad de anser att det nationella provet mäter deras kunskaper i engelska.  
 
Fråga B2a): Tycker du att hörförståelsedelen på ett rättvist sätt mätte din förmåga att 
förstå talad engelska?  
 

Frågan om eleverna anser att hörförståelsen på ett rättvist sätt mäter deras förmåga att förstå 
talad engelska har två svarsalternativ. Utfallet blev ett relativt jämnt resultat där 52 % svarat 
ja och 48 % nej. 
 

De som svarade nej på B2a) fick också svara på en följdfråga där vi ville få reda på vilka 
brister hörförståelseprovet hade. Det eleverna upplevde som brister var till övervägande del 
att det är ”Svårt att höra”. Skälen till detta var varierande men många angav ljudkvaliteten (på 
inspelningen eller bandspelaren), störande ljud i rummet, ovanliga dialekter och språkliga 
varianter, att det går för fort och att det är svårt att lyssna fokuserat hela tiden. 
 

Några representativa kommentarer var: 
- De har en konstig dialekt. 
- De pratar samtidigt som någon bil kör förbi. 
- Dåligt ljud. 
- Svårt att höra. 
- De pratar snabbt. 
- Svårare att höra på band än live. 
- Lätt att hamna efter. 
- Störningar i klassrummet såsom brus, hostningar, och andra ljud. 
- Dåliga högtalare. 
- Beror på var man sitter i klassrummet. 
- Man kan vara ofokuserad. 
- Omodernt. 
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Fråga B3a): Tycker du att läsförståelsedelen på ett rättvist sätt mätte din förmåga att 
förstå skriven engelska? 
 
75 % av eleverna anser att läsförståelsen på ett rättvist sätt mäter deras förmåga att förstå 
skriven engelska medan 25 % svarade nej på denna fråga. 
 
De som svarade nej fick ange svagheter de såg i läsförståelsedelen och alla kommentarernas 
innehåll täcks upp av de nedan angivna:  
 

- Man blir stressad och därmed är det svårt. 
- Testet är menat att lura en att svara fel på frågorna, inte att testa vad man egentligen 

förstod.  
- Det handlar för mycket om ett tema och är man inte intresserad eller kunnig i det blir 

det svårare.  
- För kort tid. 
- För enkelt.   

 
Fråga B4a): Tycker du att uppsatsdelen på ett rättvist sätt mätte din förmåga att 
uttrycka dig i skrift på engelska? 
 
När det gällde uppsatsdelen angav 74 % av eleverna att de upplevde att den på ett rättvist sätt 
mätte deras förmåga att uttrycka sig i skrift på engelska. 26 % svarade nej på denna fråga. 
 
De som svarade nej angav också här de svagheter som de ansåg provdelen har och några 
representativa svagheter som nämns är:  
 

- Ett ämne man inte behärskade eller är intresserad av  
- Har dyslexi så därför är det svårt att stava. 
- Svårt att skriva en längre tid i en enformig miljö, få en bra idé och prestera bra. 

 
87 % av de nej-svarande angav den första kommentaren; att provet behandlade ett ämne ”man 
inte behärskar eller är intresserad av”. 
 
Fråga B5a): Tycker du att den muntliga provdelen på ett rättvist sätt mätte din förmåga 
att uttrycka dig muntligt på engelska? 
 
73 % anser att den muntliga provdelen bedömer dem rättvist medan 27 % anser motsatsen.  
 
De som svarade nej på ovanstående fråga angav följande svagheter med provdelen: 
 

- Läraren pratade mer än vad vi gjorde.  
- Svårt med balansgången vilka som ska prata, det är lätt att de andra tar över för 

mycket.  
- Man bör alltid vara i grupp med de eller den som befinner sig på samma nivå som en 

själv för att inte bli puttad åt sidan.  
- Ämnet var för styrt, det var inte alltid man kunde ord som hade att göra med det. 
- Om man är för blyg och är med en som inte är blyg har man nackdelar. 
- För lite tid. 
- Var för enkelt så man inte fullt ut fick visa sina kunskaper. 
- Svårt att prata inför andra. 
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Avdelningarna A och B i enkäten har belyst i vilken grad eleverna anser att det nationella 
provet mäter deras engelskfärdigheter på ett rättvist sätt. Avdelning C handlar om elevernas 
upplevelse av rättvisegraden i bedömningen av provet.  
 
 
Fråga C1: I vilken grad anser du att bedömningen av provet i sin helhet var 
rättvisande? 
 
Fråga C1 tar upp huruvida bedömningen av provet i sin helhet blev rättvis. De flesta eleverna 
(58 %) upplever bedömningen av provet rättvist, i relativt hög eller hög grad.  

C1: I vilken grad anser du att bedömningen av prove t i sin helhet var 
rättvisande?
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Figur 6. Elevernas uppfattning i vilken grad provet i sin helhet var rättvisande.  
 
 
Fråga C2: Tycker du att bedömningen av hörförståelsedelen var rättvis? 
 
I sammanställningen av fråga C2 fattas tio svar och bortfallet utgörs av elever som antingen 
inte svarat alls på frågan eller kryssat både ja och nej. Av de 112 som svarat, svarade 73 % ja 
och 27 % nej.  
 
Del b av fråga C2 riktar sig till dem som svarat nej på första delfrågan och gäller vad de 
upplevde som orättvist. Representativa kommentarer är: 
 

- Jag bedömde inte.  
- Kanske man inte hörde cd:n. 
- Det är svårt att bedöma. 
- Alla borde få höra på sin egen nivå för många har svårt med engelska. 
- Dåligt ljud och svårt. 
- Läraren kan inte veta om man egentligen kan men inte hörde. 
- Man kunde fått lite poäng om man hade lite rätt. 
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Fråga C3a): Tycker du att bedömningen av läsförståelsedelen var rättvis? 
 
Över 80 % av eleverna har svarat ja på frågan och upplever alltså bedömningen av 
läsförståelsedelen som rättvis.  
 
De knappt 20 % av eleverna som svarade nej, fick följdfrågan vad de upplevde som orättvist. 
Några av kommentarerna var: 
 

- Testet var för svårt, man blev stressad och hann inte svara på alla frågor. 
- Man borde ändå fått någon poäng om en del av svaret var rätt. 
- Vet inte. 

 
 
Fråga C4a): Tycker du att bedömningen av uppsatsdelen var rättvis? 
 
Av 122 elever svarade 109 elever ja, det vill säga 89%. Ingen elev lämnade någon kommentar 
på följdfrågan om vad som var orättvist. 
 
 
Fråga C5a): Tycker du att bedömningen av den muntliga provdelen var rättvis? 
 
Den sista frågan på avdelning C som rör bedömningen, gäller den muntliga delen av provet. 
80 % av eleverna ansåg att bedömningen på den muntliga provdelen var rättvis.  
 
De som svarade nej skrev följande kommentarer på följdfrågan om vad som var orättvist:  

- Ojämna grupper. Man borde få vara med dem man trivs med och är på samma nivå 
som. 

- Jag pratade, visade engagemang men fick ändå samma betyg som en som inte sa 
något. 

- Svårt att vara avslappnad och tala i en sådan situation 
 
Enkäten avslutades med tre frågor om provet i sin helhet, en öppen, en med flera 
svarsalternativ och slutligen en tvåvalsfråga med följdfråga. 
 
 
Fråga D: Anser du att det finns ytterligare faktorer som borde finnas med i det 

nationella provet i Engelska A, och i så fall vilka? 
 
Fler än hälften lämnade denna öppna fråga helt obesvarad. Väldigt många, 71 elever, skrev 
”nej” eller ”vet inte” och ett fåtal lämnade kommentarer. Några exempel på kommentarerna 
är:  

- Tala fritt om vad man vill med kompis i t ex 10 minuter i stället för styrt.  
- Skriva uppsats om exakt vad man vill. 
- Mer konversation. 
- Prata med någon engelsktalande och verkligen visa hur man tillämpar sina kunskaper. 

För det är väl därför vi läser engelska egentligen? 
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Fråga E: Tycker du att det är nödvändigt att ha andra prov inom kursen? 
 
Fråga E är en flervalsfråga där eleverna skulle ange grad av åsikt. 66 elever har svarat att de 
anser andra prov vara nödvändiga i relativt hög, hög eller mycket hög grad. Frågan innehåller 
en möjlighet att lämna kommentar och endast en kommentar lämnades: 

- Eftersom lärare endast verkar bedöma enligt nationella så borde man ha fler vanliga 
prov så de börjar titta även på andra resultat. 
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Figur 11. Huruvida eleverna anser det nödvändigt med andra prov än NP. 
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Fråga Fa): Om du måste välja ett, föredrar du att ställas inför ett nationellt  
prov eller ett ”vanligt” prov, som din lärare konst ruerat? 
 

I enkätens sista fråga ville vi ta reda på vad eleverna föredrar om de måste göra ett val mellan 
vanliga och nationella prov.  I efterhand inser vi att frågan också kan tolkas som att endast ett 
prov totalt skulle genomföras under kursens gång. Det vi egentligen menade var om eleverna 
alls vill ha nationella prov eller enbart prov läraren konstruerat, som det är i de flesta kurser 
med undantag av svenska, engelska och matematik.  
 

Vi angav två alternativ: ”Jag föredrar NP” och ”Vad som helst men inte NP” men en relativt 
stor andel – 25 % – har svarat något helt annat än de två alternativ vi skrev ut.  I diagrammet 
nedan har vi därför lagt till kolumnerna "Både och", elever som kryssat i båda alternativen, 
samt "Inget svar överhuvudtaget”, de som inte alls svarat på frågan. Att över 10 % inte gett 
något svar kan bero på att de inte förstod den otydliga frågan eller att de helt enkelt inte var 
säkra på hur de vill ha det. På grund av att många elever kan ha missuppfattat frågan kan vi 
inte vara säkra på att svarsstatistiken är helt tillförlitlig. 
 

Nästan hälften av eleverna har dock valt alternativet ”Vad som helst men inte NP”. 
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Figur 11. Hur eleverna svarade på frågan om vilka slags prov de föredrar.  
 
Fråga F har en följdfråga där eleverna fick ange varför de svarade som de gjorde. Bland de 39 
som föredrar nationella prov finner vi kommentarer såsom: 

- Konkret.  
- Spelar ingen roll, bara man får en bra bedömning men det är väl lättast med nationella 

prov som är samma överallt. 
- Det är bra med NP. Alla delar finns med som behövs. 
- Det visar hur jag ligger till i hela Sverige. Har jag en lärare som ställer högre krav än 

andra så får jag ett sämre betyg. Med NP har man chansen att visa vad man kan. 
- Ett prov som man inte kan plugga till ger en rättvis chans för alla att på ett individuellt 

plan visa sina kunskaper. 
- För att det tar upp alla faktorer inom engelskan. 
- Det blir ingen större skillnad på proven tror jag. 
- Trots att det är konstigt hur ett enda prov kan påverka så mycket så är det bättre att ha 

ett och samma prov än flera olika med olika lärare som bedömer. 
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De 52 elever som svarat ”vad som helst men inte NP” anger följande motivering: 
 

- Det känns mycket allvarligare med NP, det känns som att mycket hänger på ett sådant 
prov. 

- Mer nervöst. 
- Det borde vara mycket mer grammatik och tal. 
- För att lärarna endast går på nationella blir man sjukt nervös. 
- Det leder till en sådan press på eleverna. 
- Nationella är alldeles för svårt i jämförelse med vad vi lär oss resten av året. Samtidigt 

är det nödvändigt med ett prov som alla gör för annars hade bedömningen på 
slutbetyget varit extremt orättvis! 

- Man blir stressad! 
- På vanliga prov är man mer sig själv och avslappnad. 
- Det är det svåraste på hela året, för lite förberedelse. Även om vi övar på gamla prov 

veckorna innan så borde vi övat på mer avancerade moment hela året då nationella har 
så hög ribba. 

- Judgement day! 
- Om lärarna har konstruerat det så vet man att man har gått igenom det. 
- Det känns som världen går under om man inte klarar det. 
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DISKUSSION 
Nedan förs en diskussion, kring undersökningens validitet och reliabilitet samt kring 
resultaten, kopplad till den teoretiska referensramen. 

Validitet och reliabilitet  
Validering innebär att se till tillförlitligheten hos den teoretiska referensramen, samt 
säkerställa de empiriska bevisens giltighet liksom trovärdigheten hos tolkningarna (Kvale, 
1989). 
 
Just validiteten är ofta ett problem inom den traditionella humanistiska forskningen. 
Svårigheten är att urskilja objektiva fakta från subjektiva hypoteser (Kvale, 1989). För att 
undvika att vår problemställning vilar alltför ensidigt på våra egna subjektiva antaganden har 
vi lagt mycket fokus på att stötta våra antaganden med den teoretiska referensramen. 
 
Omvänt gäller problemet att relevanta empiriska studier ofta används för att stötta den 
tolkning som föredras och för att undanröja alternativa tolkningar (Kvale, 1989). Vår 
utgångspunkt för utformandet av undersökningen är erfarenhets- och teoribaserade 
antaganden. Enligt Kvale innebär ett vetenskapligt förhållningssätt en empirisk studie som 
lämnar öppet för många möjliga tolkningar. Vår undersökning kan alltså kritiseras för att 
egentligen inte lämna helt öppet för alla tolkningsmöjligheter (Kvale, 1989). Vi anser oss 
dock ha kommit runt detta genom att inkludera öppna frågor, samt ge utrymme för fria 
kommentarer även i de slutna frågorna. 
 
Undersökningsmetoden vi valde var att dela ut en enkät. Genom att enkäten är besvarad av ett 
stratifierat urval har vi gjort vårt bästa för att säkerställa generaliserbarheten.  
 
Viktigt för validiteten är också att man i sin undersökning mäter just det man tänkt sig mäta 
och inget annat (Widerberg, 2002). En Survey-undersökning av den typ vi gjort låter oss 
”samla in information om ett större antal variabler likaväl som de[n] kan ge en stor mängd 
information om ett begränsat antal variabler” (Patel & Davidsson, 1991, s. 43). Genom att 
använda oss av både öppna och slutna frågor täckte vi upp båda dessa aspekter. Vi lämnade 
också utrymme för fria kommentarer till de slutna frågorna. 
 
På grund av risken för missförstånd, samt att det inte går att säkerställa respondenternas 
seriositet i svaren, kan svaren inte förväntas överensstämma till hundra procent med 
verkligheten. Enkätformen innebär på grund av det ganska snäva formatet – ingen möjlighet 
till diskussion – samt avståndet till informationskällan – undersökningen är anonym – alltid en 
risk för missförstånd, det vill säga att vi inte tolkar respondenternas svar korrekt. För att i 
möjligaste mån undanröja risken för missförstånd har vi i enkäten lämnat många möjligheter 
för respondenterna att fritt lämna kommentarer. Dessa kommentarer underlättade tolkningen 
av resultatet och vi tror därför att vår slutgiltiga tolkning ligger mycket nära respondenternas 
faktiska åsikter. Kommentarerna gör också att vi tvingas vara mer öppna för olika tolkningar 
som vi kanske inte hade förväntat oss. 
 
Reliabilitet betyder att om en liknande undersökning skulle utföras av en annan forskare vid 
ett annat tillfälle, skulle samma resultat uppnås (Widerberg, 2002). Om ”samma resultat” 
betyder ”exakt samma resultat” kan vi vara säkra på att detta krav inte är uppfyllt men om det 
med ”samma resultat” menas ”ungefär samma resultat” känner vi oss övertygade om att 
kravet är uppfyllt. Vi tror att samma studie, gjord i en annan skola, i en annan del av landet, 
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skulle få ungefär samma resultat, under förutsättning att respondentgruppens sammansättning 
var ungefär likadan som i vår undersökning. Detta stöttas av det fåtal liknande undersökningar 
som är gjorda, till exempel Skolverkets studie Det nationella provsystemet i den målstyrda 
skolan (Skolverket. 2004a), där den generella slutsatsen är att det nationella provsystemet har 
ett existensberättigande, framförallt eftersom en majoritet av både lärare och rektorer anser att 
det på ett tillfredsställande sätt svarar mot sina syften. Även eleverna i studien är överlag 
positiva till proven, även om de inte är lika nöjda som lärare/rektorer. Skolverkets lärarenkäter 
som lärarna årligen, efter den nationella provperioden, besvarar stöttar också de reliabiliteten i 
vår undersökning i och med att den 2009 pekar på att lärarna anser att de flesta elever är nöjda 
med och positiva till proven. 
 
Den ursprungliga respondentgruppen på 148 elever blev, på grund av 26 elevers frånvaro 
under undersökningstillfället, decimerad till 122 elever. Vi tror inte att detta, relativt ringa, 
bortfall har haft någon avgörande inverkan på resultatet.  

Resultatdiskussion 
De nationella proven skiljer sig markant från de flesta andra prov gymnasieelever utsätts för. 
Det som mäts på de nationella proven har lite – och endast indirekt – att göra med moment 
som gåtts igenom eller till exempel glosor som lärts in under kursen. Det kan tyckas självklart 
att det finns ett behov av ett nationellt provsystem men enligt de teoristudier vi hänvisar till 
ovan (se s. 6), finns forskning som pekar på att prov, inkluderat nationella prov, inte alltid är 
av godo. De nationella provens funktion och utformning måste naturligtvis utvärderas om och 
om igen.  Deras blotta existens måste också utvärderas. 
 
Anderssons (2000) undersökning är intressant eftersom den fokuserar på frågan hur 
studenterna ser på sina studier och kommer fram till att de flesta studenter är mer inriktade på 
att prestera väl, än på att lära sig så mycket som möjligt. Ur lärar- och provkonstruktörshåll 
torde däremot det önskade målet vara just att studenterna/eleverna under sin utbildning ska 
lära sig så mycket som möjligt. Lärare och provkonstruktörer känner antagligen väl till det 
faktum att prov inte alltid, eller till och med sällan, objektivt mäter kunskaper men väljer ändå 
att förenkla verkligheten och utgå ifrån att den elev som presterar höga resultat på prov, i 
högre grad än den som presterar sämre, har uppnått kunskapsmålen. Andersson lyfter också 
det faktum att elevernas upplevelse av rättvisegraden i hög grad påverkar deras upplevelse av 
hela utbildningen och utbildningssystemet. 
 
Våra teoristudier visar alltså att höga provresultat inte nödvändigtvis behöver ha ett samband 
med kunskap och att elevens syn på proven är relevant. Det betyder att det är av stor vikt hur 
de prov som används faktiskt är konstruerade. I synnerhet gäller detta nationella prov vars 
syfte är att fungera som en hjälp i betygsättning samt garantera nationell likvärdighet i 
utbildningen. Här tillkommer också aspekten likvärdighet i bedömningen, som också den kan 
antas vara viktig för elevernas upplevelse av rättviseaspekten. 
 
Vår teoretiska referensram visar på att bland annat Skolverket (2010) undersökt huruvida 
bedömningen av de nationella proven är likvärdig. Väl fungerande rättningsmallar och 
bedömningsunderlag följer med de nationella proven. Dock går det inte att helt undvika att 
bedömningen även på prov med bra rättningsmallar blir i viss mån godtycklig. Främst syftar 
vi då på den skriftliga samt den muntliga delen. Skolverket (2010) samt Skolinspektionen 
(2010) kommer också fram till att bedömningen av de nationella proven inte är 
tillfredsställande likvärdig och att detta är ett område där utveckling bör ske. Det faktum att 
det bevisligen finns en misstämmighet i likvärdigheten, torde innebära att eleverna märker av 
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detta. Elever har naturligtvis mycket kontakt med varandra, mellan olika klasser, program 
samt skolor, och kan därför antas ha en tydlig uppfattning i frågan. 
 
Av de gymnasielever som deltog i vår undersökning, anser de flesta att de nationella proven i 
Engelska A i relativt hög grad mäter deras faktiska kunskaper i engelska. Detta gäller också 
när frågan är ställd så att de ska fokusera på de fyra delproven hör- och läsförståelse, samt 
uppsats och muntlig del, separat. En övervägande del av eleverna anser att alla de fyra 
delproven mäter deras kunskaper på ett rättvist sätt även om en provdel -hörförståelsedelen -
sticker ut genom att endast drygt hälften av eleverna anser att den rättvist mäter deras förmåga 
att förstå talad engelska. Skillnaden mot de andra tre provdelarna är signifikant och 
hörförståelsedelen får ungefär 25 % fler negativa svar än de andra provdelarna på frågan. Vi 
tolkar detta som att eleverna i stort sett är nöjda med de nationella provens utformning och ser 
dem som relevanta för kursen men att det finns ett inbyggt problem i utformningen och 
genomförandesituationen när det gäller hörförståelsedelen. Att just hörförståelsedelen fick 
lägsta siffrorna på rättviseaspekten förvånar inte och elevernas kommentarer till frågan är 
ganska uttömmande. De största problemen har eleverna inte med att det -självklart- är svårare 
att svara på frågor om något som man fått lyssna på en enda gång än en text man har 
möjlighet att läsa om flera gånger, utan det som de upplevde som mest orättvist var faktorer 
som ”ljud i klassrummet (från andra elever)” och ”dålig kvalitet på inspelningen/CD-
spelaren”. Vi ser mycket allvarligt på elevernas kommentarer och anser att 
hörförståelsedelens nuvarande utformning och genomförande inte bara skapar en känsla av 
orättvisa hos eleverna; den är orättvis. 
 
När det gäller bedömningen av proven anser en tredjedel av eleverna, att bedömningen av 
provet i sin helhet, i relativt hög grad var rättvisande. När eleverna ska fokusera på de olika 
delproven upplever de att bedömningen av alla fyra delarna är rättvis. Det som är något 
överraskande är att den provdel som eleverna upplever som mest rättvis, vad gäller 
bedömningen, är uppsatsdelen, det vill säga den del där eleverna själva producerar en text. 
Uppsatsen är den del av det nationella provet där bedömningen blir mest godtycklig, eftersom 
en detaljerad rättningsmall saknas och rättaren/läraren får nöja sig med rättningsanvisningar 
och exempeltexter. Därför är det något förvånande att eleverna i just denna del uppfattar sig 
som mest rättvist bedömda. Om vi kopplar detta resultat till Skolinspektionens (2010) senaste 
rapport (2010) om likvärdighet i bedömningen där det framkommer att misstämmigheten 
mellan ursprungsrättaren (läraren) och kontrollrättaren är som störst i uppsatsdelen blir vårt 
resultat än mer överraskande. Vår tolkning av detta resultat är att eftersom misstämmigheten i 
de flesta fall i Skolverkets undersökning var negativ6, upplever eleverna de högre betyg de får 
i uppsatsdelen som mer rättvisa än de betyg som de får på de övriga delarna, framförallt hör- 
och läsförståelsedelarna. På dessa två delar var misstämmigheten lägst vilket antagligen beror 
på de tydliga rättningsmallar och – direktiv som följer med dessa delar och vi tolkar detta som 
att eleverna upplever de lägre betygen som mindre rättvisa än uppsatsdelens högre betyg. 
 
När eleverna fick ge förslag på förbättringar av det nationella provet var de mest signifikanta 
att de tycker det aktuella temat i provet borde vara mer fritt. Eleverna anser att resultatet 
skulle bli mer rättvisande om de inte tvingades hålla sig till ett så hårt styrt, snävt ämne, som 
kanske passar vissa men inte alla. Detta gäller framförallt i de muntliga och skriftliga delarna 
och stämmer överens med svaren på den tidigare frågan om huruvida proven mäter faktiska 
engelskkunskaper, och där många kommentarer angav just att resultatet blir missvisande på 
grund av svåra/ointressanta ämnen. Vi tolkar elevernas tydliga upplevelse av att de styrda 

                                                 
6 Med negativ misstämmighet menar Skolverket att kontrollrättaren satte ett lägre betyg än ursprungsrättaren. 
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ämnena skapar orättvisa, som att de genom erfarenhet har sett att resultaten på grund av dessa 
kan bli missvisande. Om så är fallet ser vi allvarligt på detta och det är utan tvekan ett område 
som borde undersökas grundligare. Detta kan också vara en bakomliggande orsak till att vi, 
när vi frågar eleverna om de anser att de nationella proven egentligen gör andra prov 
överflödiga, får ett klart nej till svar. Samma företeelse kan även vara en tänkbar orsak till att, 
när det gäller huruvida eleverna föredrar nationella prov framför andra prov, svaret också där 
blir nej. 
 
Som vi tolkar det fungerar de nationella proven idag förhållandevis väl och de lyckas i relativt 
hög grad uppfylla sina syften. Både lärare och elever har stor tilltro till proven och deras 
funktion när det gäller överensstämmelsen mellan det proven mäter och kursmålen. Däremot 
är inte Skolinspektionen helt nöjd med bedömningsförfarandet och föreslår i en alldeles ny 
rapport (2010) att införande av obligatorisk sambedömning utreds. När det gäller elevernas 
inställning till de nationella proven tolkar vi våra resultat som att elevernas tilltro till proven 
är relativt stor. Vår undersökning visar dock på två stora problem. Trots att eleverna alltså i 
stort är positiva till det nationella provet, vill en övervägande del ändå hellre ha andra 
prov. Anledningen till detta är framför allt, enligt resultaten från vår undersökning, att 
hörförståelsedelens utformning är problematisk och hos nästan hälften av eleverna skapar en 
känsla av orättvisa, samt det faktum att provets ämne är förutbestämt. De nationella proven 
innebär också stor press vid ett enstaka tillfälle, i och med att eleverna vet att lärarna fäster 
stor vikt vid provresultaten. Det andra problemet som våra resultat visar, är att eleverna är 
mest positiva till rättvisegraden i den skriftliga delen, som är den minst styrda 
bedömningen och också den del där bedömningen misstämmer mest med Skolverkets 
kontrollbedömningar. Vi tror att detta kan förklaras av att misstämmigheten i Skolverkets 
undersökning i de allra flesta fall var negativ och att eleverna anser sig mer rättvist bedömda 
av sina egna lärare när dessa gör subjektiva bedömningar, än när de följer de hårt styrda 
bedömningsanvisningarna som medföljer det nationella provet.  
 
Ett oroväckande inslag i våra resultat är att några elever anser att de förutbestämda 
ämnesområdena på proven skapar orättvisa. Eftersom den frågan var öppen och krävde lite 
tankearbete var det en fråga där många hade underlåtit att svara och därför kan kanske inga 
långtgående slutsatser dras av det fåtal kommentarer som kom in. Vi anser dock att detta 
borde utredas vidare, eftersom om de styrda ämnena verkligen påverkar provresultaten i den 
utsträckning de kommenterande eleverna tror, måste provet sägas förfela sitt syfte. Det kan ju 
inte vara meningen att betyget i Engelska A ska påverkas av vilka intressen eleven har?  
 
Än mer oroväckande var att så många elever angav så många problem med 
hörförståelsedelens utformning och här ser vi svaren som väldigt tillförlitliga. Det kan väl inte 
vara meningen att elevernas betyg i Engelska A ska påverkas av hur mycket kringljud det 
råkar vara i rummet där hörförståelsedelen genomförs? 
 
Som vi ser det går det inte att i dagsläget helt komma till rätta med de problem som finns utan 
vi får leva med att eleverna inte är helt nöjda med den press det nationella provet utgör. Vi 
tror att detta för de allra flesta elever ändå är en överkomlig press som skapar en positiv stress 
som gör att de anstränger sig mer under kursens gång, vilket knappast är negativt. För det 
fåtal elever där pressen blir så stor att det påverkar deras resultat negativt, finns också 
möjlighet att få mer tid på sig. Detta räcker dock inte för att komma till rätta med 
problematiken kring hörförståelesedelen utan den bör snarast utvärderas och 
förnyas/förbättras. 
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Vi tycker också att det är naturligt att elevernas egna lärare bedömer något ”snällare” än 
centrala bedömningsanvisningar och kontrollrättare som aldrig träffat eleven, eftersom 
undervisande lärare känner och känner med eleverna på ett sätt som gör att bedömningen inte 
är, och heller inte bör vara, absolut objektiv. Undervisande lärare känner till många aspekter 
kring varje enskild elev som det är omöjligt att bortse ifrån i en bedömningssituation. Detta är 
dock problematiskt, även ur den enskilde lärarens synpunkt, eftersom den inbyggda 
godtyckligheten kan skapa känslor av osäkerhet. Lösningen på problemet är, precis som 
Skolverket rekommenderar, någon form av obligatorisk sambedömning. Vi tror att det allra 
bästa vore att rättningen av proven sker helt på central nivå och sköts av Skolverket. 
 

Vidare forskning 
Det faktum att många elever ansåg att de förutbestämda ämnena i det nationella provet i 
Engelska A upplevdes som en faktor som skapar orättvisa, visar på ett behov av att undersöka 
detta närmare. 
 
Eftersom så många problem som skapar känslor av orättvisa, uppdagades när det gäller 
hörförståelsedelen, anser vi att det finns ett stort och överhängande behov av att utreda 
eventuella förbättringsmöjligheter. 
 
Det skulle även vara intressant att undersöka hur väl elevernas resultat på de nationella proven 
stämmer överens med betygsättningen av den övriga produktionen, samt de slutliga 
kursbetygen. 
 
Vår undersökning om elevernas upplevelse av hur väl de nationella proven mäter deras 
kunskaper torde också kunna appliceras på lärare, och vi tror att det vore ytterst intressant att 
undersöka i vilken mån lärarna tycker att de nationella proven mäter elevernas kunskaper. 
 
Som ett led i den pågående debatten om stora skillnader i betyg mellan könen skulle det även 
vara intressant att undersöka om det finns könsbundna skillnader i attityder till det nationella 
provet. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med föreliggande rapport är att belysa om, och i vilken grad, gymnasieelever uppfattar 
de nationella proven i Engelska A som rättvisa och berättigade. Framförallt är det två aspekter 
av provet som vi fokuserat på: om eleverna anser att provet mäter rätt saker, det vill säga det 
som eleverna anser är (viktiga) engelskkunskaper och därmed på ett rättvist sätt ådagalägger 
elevernas faktiska kunskaper, och om eleverna anser att bedömningen av provet varit rättvis. 
Metoden som använts är i huvudsak kvantitativ med kvalitativa inslag och informationen har 
inhämtats med hjälp av en attitydundersökning i enkätform. Undersökningens incitament är 
ansatsen att elevers upplevelse av rättvisa/orättvisa är av väsentlig betydelse för deras tilltro 
till utbildningen. Resultatet visar att de flesta av de elever som deltog i studien anser att det 
nationella provet i Engelska A mäter rätt kunskaper och att det mäter dessa kunskaper på ett 
bra sätt. Provdelen Listening (hörförståelse) fick tydligt sämre resultat än de andra 
provdelarna vilket gör att vi anser att utformningen av hörförståelsedelen bör ses över. 
Eleverna är också överlag nöjda med bedömningen av provet. Något överraskande upplever 
eleverna sig mest rättvist bedömda i den skriftliga provdelen Writing. Detta överraskar 
eftersom bedömningen av Writing, på grund av provdelens beskaffenhet, och på grund av en 
färsk studie om de nationella provens bedömningslikvärdighet, måste sägas vara mer 
godtycklig än på delproven Reading (läsförståelse) och Listening (hörförståelse). Något 
motsägelsefullt vill majoriteten av eleverna att ”vanliga”, lokala kursprov ska användas 
parallellt med det nationella provet och i valet mellan enbart nationella och enbart lokala prov 
väljer de flesta lokala. Den slutsats som kan dras från föreliggande rapport är att de nationella 
proven i Engelska A fungerar – om än inte perfekt – och att de negativa effekterna dels går att 
lösa på olika sätt, dels ibland kan vara av godo för eleven själv. Bland de negativa effekterna 
som leder till orättvisande provresultat märks: problem vid genomförandet av 
hörförståelsedelen, det styrda ämnet, att pressen vid ett enstaka tillfälle blir för stor samt att 
bedömningen av proven trots allt kan upplevas som i viss mån godtycklig. Vi rekommenderar 
att utformningen av hörförståelsedelen samt ämnesvalen ses över och att bedömningen av de 
nationella proven i Engelska A sköts helt på central nivå, distanserat från användarna (lärare 
och elever). 
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Enkät      
 
 

A.  Vilket syfte har det nationella provet i Engelska A? 
 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 

B 1.  I vilket grad anser du att provet i sin helhet mätte dina 
engelskkunskaper? 

 
  
 

Inte alls       I mycket hög grad 
 
 1------------------2--------------------3-------------------4------------------5 
 
 
 
 

2. a)  Tycker du att hörförståelsedelen på ett rättvist sätt mätte din förmåga 
att förstå talad engelska? 

  
 

 Ja  Nej  
 
 

b) Om nej, vilka svagheter hade hörförståelsedelen? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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3. a)   Tycker du att läsförståelsedelen på ett rättvist sätt mätte din förmåga 
att förstå skriven engelska? 

 
 
 

 Ja  Nej  
 
 
 

b) Om nej, vilka svagheter hade läsförståelsedelen? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 

4.  a)  Tycker du att uppsatsdelen på ett rättvist sätt mätte din förmåga att 
uttrycka dig i skrift på engelska? 

 
 
 

 Ja  Nej  
 
 
 

b) Om nej, vilka svagheter hade uppsatsdelen? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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5.  a)  Tycker du att den muntliga provdelen på ett rättvist sätt mätte din 
förmåga att uttrycka dig muntligt på engelska? 

 
 
 

 Ja  Nej  
 
 

b)  Om nej, vilka svagheter hade den muntliga provdelen? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
 

C. 1.  I vilken grad anser du att bedömningen av provet i sin helhet var 
rättvisande? 

 
 
 
 Inte alls       I mycket hög grad 
 
 1------------------2--------------------3-------------------4------------------5 
 
 
 

2. a)  Tycker du att bedömningen av hörförståelsedelen var rättvis? 
 
 

 Ja  Nej  
 
 

  b)  Om nej, vad upplevde du som orättvist? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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3.a)  Tycker du att bedömningen av läsförståelsedelen var rättvis? 
 

 Ja  Nej  
 
 

   b)  Om nej, vad upplevde du som orättvist? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 

4. a)  Tycker du att bedömningen av uppsatsdelen var rättvis? 
 

 Ja  Nej  
 

 
b)  Om nej, vad upplevde du som orättvist? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 

5.  a) Tycker du att bedömningen av den muntliga delen var rättvis? 
 

Ja  Nej  
 
 

    b) Om nej, vad upplevde du som orättvist? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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D.  Anser du att det finns ytterligare faktorer som borde finnas med i det 
nationella provet i Engelska A, och i så fall vilka? 

 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 

E.  Tycker du att det är nödvändigt att ha andra prov inom kursen? 
 
 
 
 Inte alls       I mycket hög grad 
 
 1------------------2--------------------3-------------------4------------------5 
 
 
 
 

F. a)  Om du måste välja ett, föredrar du att ställas inför ett nationellt  
  prov eller ett ”vanligt” prov, som din lärare konstruerat? 

 
 

Jag föredrar NP!   Vad som helst 
    men inte NP! 
 
 

b)  Varför? 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Tusen tack för din medverkan!  ☺ /Katarina & Kristina 


