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Sammanfattning 
Uppsatsen utreder nationella provens, från 2012, syfte och relationen till ämnesplanen för 

Svenska 3. I undersökningen analyseras materialet kvalitativt genom en kvalitativ textanalys. 

Teorin är läroplansteori, där fokus ligger på transformerings- och realiseringsarenan. 

Materialet som analyseras består av läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11, samt materialet 

från Skolverket rörande proven från 2012 i Svenska 3. Analyserna synliggör en tydlig relation 

mellan läroplanen och nationella proven, där proven är konstruerade efter Svenska 3:s 

centrala innehåll samt kunskapskrav. Uppgiften och dess beskrivning kopplas till Svenska 3. 

Provens syften synliggörs och likvärdigheten, vilket är ett syfte med proven, diskuteras. 

Provens positiva och negativa aspekter lyfts och avhandlas.  
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Abstract 
The thesis investigates national samples, from 2012, intentions and relationship to subject the 

plan for Swedish 3. The study analyses the material quality through a qualitative text analysis. 

The theory is curriculum theory, which focuses on transformation- and realization arena. The 

material analysed consists of the curriculum of secondary schools, Lgy11, and any material 

from Skolverket on the samples from 2012 in Swedish 3. The analysis reveals a clear 

relationship between curriculum and national tests, where tests are designed by Swedish 3s 

core content and skills requirements. The task and its description linked to the Swedish third 

purpose of the tests is made visible and equivalence, which is an object with the samples, are 

discussed. Samples positive and negative aspects raised and discussed. 
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1. Inledning 
Under min tredje och avslutande verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kom jag i kontakt 

med nationella proven för första gången som lärare och bedömare. Momentet var stressande, 

både för elever och för lärare. Jag fick bedöma muntliga och skriftliga anföranden och till min 

hjälp fanns instruktioner från Skolverket samt min handledare och andra kollegor på skolan. 

Jag fick se hur ett kollegialt samarbete kan fungera och jag fick en inblick i nationella proven 

som fenomen ur ett lärarperspektiv. Jag fick se både positiva och negativa sidor av proven och 

ett intresse växte hos mig att undersöka syftena bakom nationella proven samt se om 

kopplingen mellan läroplanen och proven var stor.      

 

Verksamma lärare har stöd i olika styrdokument, som exempelvis läroplanen och skollagen. 

Styrdokument som exempelvis läroplanen ger utrymme för tolkning. Enligt Skolverket bidrar 

nationella provens konstruktion till konkretisering av ämnesplaner, kunskapskrav och centralt 

innehåll. Det kan i sin tur bidra till att lärarna genom nationella proven får stöd i tolkandet av 

läroplanen. Det innebär att förutsättningar skapas för en mer likvärdig bedömning runt om i 

landet.    

 

År 2011 fick gymnasieskolan en ny läroplan, nationella proven för Svenska 3 bygger på 

Svenska 3:s kunskapskrav och centrala innehåll. Proven för Svenska 3 täcker således upp 

flertalet kunskapskrav som eleven ska uppnå. Nationella proven ska i sin form fungera som 

stöd för läraren vid bedömning. Dessutom ska nationella proven med de bifogade 

instruktionerna konkretisera kursplaner för lärare och elever. Eftersom provet testar flertalet 

kunskapskrav får eleverna ytterligare en möjlighet att visa på färdigheter och läraren kan få en 

extra indikator på elevens prestationsnivåer (Borgström, 2014, s. 2-3). Lärare kan alltså 

använda proven som en indikator på hur väl deras bedömning står i relation till anvisningarna 

från Skolverket. Eleverna kan få en ytterligare möjlighet att visa på specifika färdigheter som 

återfinns i läroplanen.   

 

Skolverket säger att nationella proven ska testa elevers förmågor på specifika kunskapskrav. 

Syftena bakom proven är att skapa förutsättningar för en likvärdig bedömning, bidra med 

underlag för analys hur väl olika mål uppnås samt konkretisera innehållet i läroplanen. Proven 

testar således specifika kunskapskrav från läroplanen. I uppsatsen undersöks avsikterna 

bakom proven samt kopplingen mellan läroplanen och nationella proven.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att utreda avsikterna med de nationella proven från 2012 samt 

hur delprovet A svarade mot ämnesplanens kunskapskrav för Svenska 3.  

 

Frågeställningarna som kommer ligga till grund för att besvara uppsatsens syfte är:  

- Hur står kunskapskraven i nationella proven i relation till läroplanen och Svenska 3:s 

kunskapskrav samt i vilken grad mäter nationella proven kunskapskraven för Svenska 

3?  

 

- Om kunskapskraven och nationella proven står i relation till varandra, är följderna av 

proven enbart positiva? Uppfylls avsikterna bakom proven? 

 

- Vad efterfrågas i uppgiftsbeskrivningen? På vilket sätt är uppgiftsbeskrivningen i 

nationella proven relevant för kunskapskraven som finns presenterade för kursen 

Svenska 3?  

 

2.1 Avgränsningar  

Undersökningen utreder nationella provens, från 2012, avsikter samt relation till läroplanen 

och kursen Svenska 3. Läroplanen omnämner inget nationellt prov men proven utförs i 

Svenska 1 och Svenska 3. Det finns alltså inget officiellt förhållande mellan nationella proven 

och läroplanen. Det finns dock ett inofficiellt förhållande, eftersom provet alltid utförs i 

specifika kurser och testar vissa kunskapskrav. Undersökningen utreder enbart 

omständigheter som rådde under delprov A i Svenska 3 för hösten 2012. Omständigheter och 

provets utformning påverkar resultatet och det innebär att undersökningar rörande tidigare 

eller senare prov kan ge ett annat resultat.  

 

Urvalet för undersökningen valdes med sekretessbestämmelser i beaktande. Nyare prov än 

proven från år 2012 kan fortfarande användas i skolans värld och därför föll valet på ett prov 

som var fritt tillgängligt utan regler om sekretess. Dessutom fick gymnasieskolan en ny 

läroplan 2011 och proven som undersöks i undersökningen är de första nationella proven för 

den nya läroplanen.  

 

Det är främst kunskapskraven från ämnesplanen som undersöks men det centrala innehållet 

har betydelse för uppgiftens utformning och kommer därför till viss del beröras.  
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3. Material och metod  
I detta avsnitt presenteras det material som ligger till grund för undersökningen. Metoden för 

arbetet lyfts fram och diskuteras. Dessutom förs en diskussion kring val av material.  

 

3.1 Material och avgränsning  

Materialet som analyseras i uppsatsen är läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11 (Skolverket, 

2011), Skolverkets material rörande nationella proven samt 2012 års uppgift, 

uppgiftsbeskrivning och bedömningsunderlag från Skolverket. Nedan presenteras delarna 

kortfattat och separat. Delarna av materialet diskuteras och motiveras i förhållande till 

uppsatsens syfte. Urvalet som presenteras nedan är föremål för analysen som genomförs i 

undersökningen.  

 

3.1.1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011  

Läroplanen är det främsta styrdokument en lärare har att tillgå rörande undervisningens 

innehåll. Skollagen fungerar också som ett styrdokument men reglerar mer rättigheter och 

skyldigheter som lärare och elever har samt huvudmannens ansvar för verksamheten. 

Eftersom skollagen inte reglerar undervisningens innehåll har den utelämnats från 

undersökningen. Det är dock viktigt att nämna skollagen som en del av lärarens 

styrdokument.  

I Lgy11 presenteras det centrala innehållet för Svenska 3 i sex punkter. I första punkten 

behandlas muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen. 

Eleverna ska kunna tala inför en grupp om åsikter och/eller tankar. Punkten rörande 

muntlighet kan testas på olika sätt, bland annat genom nationella provet i Svenska 3, delprov 

B (Skolverket 2011 s. 176). I analysen utelämnas den muntliga delen av proven eftersom 

syftet är att undersöka kunskapskravens relation i den skriftliga delen av nationella proven 

med kunskapskraven för Svenska 3.  

Nästa punkt behandlar ”Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av 

vetenskaplig karaktär” (Skolverket, 2011, s. 176). Punkterna i det centrala innehållet som 

behandlar skriven text ligger till grund för analysen i undersökningen. Punkt tre behandlar; 

”Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, 

sammanfattning och källkritisk granskning” (Skolverket, 2011, s. 176). Punkt fyra behandlar; 

”Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar 

någon aspekt av svenskämnet” (Skolverket 2011, s. 176). Punkterna i det centrala innehållet 

för Svenska 3 ligger till grund för uppgiftens utformning.  

 

I kursen Svenska 3 men även i nationella proven är förmågan rörande skriftlig framställning 

central. Eleverna ska bland annat lära sig generella drag angående disposition, 

sammanställning av olika källor och skriftlig framställning. Dispositionen ser olika ut för 

olika texttyper och genrer. I det nationella provets PM finns en inledning, en sammanställning 

och en avslutning. Det är av vikt att de delarna finns med då ett PM konstrueras.   
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3.1.1.1 Kunskapskrav 

I kunskapskraven för Svenska 3 kan ytterligare information finnas tillgänglig för läraren men 

också till grund för analysen i undersökningen. Kunskapskraven ligger till grund för lärarens 

bedömning och betygsättning i kursen. Kunskapskraven finns i ämnesplanen för varje kurs 

och innehåller information rörande vilka färdigheter eleven ska visat under kursens gång. 

Kunskapskravet som presenteras nedan gäller för betyget E i Svenska 3 och behandlar 

skriftlig framställning.  

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information 

från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig 

karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar 

disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler 

för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 

Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån 

källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. (Skolverket 

2011, s. 176)   

Kunskapskravet ovan ger en indikation på hur en vetenskaplig text skall konstrueras. Ett 

exempel på en sådan text är PM:et som konstrueras i nationella proven för Svenska 3. 

Elevernas uppgift på nationella provet del A är att konstruera PM av vetenskaplig karaktär.   

Punkterna som nämnts ovan är relevant för analysen eftersom de specificerar kunskapskrav 

och centralt innehåll som är av relevans för nationella provens utformning. Punkterna 

fungerar som utgångspunkt för provens utformning och därför är de viktiga att lyfta för 

analysen.   

3.1.2 Nationella provet från 2012 

Skolverkets material för kursproven under höstterminen 2012 för svenska och svenska som 

andraspråk används i undersökningen. Nationella proven för Svenska 3 består av två delprov, 

delprov A och B. I uppsatsen ligger fokus på delprov A, skriftlig framställning och 

kunskapskraven för den uppgiften. Valet av den skriftliga framställningen, delprov A, 

motiveras genom att en undersökning av båda proven hade blivit för omfattande samt det 

intresse som växte fram under min avslutande VFU rörande skriftlig framställning.  

Häftet från Skolverket består av alla provets delar med exempelvis bedömningsanvisningar 

och uppgiftsbeskrivning. Materialet karaktäriserar nationella provens utformning och struktur. 

Det är av relevans att undersöka uppgiftens beskrivning och utformning för att utreda 

eventuella samband, exempelvis hur väl uppgiftsbeskrivningen avspeglas i det centrala 

innehållet och hur kunskapskraven är relevanta för utformningen.     

3.1.2.1 Provens utformning  

Nationella proven är konstruerade på ett sådant sätt att stora delar av svenskämnet prövas. 

Dels i en skriftlig del och dels en del där eleverna testas i förmågan att läsa skönlitterär text 

och sakprosa. Nationella proven fungerar inte som ett examensprov och testar inte alla 

kunskapskrav för kursen Svenska 3. Proven är konstruerat utifrån ämnesplanen för Svenska 3s 
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centrala innehåll och kunskapskraven såsom de är formulerade i ämnesplanen. I 

bedömningsanvisningarna från Skolverket framgår det att de tre första kunskapskraven i 

läroplanen testas i de nationella proven (Skolverket, 2012, s. 6). Elevens förmåga att hantera 

information från olika texter och bygga in dem i sin egen text testas. Eleven behöver ha 

kunskap att sovra i materialet för att hitta information för att kunna lösa uppgiften. Vidare 

måste eleven behärska ett språk som kan anpassas till den vetenskapliga texttypen, sakligt och 

följa skriftspråkets normer (Skolverket, 2012, s. 11). 

3.1.2.2 Bedömning 

Skolverket har skickat ut bedömningsanvisningar för provet Från lertavlor till läsplattor, 

således det prov som undersöks. Bedömningsanvisningarna fungerar som stöd för läraren i 

hens bedömning. Det finns bland annat matriser som stöd samt olika exempel på elevtexter 

som bedömts och analyserats av olika lärare.  

 

Skolverket har bifogat ett bedömningsavsnitt, där finns information och rekommendationer 

om hur bedömning ska ske, en rekommendation är att det bör ske en sambedömning av något 

slag samt att fördela bedömningen mellan kollegor på skolan. Det förutsätts skapa en mer 

likvärdig och rättssäker bedömning (Skolverket, 2012, s. 3-4). Proven ska stödja en likvärdig 

och rättvis bedömning, vilket de möjliggör. Genom de restriktioner som lärare har att förhålla 

sig till kan lärare få en fortbildning inom bedömningen av specifika kunskapskrav. Proven 

konkretiserar de kunskapskrav som är aktuella för delprov A och B. Nationella proven bidrar 

med ett underlag som kan analyseras och undersökas av olika aktörer. Analysen rör hur väl 

kunskapskraven nås.  

3.2 Metod 

Metoden för uppsatsen är ett kvalitativt angreppssätt med en kvalitativ textanalys. Historiskt 

har en kvalitativ tradition handlat om observation, återberättande, tolkande och beskrivande 

av olika ärenden och fenomen (Starrin, 1994, s.16-17). I textanalysen ligger fokus på att 

kartlägga olika uppfattningar eller förstå hur olika frågor eller fenomen framställs (Widén, 

2015, s. 176). Forskningsfrågorna avgränsar och ger ett forskningsprojekt en inriktning. Den 

kvalitativa textanalysen, vilken uppsatsen utgår från grundar sig i frågor som ”vad handlar det 

om?”, ”vad innebär det?” och ”vad kännetecknar denna händelse eller detta 

fenomen?”(Starrin, 1994, s. 25).  

 

3.2.1 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen härstammar från hermeneutiken. Hermeneutiken går ut på att 

läsa, förstå och skapa mening med en text, antingen genom textförfattarens mening eller 

genom läsarens tolkning av samma text. Det är min tolkning av de olika texterna som ligger 

till grund för analysen. I en textanalys kan en text tolkas genom olika dimensioner. Widén 

(2015, s178-180) skriver om tre dimensioner och att någon eller några av dessa dimensioner 

hamnar i fokus vid en analys. Den första dimensionen handlar om en analys om 

upphovsmannen. Den andra dimensionen fokuserar på textens innehåll och form och den 

tredje och sista dimensionen handlar om tolkning av vilken innebörd texten får i relation till 

ett sammanhang som är utanför texten. I uppsatsen ses Skolverket som upphovsman, dels i 
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läroplanen men också i bedömningsmanualen och det nationella provet. Det nationella provet 

får en innebörd utanför texten under de provtillfällen som ges. I undersökningen är det skol- 

och utbildningstexter som analyseras (Widén, 2015, s. 180-181). I uppsatsen analyseras 

materialet utifrån de tre dimensionerna.  

 

3.2.1.1 Textanalys i uppsatsen 

Genom att analysera ett textmaterial med välgrundade frågor och avgränsa området till det 

som ska studeras blir det lättare att besvara det formulerade syftet för uppsatsen. I den första 

dimensionen undersöks upphovsmannen. En fråga i den första dimensionen kan vara: Vad 

säger Skolverket att nationella proven ska mäta? I den frågan kan kunskap om Skolverkets 

tanke bakom proven lyftas, exempelvis syftena bakom proven. Analysen kan ge svar på 

huruvida proven uppfyller de syften upphovsmannen menar att de ska göra. I den andra 

dimensionen studeras språket i texten, exempelvis språkliga kvalitéer och innehåll. Vad står i 

uppgiftsbeskrivningen? Vilka ord används, eller används inte. I den tredje dimensionen 

handlar det om att lyfta förhållandet mellan texten och sammanhanget utanför texten. En fråga 

i denna dimension är: Vilka möjligheter har läroplanen till påverkan för nationella proven? 

(Widén, 2015, s. 182-185).  

 

Människans tillvaro präglas av olika typer av texter. Texterna har en viss betydelse för 

tillvaron och påverkar människors sätt att tänka och handla. Textanalysen ger läsaren 

möjlighet att fundera över hur de läser och förstår olika typer av texter. Textanalysen kan i sin 

form bidra med kartläggning, analys och ett försök till att förstå hur olika saker framställs i 

texter (Widén, 2015, s. 176). Textanalysen handlar om urval och hur läsaren kan förhålla sig 

till texternas innehåll. Mitt syfte är att skapa kunskap om textens betydelse inom ett avgränsat 

område (Widén, 2015, s. 177-178). I uppsatsen är problemet avgränsat till att undersöka om 

nationella proven stod i relation till ämnesplanen för Svenska 3. I en kvalitativ textanalys kan 

olika texter ligga till grund för en undersökning eller analys av olika problem eller 

samhällsfenomen. Textanalysen handlar således om ett urval och om att förhålla sig till olika 

texter och deras innehåll och på så vis skapa kunskap om texternas mening utifrån ett väl 

avgränsat undersökningsområde (Widén, 2015, s. 176-178).       

 

Avslutningsvis tolkar jag det som står skrivet och försöker sätta det i ett sammanhang i 

analysen. Ett försök görs att hitta olika fenomen som en ingångspunkt till analysen. Genom att 

problematisera texternas utformning och upphovsmannens ordval kan olika tolkningar göras, 

vilket innebär att texter kan tolkas på olika sätt av olika läsare.   
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4. Teori 
I uppsatsen används läroplansteorin för att tolka och förstå läroplanen med dess ämnesplan 

och kunskapskrav. Jag undersöker hur läroplanens formuleringar införlivas och realiseras i 

skolans undervisning.    

 

4.1 Läroplansteori 

Vad räknas som kunskap? Är den mest grundläggande frågan inom läroplansteori 

(Wahlström, 2015, s. 9). Frågan är alltid aktuell men kommer aldrig att få ett fullständigt svar. 

Den väcker ofta känslor och kommer alltid debatteras. Läroplanen är en följd av olika 

föreställningar om bland annat mål och innehåll som etablerats utifrån olika ekonomiska, 

sociala och kulturella krav från samhället och hur dessa föreställningar befästs men också 

förändrats genom tiderna (Lundgren, 1983, s. 231). Läroplanen fastställer således 

undervisningens mål och innehåll.    

 

Innehållet i läroplaner, kursplaner och betygsplaner fastställs av Riksdagen och Skolverket 

(Englund, Forsberg & Sundberg, 2012, s. 11). Skolverket har alltså möjlighet till påverkan på 

innehållet i läroplanen.    

 

Läroplanen består av samhällets krav på uppfostran och utbildning. Läroplansteorin kan 

förklara varför kraven konstruerats. Det finns olika läroplansteorier och de inriktas mot att 

besvara specifika frågor. Frågorna lyder; ”Hur formuleras mål för utbildningen?”, ”hur väljs 

innehållet för utbildningen?” och ”hur organiseras innehåll i utbildning?” (Lundgren, 1983, s. 

231). Frågorna kan ge svar på olika beskrivningsnivåer, i läroplansteorin finns tre olika 

nivåer.     

 

4.1.1 Läroplansteori i tre nivåer 

Läroplansteorin kan delas in i tre nivåer. Den första nivån behandlar hur värderingar, 

kunskaper och erfarenheter ser ut och organiseras, exempelvis varför viss kunskap eller vissa 

områden ses som mer väsentlig att undervisa om än annan. Andra nivån gäller frågor 

relaterade till det konkreta styrandet av en utbildning. Det kan vara besluts- och 

kontrollprocesserna då ett styrdokument för utbildningen formas. Den tredje och sista nivån 

behandlar frågor hur en konkret läroplan eller ett konkret läromedel styr undervisningen inom 

de gällande ramarna. Den tredje nivån rör exempelvis hur en viss läroplan gestaltar sig i 

undervisningen (Lundgren, 1983, s. 231-232). Fokus ligger på den andra och tredje nivån 

eftersom undersökningen syftar till att se om det finns en relation mellan kunskapskraven i 

läroplanen och nationella proven.  

 

Läroplansteorins tre olika nivåer kan beskrivas i tre olika arenor. Formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Det är de två första arenorna skolan styrs av. 

Realiseringsarenan innehåller hur målen realiseras i undervisningen (Lindensjö & Lundgren, 

2000, s.171-177). Formuleringsarenan behandlar vilka mål som gäller för undervisningen, 

vilket innehåll undervisningen ska ha och hur mycket tid varje ämne tilldelas (Linde, 2006, 

s.19). Transformeringsarenan innehåller transformeringen av läroplanen, hur den tolkas med 
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tillägg och bortfall, således hur läroplanen kan översättas till konkret undervisningsinnehåll 

(Linde, 2006, s. 48). I transformeringsarenan kan även faktorer som påverkar undervisningen 

undersökas, ramfaktorer. Realiseringsarenan behandlar verkställandet av undervisningen. 

Centralt för realiseringsarenan är lärarens undervisning och elevens verksamhet under 

lektionerna. Kommunikationen och aktiviteten i klassrummet är central (Linde, 2006, s. 65). 

Realiseringsarenan behandlar således lärandesituationerna som realiseras i klassrummet.          

 

I undersökningen tittar jag närmre på läroplanen i transformeringsarenan och 

realiseringsarenan, exempelvis hur läroplanens kunskapskrav kan tolkas med hjälp av 

nationella provens kunskapskrav och hur undervisningen kan påverkas av proven.   

 

4.1.1.1 Transformeringsarenan   

Den formulerade läroplanen är en av många faktorer som påverkar undervisningen. Ämnets 

traditioner är en annan faktor. Hur ämnet behandlats tidigare spelar ofta roll. Läraren som 

individ är en ytterligare faktor med den potentiella repertoaren. Läraren har relativt stor frihet 

i att tolka läroplanen, särskilt avseende vilket ämne hen undervisar i. Ämnen som svenska har 

inte lika starka inramningar och det kan innebära en mer personlig ämnestolkning. Läraren 

kan styra sin undervisning med hänsyn till hens bakgrund, erfarenheter och bildning (Linde, 

2006, s. 49-51).  

 

I transformeringsarenan kan olika ramfaktorer undersökas. Ramfaktorteorin består av en 

basmodell för att förstå olika faktorer eller handlingsutrymmen som kan påverka 

undervisningens resultat på olika sätt i olika situationer (Wahlström, 2015, s. 25).  

 

4.1.1.1.1. Ramfaktorteorin  

Ramar är faktorer som begränsar undervisningsprocessen och ramarna kan inte påverkas av 

läraren som undervisar. Det finns konstitutionella ramar, som bland annat inkluderar 

skollagen och läroplanen. Det finns även finns organisatoriska ramar, som kan behandla 

ekonomiska aspekter, klasstorlek och fördelning av tid. Sist finns fysiska ramar, som 

inkluderar byggnader, läromedel eller utrustning (Lundgren, 1983, s. 233-234).    

 

4.1.1.2 Realiseringsarenan  

I realiseringsarenan är det upp till den enskilde läraren att avgöra hur undervisningen ska 

bedrivas. Det innebär att om nya reformer ska genomföras måste den eller de anses som 

betydelsefulla för lärarna och oftast innebära en vinst för dem (Lindensjö & Lundgren, 2000, 

s. 176-177). Ett viktigt område är att konkretisera de nationella målen. Lärares tolkningar 

kommer skiljas åt och ett sätt för att konkretisera vissa specifika mål är nationella proven.   

 

4.1.2 Läroplansteori i uppsatsen  

Olika ämnen behandlar stoffet olika och undervisningsformerna varierar. Vissa ämnen är 

paradigmatiska, vilket innebär att det i regel finns en gemensam uppfattning om vad som är 

grundläggande begrepp eller kända teorier. Ett exempel på ett paradigmatiskt ämne är kemi. 

Ingen lärare eller företrädare för kemi skulle byta ut det periodiska systemet mot en annan 
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klassificering i undervisningen (Linde, 2006, s. 10). I icke-paradigmatiska ämnen som 

exempelvis historia eller samhällskunskap, finns utrymme för lärarens egna val för 

undervisningen. Tolkningsutrymmet är således större (Linde, 2006, s. 10). Språk kan ses som 

ett paradigmatiskt ämne men läraren har ändå en stor tolkningsfrihet i val av 

undervisningsmaterial. Det går inte att komma ifrån olika lärares erfarenheter och synsätt vid 

konstruerandet av undervisningen eller bedömningen.     

 

Läroplansteorin kan bidra med en förståelse för relationen mellan läroplan, skola och 

samhället. I uppsatsen är det förståelsen mellan läroplanen och skolan som sätts i fokus, 

således hur läroplanen påverkar undervisningen i avseende specifika formuleringar. 

Formuleringarna kan härledas till de nationella proven i Svenska 3.  

 

Nationella proven kan ses som en fysisk ram och proven konkretiserar läroplanen som kan ses 

som en del av den konstitutionella ramen. Nationella proven som ram påverkar lärare och 

undervisning på olika sätt.   
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5. Vetenskaplig bakgrund 
Syftet med den kommande littereraturgenomgången och forskningsöversikten som den 

vetenskapliga bakgrunden utgör syftar till att dels belysa nationella provens historia. Det för 

att skapa en förståelse för proven som fenomen och visa hur väl befästa de är i skolan. Dels 

lyfta den problematik som föreligger nationella proven för att skapa en förståelse för hur 

proven kan uppfattas. Och avslutningsvis diskutera positiva och negativa aspekter av proven.   

 

Syftet med avsnittet vetenskaplig bakgrund är att visa vad som finns skrivet om nationella 

proven samt introducera ämnet för undersökningen. Undersökningen behandlar nationella 

provens avsikter samt relationen till kunskapskraven för kursen Svenska 3. 

 

5.1 De nationella provens historia  

Dagens nationella prov är en utveckling av de centrala proven som som varit i bruk i nästan 

50 år. År 1996 infördes nationella proven för första gången och de var en vidareutveckling av 

de tidigare centrala proven. De nuvarande proven infördes år 2012 (Östlund-Stjärnegårdh, 

2002, s. 18). Från början konstruerades inte proven för en central användning eller kontroll 

utan mer för att hjälpa läraren i sin undervisning och bedömning. De nationella proven från år 

1996 och framåt konstruerades bland annat för en central användning och kontroll hur väl 

elever uppnått olika krav. Efter ett tag började de centrala proven användas för att få en mer 

jämlik bedömning runt om i landet, det vill säga en form av standardisering av 

betygssättningen för alla skolor. Tidigt funderades det i banor om ett centralt eller nationellt 

prov kunde underlätta undervisningen utan att hämma lärarna genom provets potentiellt 

kontrollerande funktion (Lundahl, 2009, s. 19-20). Skillnaden mellan proven från år 1996 och 

år 2012 är svårighetsnivån och föreskrifterna bakom proven. Proven från år 2012 har en 

mycket högre svårighetsgrad (Palmér, 2013, s. 5).  

 

5.1.1 Tankarna bakom dagens nationella prov 

Nationella proven som fenomen skulle i förhållande till de tidigare centrala proven ha en 

tydligare didaktisk inriktning. Proven ska främja en likvärdig bedömning och de ska användas 

till utvärdering eller återkoppling mot lärare. Sekretessen har dock medfört svårigheter för en 

didaktisk återkoppling. Återkopplingen kan ändå nås om proven fungerar som förebild för 

arbetet med kunskapskrav och kursplaner (Lundahl, 2009, s. 149-150). Proven kan alltså 

förtydliga kunskapskrav och kursplaner.  

 

En ytterligare tanke bakom nationella proven är att de ska ha en justerande funktion, vilket 

innebär att de ska styra betygssättningen så att den blir mer likvärdig över landet. Proven har 

flertalet funktioner, dels utvärdera elevers kunskaper dels utvärdera kvalitén i systemet och 

olika skolor. År 2005 pekade Skolverket på fyra syften med nationella proven. Proven skulle 

stödja en likvärdig och rättvis betygsättning, dels konkretisera kursmål och betygskriterier, 

dels visa på elevers svaga och starka sidor samt ge en bild av om och i vilken grad 

kunskapsmålen uppnåddes (Korp, 2006, s. 61).  
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5.1.2 Resultaten proven genererar och problem 

Proven kan fungera som stöd för lärare vid bedömningen av elevtexter. Men betyg och 

betygssättning har alltid varit ett omtalat ämne. Proven i sin form kan ge lärare stöd vid 

bedömning om muntligt- och skriftligt anförande. Det finns specifikt utvalda punkter från 

Svenska 3s centrala innehåll som nationella proven testar. De är av relevans för uppgiftens 

utformning och bedömning. Dessa specifika punkter konkretiserar olika mål som eleven ska 

uppnå. Punkterna utgör en stor del av kursens centrala innehåll.   

 

För Skolverket är likvärdighet i betygssystemet av vikt. För att öka likvärdigheten i betygen 

har en handlingsplan skapats. I den framkommer det att betydelsen av nationella provens 

betygssättning ska öka, vilket innebär att provbetyget bör få mer inflytande över kursbetyget. 

Proven kan dock inte idag fungera som examensprov eftersom proven inte täcker upp alla 

kunskapskrav i kursen för Svenska 3 (Östlund-Stjärnegårdh, 2002, s. 13-14). Men de kan 

skapa förutsättningar för en mer jämlik bedömning. 

 

Problematiken kring nationella proven och betygssättning har varit flera. Dels finns 

motsättningar i systemet till exempel att de nationella proven ska ge underlag samtidigt som 

de ska stötta elever att nå målen samt hjälpa lärare med betygssättningen. Även om nationella 

proven fungerar som ett system för likvärdig betygssättning i teorin betyder det inte att 

betygsättningen blir objektiv eller rättvis i praktiken (Östlund-Stjärnegårdh, 2002, s. 13-14). 

Olika lärare läser in olika saker och deras tolkning av elevtexter kan se olika ut.  

 

5.1.2.1 Nationella provens påverkan 

Olika studier visar att de nationella proven från den tidigare läroplanen har en tydlig påverkan 

på undervisningen. Många elever presterar ett annat resultat på nationella proven än i 

slutbetyget i kursen. Det är inte konstigt då proven inte ska ses som examensprov. Proven ska 

ge ett underlag och bilda en allsidig bild av elevens kunskaper (Korp, 2006, s.79-80). Det är 

inte realistiskt att elever ska bedömas efter enbart ett prov. Olika aspekter kan påverka 

resultatet och proven mäter heller inte alla mål i kursen Svenska 3. Det finns inget som 

antyder att de nya nationella proven inte påverkar undervisningen såsom forskning visat att de 

äldre proven gjort.  

 

Läroplanen fungerar som ett av de viktigaste styrdokumenten för lärare i skolverksamheten. I 

läroplanen finns olika kursers centrala innehåll samt de kunskapskrav som eleven förväntas 

uppfylla. Nationella proven bygger på delar av läroplanens centrala innehåll samt specifika 

kunskapskrav från kursen eleven går i. I Lgy11 finns skolans värdegrund och examensmål 

presenterad. Läroplanen är på många sätt relevant för bedömning, oavsett om det rör varför 

bedömning behövs, hur den sker, vad och vem som bedömer. Nationella proven bygger i 

huvudsak på ett eller flera kunskapskrav från läroplanen. 

5.1.2.1.1 Problematiken förknippad med nationella proven  

År 2005 publicerade Skolverket Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig 

betygsättning? - En studie på fyra skolor. Studien lyfter olika förhållanden som bidrar till att 

väcka tankar kring nationella provsystemets komplexa funktion och roll i skolan. Resultaten 
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visar på allmänna dilemman såsom hur nationella proven ska vara utformade för att alla 

elever ska få samma möjlighet att visa sina kunskaper, oavsett program. En svårighet som 

lyfts är hur ett centralt konstruerat prov kan sammanbindas med lokalt valt 

undervisningsinnehåll så att alla elever har samma möjligheter att visa vad de kan. En stor 

problematik är att undervisningen på vissa program inte ger eleverna möjligheter att nå de 

högre betygen (Skolverket, 2005, s. 102).  

 

En annan problematik rör variationen mellan kursbetyg och provbetyg. Variationen kan vara 

stor och det indikerar att nationella proven inte riktigt når upp till syftet att stödja en likvärdig 

bedömning (Korp, 2006, s. 80). 

 

Det finns således olika problem som kan förknippas med nationella proven. Exempelvis hur 

proven ska skapa förutsättningar för en mer likvärdig bedömning. Problemet ligger i hur olika 

lärare tolkar olika saker. Även om proven skapar förutsättningar för en likvärdig bedömning 

kan det i praktiken se annorlunda ut. Forskning visar på att undervisningen påverkas av 

proven och vissa elever undervisas för att klara proven medan andra får fördjupade 

kunskaper. När provbetygen skiljer sig från kursbetygen kan det indikera att proven inte 

riktigt når upp till att stödja en likvärdig bedömning. Det kan vara en bidragande orsak till att 

Skolverket vill att provbetyget ska ha en högre påverkan på kursbetyget (Östlund-

Stjärnegårdh, 2002, s. 13-14).  

 

5.2 Positiva och negativa sidor av proven  

Som forskarna Korp (2006), Östlund-Stjärnegårdh (2002) och Lundahl (2009) diskuterar i 

föregående avsnitt finns mycket forskning kring nationella proven, forskningen är dock äldre 

och visar egentligen inte hur de nya proven förhåller sig till verksamheten. Skolverket har 

dock publicerat en redovisning om skillnader mellan provbetyg och betyg i gymnasieskolan 

som är gällande det nya provet. Undersökningen grundar sig i resultat från prov som 

genomförts 2014 och 2015. Skolverket ser samma mönster som de tidigare studierna visat, 

alltså att betygen skiljer sig åt (Skolverket, 2016 s. 36). Forskningen som Korp (2006), 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) och Lundahl (2009) publicerat är ändå av vikt att lyfta då den 

behandlar liknande aspekter som den här undersökningen gör. Det finns ytterligare forskning 

inom området av nationella proven, men ett urval var tvunget att göras. I avsnittet som följer 

lyfts positiva och negativa sidor av nationella proven, forskningen är publicerad efter de nya 

proven började användas i skolan år 2011.   

 

5.2.1 Positiva aspekter av nationella proven 

Nationella proven kan stärka lärarprofessionen genom att proven ger möjligheter för en 

tolkningsgemenskap. Lärare får i nationella proven stöd i sin betygssättning genom de 

bedömningsredskap som Skolverket bifogar (Borgström, 2014, s. 14-16). Proven kan fånga 

upp i vilken grad elever innehar olika komplexa förmågor, förmågorna kan vara att tänka 

kritiskt, läsa och analysera olika texter och texttyper (Borgström, 2014, s. 17-19). Proven kan 

således ge lärare en ytterligare grund att stå på i deras roll som betygsättare samt att eleverna 

får en ytterligare möjlighet att visa sin kunskap.  
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5.2.2 Negativa aspekter av nationella proven 

Inget prov eller test kan vara helt objektivt i något avseende. Alla prov grundar sig i urval, 

antaganden och kulturella värden. Ett centralt prov som nationella proven bör bygga på 

uppgifter som liknar det lärare vill att eleverna ska ägna sig åt i skolan (Borgström, 2014, s. 

14-16). Nationella proven som fenomen är ett laddat ämne. Proven kan ses som svenskämnets 

svarta får eller kronjuvel (Borgström, 2014, s. 17-19). Vissa är kritiska till proven som 

fenomen medan andra ser stora fördelar med ett sådant prov.    

 

Förespråkare som är mot de nationella proven menar att resultaten proven genererar inte visar 

något alls. Bedömare kan aldrig bli neutrala och konsekventa. Lärare kommer alltid i viss mån 

ta in information om elevens tidigare prestationer. Läraren har således förkunskaper som kan 

vara svår att förbise (Borgström, 2014, s. 17-19).  

 

Proven kan också ge en felaktig bild av vilken kunskap som ska mätas och värdesättas. 

Genom att specifika punkter ur kursernas centrala innehåll och kunskapskrav väljs ut finns 

stor risk att dessa punkter betraktas som viktigare än andra.  Undervisningen kan anpassas på 

ett sådant vis att målen för nationella proven uppnås. En ytterligare nackdel med proven är att 

de är kontextbundna och skrivandet i proven är bortkopplat från en verklig kontext. Proven 

befinner sig således i utkanten av diskursen om sociala praktiker (Palmér, 2013, s. 58-59). 

 

5.3 Provens utformning 

Gymnasieskolan och nationella proven har genomgått olika förändringar i och med den nya 

läroplanen, Lgy11, tagits i bruk. I kursen Svenska 1 är proven mer allmänt inriktade medan 

proven för Svenska 3 mer är utformade för att ge kunskaper och färdigheter som behövs vid 

högskolestudier (Palmér, 2013, s. 5).  

 

Den skriftliga delen, delprov A i nationella proven går ut på att konstruera ett PM som ska 

presenteras på universitetet. I proven läggs ett funktionellt perspektiv på skrivande, det vill 

säga att skriva situationsanpassat (Palmér, 2013, s. 43). Den kanske största förändringen i och 

med Lgy11 är att de nationella proven blivit fler och i svenskämnet behandlar större delar av 

ämnet än tidigare. Lärarna får ett ökat stöd i bedömningen men proven tar mer tid i anspråk än 

tidigare prov gjort. Förändringen kan ändå innebära ett ökat stöd för lärarna och en mer 

likvärdig bedömning (Palmér, 2011, s. 143). 

 

Utifrån forskningen kan jag studera frågor forskare är intresserade av. Fenomenet nationella 

prov undersöks och min uppsats kan ses som ett bidrag till den forskning som redan finns 

presenterad.   
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6. Undersökning 
Syftet med undersökningen är att undersöka avsikterna bakom nationella proven från 2012 

samt hur delprov A svarade mot ämnesplanens kunskapskrav för Svenska 3. Materialet 

analyseras genom en kvalitativ textanalys.  

 

6.1 Analys av nationella proven med hjälp av kvalitativ textanalys 

Nedan följer en analys av nationella proven med hjälp av en kvalitativ textanalys. Materialet 

presenteras och analyseras genom tre dimensioner: upphovsman, relation till sammanhang 

samt innehåll/form. 

 

6.1.1 Upphovsman 

Nedan presenteras materialet som ligger till grund för analysen om upphovsmannen, första 

dimensionen i textanalysen. Skolverket kan ses som upphovsman bakom proven och 

läroplanen. Proven konstrueras av en utomstående grupp, Institutionen för nordiska språk vid 

Uppsala universitet, på uppdrag från Skolverket.   

 

6.1.1.1 Syftet med nationella proven 

Nationella proven har två huvudsakliga syften enligt upphovsmannen:  

att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för 

en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven nås på skolnivå, huvudmannanivå och 

nationell nivå. Dessutom bidrar proven till att konkretisera ämnesplanens syfte, centrala 

innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2012, s. 6)   

Av citatet kan olika syften urskiljas. Bland annat ska proven stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning. Genom att proven ska bedömas efter samma kriterier möjliggörs en mer likvärdig 

bedömning. Proven kan dessutom med de bifogade kommentarerna och analyserade 

elevtexterna öka förutsättningarna för konkretiseringar av ämnesplanens syfte och 

kunskapskrav. Proven kan fungera som underlag för en analys av hur väl kunskapskraven nås 

på olika nivåer. Skolverket skapar således förutsättningar för att tydliggöra kunskapskraven. 

Skolverket har på ett tydligt vis framställt provens syften och genom det minskat risken för 

andra tolkningar. Alla lärare har olika erfarenheter och tolkar texter olika. Skolverket har 

alltså arbetat för att tydliggöra syftena med proven och minska risken för olika tolkningar.  

 

Nationella proven ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning men det innebär inte att 

proven behöver vara styrande för undervisningen. Korps studie visar att vissa lärare uppfattar 

nationella proven som starkt vägledande för utformningen av kursen medan andra lärare 

enbart ser det som ett prov utan större påverkan för undervisningen. Skolverket gjorde en 

enkätstudie 2005 bland lärare och resultatet visade att de allra flesta lärare påverkades av de 

nationella proven med avseende på kursinnehåll, arbetssätt och läromedel (Korp, 2006, s. 

174). Det stämmer väl överens med de iakttagelser jag gjort under mina praktikperioder. 

Nationella proven tar mycket tid i anspråk, särskilt under vårterminen och det borde bero på 

att proven oftast utförs under just vårterminen. Resultatet från Skolverket visade också att de 
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flesta lärare uppfattade att nationella proven var bättre lämpade på studieförberedande 

program och att lärarnas uppfattning var att undervisningen anpassades något mer på 

yrkesförberedande program. Undersökningen visade också att lärare vid yrkesförberedande 

program oftare uppfattade nationella provens påverkan på undervisningen som negativ. 

Elever vid yrkesförberedande program tränas mycket i referatteknik och språkriktighet för att 

klara nationella proven (Korp, 2006, s. 174-175). Undersökningen från Skolverket är dock 

gällande de gamla nationella proven men det finns inget som tyder att de nya proven skulle 

skilja sig åt.  

 

Ett viktigt syfte med nationella proven är den likvärdiga bedömningen. Elevernas 

förutsättningar skiljer sig beroende på vilken lärare som bedömer och hur undervisningen har 

sett ut. Inom vissa program undervisades elever för att klara proven, medan andra program 

fördjupade kunskaperna ytterligare. Jag uppfattar att proven delvis uppfyller syftena som 

presenterats i citatet högst upp. Svårigheten för Skolverket men också för den enskilda läraren 

ligger i den likvärdiga bedömningen. Olika människor läser in och tolkar olika saker. Även 

om Skolverket arbetar för att konkretisera och tydliggöra läroplaner så är den mänskliga 

faktorn en del av bedömningen. Olika lärare kommer läsa in och fokusera på olika saker 

beroende på vad de har i bagaget sedan tidigare. Lärare har således olika syn på olika saker 

och det följer med dem i deras bedömning eller inläsning.  

 

Skolverket säger bland annat att proven ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning samt 

konkretisera ämnesplaner med centralt innehåll och kunskapskrav. Genom instruktioner för 

bland annat bedömning skapas förutsättningar för en likvärdig och rättvis bedömning samt 

konkretiseringar av ämnesplanen. Skolverket har på ett tydligt sätt uttryck tankarna bakom 

proven.   

 

6.1.1.2 Skolverkets problem med nationella proven 

Det finns många möjliga problem med nationella proven. Skolverket (2005, s. 17) lyfter ett 

problem kring skillnaden mellan kursbetyg och provbetyg. Det tyder på att de nationella 

proven inte lyckas svara upp mot provens syfte, att stödja en likvärdig betygssättning. Genom 

att undersöka provbetyg och kursbetyg kan en indikation ges huruvida de är likvärdiga. Om 

provbetygen och kursbetygen skiljer sig åt mycket kan den likvärdiga bedömningen 

ifrågasättas. Men att provbetygen skiljer sig från kursbetygen är i sig inte förvånande. Eleven 

kan ha haft en dålig dag och presterat under sin förmåga. Det är viktigt att påminna sig om att 

nationella proven inte är ett examensprov och att proven inte testar hela kursens mål.  

 

6.1.1.2.1 Lärarens tolkningsfrihet 

Skolverket (2005, s. 17) har gjort en kvalitetsgranskning av betygen och kom fram till att det 

främst är administrationen av nationella proven och betygssättningsprocessen som det brister 

i. Nationella proven i sig är inte lika problematiska ur likvärdighetssynpunkt. Provens 

betydelse för betygsunderlaget varierar mellan olika lärare. De allra flesta lärarna pratar om 

proven som en del av betygsunderlaget eller betygssättningsprocessen. Vissa lärare menar att 

även om proven ger en god indikator för hur väl eleverna uppfyller kunskapskraven så är det 

viktigaste att proven fungerar som en indikator på hur väl lärarens bedömning står i relation 
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till bedömningsanvisningarna (Skolverket, 2005, s. 109). Skolverket skriver att det viktigaste 

för en likvärdig bedömning nationellt är lärarnas samarbete. Förutsättningarna för dessa 

samarbeten skiljer sig dock runt om i landet (Skolverket, 2005, s. 109). En annan aspekt av 

nationella proven för likvärdig betygssättning är att förberedelserna bör se likadana ut. 

Skolverkets studie visar att elevers möjlighet att förbereda sig inför nationella proven ser 

mycket olika ut runt om i landets skolor och program (Skolverket, 2005, s. 116). Jag uppfattar 

att mycket ligger i lärarnas händer för att öka likvärdigheten i skolor och i bedömningen. Alla 

elever bör få lika förutsättningar oavsett program, annars brister skolan i sitt demokratiska 

uppdrag. Det är då främst likvärdigheten i skolan som brister. 

 

Läraren blir central då det kommer till användningen av nationella proven. Läraren väljer 

själv hur mycket vikt hen ska lägga på nationella provens resultat. Genom att läraren tolkar 

dokumenten och dessutom avgör hur mycket vikt som ska läggas på resultatet kan det antas 

att skillnader finns runt om i landet. Läraren bedömer elevtexterna men trots det material som 

Skolverket skickat ut kommer bedömningen att se olika ut. Det beror på att instruktionerna 

ska tolkas och tolkningen kommer skilja sig åt mellan olika lärare. Min uppfattning är även 

om upphovsmannen, i det här fallet Skolverket, arbetar med att förtydliga krav och 

instruktioner så kommer lärarens tolkningsfrihet påverka utfallet.  

 

6.1.1.2.2 Likvärdighet 

Skolverket visar på ytterligare ett problem med de nationella proven. Problemet rör 

likvärdigheten i betygssättningen. Skolverket publicerade 2009 rapporten om Likvärdig 

betygssättning i Gymnasieskolan? En analys av sambandet mellan nationella prov och 

kursbetyg. Rapporten behandlar relationen mellan kursbetyg och provbetyg i skolan. Redan 

2007 gjorde Skolverket en undersökning som visar på brister när det gällde kursbetyg och 

provbetyg mellan olika skolor och lärare. Förhållandet mellan betygen kan användas som en 

indikator på likvärdig betygssättning. För att få en mer likvärdig betygssättning mellan skolor 

och klasser behöver något förändras (Skolverket, 2009, s. 5). En nyare redovisning från 

Skolverket visar att samma mönster går att urskilja genom de nya proven. Det innebär att det 

finns en skillnad mellan provbetyg och kursbetyg. I kursbetyget ska läraren vid bedömning ta 

med alla elevens tidigare prestationer i beaktande, vilket innebär att läraren har betydligt 

mycket mer underlag än vid bedömning av nationella proven (Skolverket, 2016, s. 1).  

 

Det finns stora skillnader mellan elevernas resultat på nationella proven och deras kursbetyg. 

Skillnaderna ligger både inom och mellan skolor. Läraren lyfts fram som den största 

skillnaden i avseende vilket betyg eleven får. När och om skillnader mellan lärares och 

skolors betygssättningar är stora i förhållande till de nationella proven kan det tyda på att 

betygen inte sätts enligt likvärdiga grunder (Skolverket, 2009, s. 6). 

 

Det finns inga nationella bestämmelser som talar om hur kursbetyget ska förhålla sig till de 

nationella provbetygen (Skolverket, 2009, s. 6). Proven täcker inte upp alla kunskapskrav i 

kursen och kan därför inte heller ses som examensprov. Läraren kan ha fler betygsunderlag på 

elevens prestationer i bedömningen och det kan vara en förklaring till skillnaderna. Proven 

ska fungera som hjälpmedel, således finns ingen information hur provbetyget ska styra 
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lärarens betygssättning (Skolverket, 2009, s. 14). 

 

Resultatet mellan olika skolor i avseende kursbetyg och provbetyg skiljer sig åt. Ur ett 

nationellt likvärdighetsperspektiv är skillnaderna mellan olika skolor stora. Genom att 

resultaten är stora mellan olika skolor är det svårt att tro att betyg sätts efter liknande grunder 

och att alla lärare bedömer efter samma måttstock vid betygssättningen (Skolverket, 2009, s. 

37). När resultaten skiljer sig åt finns en problematik rörande likvärdighet. I Sverige ska alla 

elever erbjudas en likvärdig skolgång. Om det finns en brist i bedömningen finns det också en 

risk att utbildningen inte är likvärdig runt om i landet. Skolverket (2009, s. 43) konstaterar att 

kursbetyget eleven får i relation till provbetyget i mycket högre grad beror på vilken klass 

denne går i och läraren snarare än vilken skola eleven studerar vid. 

 

Det finns undersökningar och forskare som inte är lika kritiska till en skillnad mellan 

kursbetyg och provbetyg. Per Måhl säger i en intervju att det inte finns någon lag i Sverige 

som talar om sambandet mellan kursbetyg och provbetyg (Skolvärlden, 2016). Nationella 

proven ska vara betygsstödjande och inte betygsgrundande. Läraren ska vid betygssättning 

väga in all information som finns tillgänglig rörande elevens prestationer. Bedömningen ska 

således vara sammanvägd och inte enbart grunda sig i nationella proven. 

 

Min uppfattning av undersökningar rörande kursbetyg och provbetyg är att det kan skapa en 

osäkerhet för läraren som bedömer. För stora skillnader mellan betygen kan indikera på en 

ojämn bedömning samtidigt som det egentligen inte behöver betyda någonting. Läraren ska 

alltid väga in all information i den slutgiltiga bedömningen, alltså inte enbart resultatet på 

nationella proven. Om provbetygen ska ha en tydlig påverkan på kursbetyget måste det 

klargöras på något annat ställe, exempelvis genom instruktion från Skolverket hur proven ska 

påverka slutbetyget.  

 

6.1.1.2.3 Proven som fenomen 

Nationella proven som fenomen kan och ska skapa förutsättningar för en likvärdig 

bedömning. Betygsanvisningarna kan fungera som en form av fortbildning för lärare. Även 

om betygsanvisningarna måste tolkas finns exempeluppsatser bedömda och det kan innebära 

en chans till ökad likvärdighet inom skolvärlden. Det finns dock brister med de nationella 

proven. Det kännetecknas av den skilda bedömningen mellan lärare. Provbetyg och kursbetyg 

skiljer sig åt och även om det i sig inte är ett stort problem bör lärare ändå ställa sig frågan hur 

hen bedömer. Ett nära kollegialt samarbete ökar förutsättningarna för en mer likvärdig och 

rättvis bedömning. Upphovsmannen försöker konkretisera specifika kunskapskrav och 

dessutom försöker Skolverket granska sin egen verksamhet och sina arbetsområden genom 

olika undersökningar. Det för att skapa förutsättningar för en likvärdig bedömning runt om i 

landet (Skolverket, 2012a, s.1).  

 

Genom en kvalitativ textanalys har jag uppfattat två olika dilemman med de nationella 

proven. Det är omfattningen av proven och att de skapas utanför skolverksamheten. Eftersom 

proven tar mycket tid i anspråk kan det i sin tur leda till att de får en hög dignitet. För berörda 

lärare fungerar nationella proven som en form av styrdokument, särskilt i avseende 
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bedömning (Skolverket, 2005, s. 101-102). Provens omfattning kan vara en bidragande orsak 

till att de får en hög dignitet. Dessutom konstrueras proven externt, vilket kan innebära att 

vissa tolkar proven som mer pålitliga då de är konstruerade av Institutionen för nordiska 

språk. I gruppen finns forskare och personer med specialkunskaper men även lärare från 

gymnasiet och grundskolan som är delaktiga i provarbetet. Det kan leda till uppfattningen hos 

de verksamma lärarna att skolans egna svensklärare inte är tillräckligt kompetent för att skapa 

ett prov i nationella provens kaliber. En fördel med proven är dock att det är eleven som 

producerar texten och inte får hjälp hemifrån eller kan plagiera från internet.   

 

6.1.1.3 Analys av likvärdig utbildning avseende skolans uppdrag 

Skolan, undervisningen och betygsättningen ska vara likvärdig för alla. Det borde betyda att 

undervisningen håller likvärdig kvalité. Målen är desamma men vägarna till målen kan se 

olika ut. Undervisningens kvalité borde således vara likvärdig oavsett program eller skola.  

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) 

finns olika examensmål presenterade för samtliga nationella program. Skolan ansvarar för att 

elever på ett yrkesprogram ges möjlighet att nå kraven för en yrkesexamen, vilket innebär att 

eleven har en tillfredsställande nivå av yrkeskunnande för att vara beredd på yrkeslivet. På ett 

högskoleförberedande program ansvarar skolan för att elever ges möjlighet till att nå kraven 

för en högskoleförberedande examen. Det innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för att 

vara förberedd för högskolestudier (Skolverket, 2011, s. 9). Skolan har olika ansvar beroende 

på vilket program eleven valt. Det kan vara samhällets behov av yrkesförberedande program 

och studieförberedande program som bidragit till skilda traditioner på programmen. Det kan 

synliggöras genom att undervisningen anpassas efter programmet där undervisningen ges.    

I läroplanen presenteras skolans mål med betyg och bedömning samt riktlinjer lärare ska 

förhålla sig till när det kommer till bedömningsaspekten. Betyget ska uttrycka i vilken 

utsträckning eleven uppfyllt de nationella kunskapskrav som finns presenterade för varje kurs 

(Skolverket, 2011, s. 14-15).   

Även om skolan ska vila på en likvärdig grund visar Korp (2006) och undersökningen från 

Skolverket (2005) att undervisningen och förutsättningarna för elever skiljer sig åt beroende 

på vilket program hen studerar. Traditionerna på de olika gymnasieprogrammen tar sig 

uttryck i ett varierat sätt att bemöta och värdera eleverna. Men också att konstruera och 

premiera kunskaper vilka är relevanta för utbildningen trots att de har en gemensam läroplan. 

Traditionerna uttrycks genom att undervisningen anpassas olika beroende på 

programtillhörighet. Programmen har dessutom olika status på arbetsmarknaden och 

samhället i stort, liksom de karriärer för vilka eleverna förbereds (Korp 2006, s. 42). 

Fenomenet är av relevans för skolans jämlikhetsuppdrag. Om de skilda traditionerna tar sig 

uttryck på olika sätt beroende på vilket program eleven läser och det påverkar 

undervisningens kvalité finns det anledning att ifrågasätta huruvida utbildningen vilar på en 

likvärdig grund.  
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6.1.1.3.1 Provens påverkan för en likvärdig utbildning avseende skolans uppdrag 

Enligt Skolverket ska nationella proven inte värderas högre än andra uppgifter i skolan. Trots 

det är risken stor att de får ett högt värde då proven är omfattande och tar mycket tid i 

anspråk, såväl i förberedelser som genomförande. Proven kan fungera som stöd för den 

enskilda läraren i betygssättningen, en slags verifikation på hur väl lärarens bedömning 

stämmer överens med de bedömningsanvisningar som bifogats med proven. Många lärare 

menar att bedömningsanvisningarna och elevexemplen utvecklar en ”inre bedömningsmall” 

och ger en möjlighet att anpassa bedömningen i förhållande till kollegorna (Skolverket, 2005, 

s. 102).  

 

Undervisningen och förberedelserna varierar och nivån på dessa ser olika ut för olika grupper. 

Det inte är ovanligt att kursen begränsas efter ett visst betygsspann beroende på 

kunskapsmässiga förutsättningar och den ambitionsnivå elevgrupperna bedöms ha 

(Skolverket, 2005, s. 114). Det här är något jag fått uppleva under min tid som lärare i skolan. 

Nivån på undervisningen varierar beroende på gruppen. Skolverkets undersökning visar 

precis som Korps (2006) att undervisningen anpassas efter gruppen. Båda undersökningarna 

visar att skolans undervisning inte riktigt bygger en jämlik grund. Att undervisningen 

anpassas till gruppen är inte problematiskt, men om det visar sig att kvalitén på 

undervisningen skiljer sig brister likvärdigheten inom skolan.    

 

Om undervisningen anpassas efter gruppens tänkta nivå, finns en problematik. Elever som 

inte ligger på den förväntade nivån kan sakna stimulans eller stöd för att uppnå sina egna mål 

(Skolverket, 2005, s. 114). Skolans uppdrag är bland annat en likvärdig bedömning och 

undervisning. Att proven påverkar undervisningen visar olika studier på, men 

undervisningens kvalité bör inte se olika ut för då brister skolan i sitt demokratiska uppdrag. 

Bedömningen kan göras mer likvärdig runt om i landet om proven bedöms efter likvärdiga 

grunder. För att lärare ska lyckas med en mer likvärdig bedömning finns anvisningar för 

bedömningen av proven. Proven påverkar således både undervisning och bedömning och de 

kan stödja en mer likvärdig utbildning.  

 

Det som ovan presenterats kan ses som ett samhällsfenomen men också ett problem. Om 

undervisningen skiljer sig åt och kvalitén på undervisningen varierar brister skolan i sitt 

uppdrag. Många inom gymnasieskolan gör skillnad på yrkesprogram och studieförberedande 

program trots att utbildningen ska vila på en jämlik grund (Korp, 2006 och Skolverket, 2005). 

Både läroplanen och de nationella proven har samma upphovsman, Skolverket. Proven skapas 

av en utomstående grupp men på uppdrag från Skolverket. En viktig fråga att lyfta är vad 

Skolverket säger att nationella proven ska mäta och vad syftet med proven är? 

 

6.1.1.4 Sammanfattande diskussion om upphovsmannen  

Upphovsmannen för nationella proven och Svenska 3 är Skolverket. Proven skapas dock av 

en utomstående grupp men på uppdrag från Skolverket. På grund av att proven skapas på 

uppdrag från Skolverket anser jag att Skolverket kan ses som upphovsman. Att ha samma 

upphovsman bakom båda dokumenten ser jag som positivt och negativt. En positiv aspekt är 
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att de varje år kan konkretisera kunskapskraven och skapa förutsättningar för en mer likvärdig 

bedömning runt om i landet. En negativ aspekt kan vara att det är samma kunskapskrav som 

konkretiseras och eventuellt skulle en utomstående upphovsman tänka på ett annorlunda sätt.  

 

Skolverkets funktion är stödjande, styrande och utvärderande av kommuners och skolors 

arbete. Arbetet riktar sig mot att förbättra resultat och kvalité i skolverksamheten. Nationella 

proven är en viktig del i den stödjande och utvärderande delen. Varje år har Skolverket 

möjlighet att förtydliga och konkretisera målen och kunskapskraven i ämnesplanen. I de 

nationella proven för Svenska 3 är det dock samma kunskapskrav som testas, alltså 

förtydligas endast de kraven.  

 

Skolverket har bland annat uppmärksammat att kursbetyg och provbetyg skiljer sig åt och det 

kan tyda på att betygssättningen inte är likvärdig runt om i landet. Skolverket som 

upphovsman har genom sina undersökningar uppmärksammat en åtskillnad mellan betygen. 

Trots att upphovsmannen arbetar för att förtydliga och konkretisera kunskapskrav är det upp 

till läraren att läsa och tolka det som står. Det kan vara en bidragande orsak till skillnader i 

betygen.  

 

Som upphovsman har Skolverket en skyldighet att informationen ska vara tydlig och 

lättillgänglig. Skolverket har bland annat skickat ut information för läraren. Informationen rör 

exempelvis användandet av dator vid skrivprov A. Genom att Skolverket tydliggör och 

skriver ut att dator rekommenderas att användas minskar risken för andra tolkningar. Det ökar 

också chanserna för en likvärdig tolkning, då lärarna fått tydlig information kring datorns 

användning.  

 

Skolverket har på ett tydligt sätt informerat om provens syften. Proven ska stödja en likvärdig 

bedömning genom konkretisering av ämnesplanernas innehåll och kunskapskraven samt ge 

underlag för analys hur väl kraven nås på olika nivåer. Svårigheten ligger i den likvärdiga 

bedömningen då det inte går att komma ifrån olika lärares tolkningar. Nationella proven 

möjliggör således en mer likvärdig bedömning i landet. Det för att alla lärare får ta del av 

samma instruktion från Skolverket. Att lärare tolkar och läser in olika går inte att komma ifrån 

men genom att konkretisera vad läraren ska titta på ökar förutsättningarna för en likvärdig 

bedömning.   

 

6.1.2 Relation till sammanhang 

I avsnittet nedan analyseras provens relation till sammanhang. I avsnittet studeras bland annat 

läroplanens påverkan på nationella proven. 

 

6.1.2.1 Historiska perspektiv på läroplanen och nationella proven  

De nationella proven har länge funnits i vårt skolsystem, även om de inte alltid gått under 

namnet nationella proven. Östlund-Stjärnegårdh (2012, s. 18) skriver att centrala prov har 

varit i bruk i nästan 50 år. Nationella proven har under lång tid fungerat som ett centralt prov. 

Första syftet med proven var inte central användning eller kontroll av bedömning utan skulle 
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fungera som stöd för läraren i undervisningen. Tidigt framkom det dock att ett centralt 

utarbetade prov kunde skapa förutsättningar för en mer jämlik bedömning runt om i landet. 

Proven skulle på så vis bli en form av standardisering av betygssättningen (Lundahl, 2009, s. 

19-20).   

 

6.1.2.1.1 Erfarenheter av proven 

Även om centrala prov har en lång och gedigen historia i svensk utbildningshistoria är det 

standardproven från 1944 som ligger till grund för dagens nationella prov (Sjöberg och 

Silfver, 2014). Debatten kring provens positiva och negativa aspekter har funnits länge. 

Sjöberg och Silfvers forskning rör yngre barns reaktioner under provsituationen och deras 

berättelser om erfarenheterna rörande proven. Sjöberg och Silfver skriver att även om proven 

i sig kan ha positiva aspekter så finns det även en stor risk för negativa erfarenheter och 

aspekter. De skriver att negativa aspekterna främst rör lågpresterande elever. Studien visar att 

de flesta av barnen påverkades av provsituationen. Många elever påverkades av situationen på 

ett negativt sätt och underpresterade enligt deras lärare. Även om studien rörde barn i de 

yngre åldrarna går det inte att utesluta att nationella proven också kan uppfattas negativt bland 

äldre elever. Dessutom visade Sjöberg och Silfvers (2014) undersökning att det är viktigt att 

eleverna vid en tidig ålder inte uppfattar sig som dåliga i exempelvis matematik. De nationella 

proven blev först obligatoriska i årskurs nio år 2000 (Lundahl, 2009, s. 152).  

 

6.1.2.2 Analys av proven från år 2012  

Idag finns nationella proven i ämnena svenska, engelska och matematik på gymnasieskolan. I 

svenskämnet är det i Svenska 1 och Svenska 3 som nationellt prov genomförs. Kurserna 

fungerar som avgångskurser och det är således därför nationella proven sker i dessa kurser 

(Palmér, 2013, s. 42). I undersökningen studerades kursprovet Från lertavlor till läsplattor 

vilket gavs ut hösten 2012 och gällde för Svenska 3.   

 

Skolverket skickar ut materialet som rör nationella proven, bland annat texthäften. 

Texthäftena är viktiga för elever och lärare då delprov A ska genomföras. Instruktionerna för 

delprov A skickas ut tidigt för att eleverna ska få god tid till förberedelser. Lärare får 

information om proven för att alla elever ska få samma förutsättningar när proven genomförs 

(Skolverket, 2012a, s. 1). Samtliga elever ska få en introduktionslektion som ska ge möjlighet 

att sätta sig in i ämnet, få information om upplägg och bedömning (Skolverket, 2012a, s. 10). 

Genom den information som Skolverket har lämnat ut ökar chanserna för en likvärdig 

bedömning och likvärdiga  förutsättningar för samtliga elever. I instruktionerna står det hur 

mycket tid som ska ägnas åt förberedelser, vilket möjliggör för lärare att avgöra hur mycket 

tid förberedelserna får ta. Om Skolverket valt att inte skriva ut tidsbegränsningen till 

förberedelserna kan det antas att skillnaderna ute i skolorna borde blivit stora.  

 

6.1.2.2.1 Rättssäkerhet och bedömning 

För att öka tillförlitligheten i bedömningen och uppnå ett av provens syften har Skolverket 

gett ut olika förslag för en mer rättssäker bedömning. I provhäftet (2012a, s. 4) 

rekommenderas lärare bland annat till sambedömning för en likvärdig och rättvis bedömning 
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av elevtexter. Det Skolverket menar med sambedömning är ett samarbete mellan lärare som 

tillsammans diskuterar och bedömer olika elevtexter utifrån bedömningsanvisningarna som 

tillhör det nationella provet. Andra förslag från Skolverket för att öka bedömningens 

tillförlitlighet är att sprida bedömningen på skolan mellan kollegor så den första bedömningen 

görs av en lärare som inte känner till elevens tidigare prestationer.  

 

6.1.2.2.2 Vad provet är till för 

Ett av syftena med nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning. Genom 

att proven konkretiserar kunskapskrav och centralt innehåll så ökar förutsättningarna för en 

likvärdig bedömning runt om i landet. Eftersom kursproven ska stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning så omfattar proven stora delar av svenskämnet. Provet testar både muntlig och 

skriftlig framställning men även förmågan att läsa olika typer av texter. Kursprovet är 

framställt efter ämnesplanen för Svenska 3, som ska ge behörighet till högskolestudier och 

inte är obligatorisk för alla program. Det nationella kursprovet testar till stor del hur väl 

eleven uppnår målen som handlar om muntlig och skriftlig kommunikation. I häftet står det 

att de tre första målen i ämnesplanen som främst prövas (Skolverket, 2012a, s. 6).  

 

6.1.2.2.3 Vad är det i Svenska 3 som provet antas mäta? 

Delprov A bygger på att eleven ska kunna skapa en text av vetenskaplig karaktär med en 

tydlig disposition. Den andra punkten i det centrala innehållet för kursen Svenska 3 

behandlar: ”Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig 

karaktär” (Skolverket, 2011, s. 176). Provet tar således upp det området i kursplanen. I 

formuleringen står det ”texter” vilket borde betyda att det är fler texter än det vetenskapliga 

PM som eleverna konstruerar på nationella proven.   

 

Den tredje punkten i det centrala innehållet för kursen behandlar: ”Läsning av och arbete med 

texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och 

källkritisk granskning” (Skolverket, 2011, s. 176). Det innebär att eleven kan plocka ut 

relevant information ur exempelvis texthäftet som de har att tillgå under perioden för 

nationella proven.  

 

Den fjärde punkten i det centrala innehållet behandlar: ”Skriftlig framställning som anknyter 

till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet” 

(Skolverket, 2011, s. 176). Eleven ska alltså behärska skrivande som knyter an till den 

vetenskapliga texttypen. Det kan exempelvis vara ett PM som eleven konstruerar under 

nationella proven.   

 

Min uppfattning är att det är de fyra första punkterna i Svenska 3:s centrala innehåll proven 

utgår från. Anledningen till det är att första punkten behandlar muntlig framställning och de 

övriga tre punkterna kan inkluderas i delprov A.   

 



 23 

6.1.2.2.3.1 Svenskämnets syfte kopplat till nationella proven 

Utöver det centrala innehållet för Svenska 3 så uppfyller nationella proven delar av 

svenskämnets syfte. Svenskämnet ska ge elever möjlighet att utveckla vissa förmågor. 

Förmågorna presenteras under svenskämnets syfte och är numrerade. I läroplanen finns nio 

punkter presenterade och det är punkterna ett till fyra som testas av det nationella provet. I 

delprov A är det främst punkt fyra; ”Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt 

granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket, 2011, s. 

160-161) som testas. Det är dock det centrala innehållet samt kunskapskraven för Svenska 3 

som ligger till grund för provens ändamål och uppgifter (Skolverket, 2012a, s. 6-7).  

 

6.1.2.3. Hur kunskapskraven kan kopplas till nationella proven  

Det är kunskapskraven från läroplanen som ligger till grund för bedömningen av nationella 

proven, både betygsstegens olika nivåer och progressionen mellan dessa. Till lärarens hjälp 

finns bedömningsmatriser för att synliggöra sambandet mellan kunskapskrav och bedömning 

av delprovet. Det finns ett tydligt samband mellan kunskapskraven i kursplanen och 

nationella proven (Skolverket, 2012a, s. 9). Bland annat används kunskapskravens, från 

kursplanen, formuleringar i matriserna som fungerar som stöd vid bedömning av nationella 

proven.    

Formuleringarna i bedömningsmatriserna fungerar som stöd för läraren att tolka 

kunskapskraven. Skolverket förtydligar genom att i häftet skriva hur bedömningsinstruktionen 

innehåller en tolkning av kunskapskraven. Detta görs genom en specificering, exempelvis; 

”Texten är väldisponerad genom väl fungerande inledning, avslutning och textbindning samt 

god balans mellan olika delar. Styckeindelningen är ändamålsenligt markerad” (Skolverket, 

2012a, s. 9). Kravet bygger på kunskapskravet för betyg C från Svenska 3; ”Texterna är 

sammanhängande och väldisponerade” (Skolverket, 2012a, s. 9). Kunskapskravet för Svenska 

3 är således desamma som det krav som finns för nationella proven. Kunskapskravet för 

nationella proven konkretiserar bara kunskapskravet från ämnesplanen och skapar 

förutsättningar för en likvärdig tolkning. 

6.1.2.3.1 Lärarens möjliga användning av kunskapskraven från nationella proven 

Läraren har genom de nationella proven möjligheten att kalibrera sin egen bedömning mot 

vad som förväntas av Skolverket. Stegringen eller progressionen i betygen på nationella 

proven bygger på specifika kunskapskrav för Svenska 3 (Skolverket, 2012a, s. 8-9). 

Delprov A testar exempelvis elevens förmåga att skriva en text av vetenskaplig karaktär. 

Eleven ska skriva en sammanhängande text med utgångspunkt från någon text ur texthäftet. 

Skolverket (2012a, s. 11) skriver att delprov A testar elevens förmåga till vetenskapligt 

skrivande och bygger på punkt fyra i det centrala innehållet för Svenska 3; ”Skriftlig 

framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt 

av svenskämnet” (Skolverket, 2011, s. 176).  

Elevens förmåga att hantera och infoga olika texter i sin egen text testas. Det är således 

textbearbetning och skrivande som testas i delprov A. För att klara provet behöver eleven 
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välja ut relevanta texter ur texthäftet för en kritisk läsning och bearbetning. Textbearbetningen 

av texthäftet redovisas i det PM eleven får till uppgift att skriva i delprov A (Skolverket, 

2012a, s. 11). Kunskapskraven på nationella proven har således en tydlig koppling  till 

kunskapskraven för Svenska 3. Informationen som Skolverket skickar ut kan bidra till en 

ökad insikt hos läraren kring vad kunskapskravet bör innefatta.   

Läraren kan alltså använda kunskapskraven från nationella proven som en konkretisering av 

de kunskapskrav som finns presenterade i Svenska 3. Kunskapskraven från de nationella 

proven bygger på eller är desamma som kunskapskraven i kursplanen. Läraren kan därför 

med fördel använda resultatet av nationella proven som en del av den sammanvägda 

bedömningen i kursen.  

6.1.2.4 Summerande analys av nationella provens relation till sammanhang 

Genom en kvalitativ textanalys kan provens betydelse lyftas. De nationella proven har rent 

historiskt men även 2012 fått sin betydelse i sitt sammanhang. Texterna produceras i en 

specifik kontext eller sammanhang som kan antas påverka synen på proven. Om proven skulle 

plockas ur sitt sammanhang är det inte säkert att de skulle få samma betydelse. Eftersom 

proven har en lång och gedigen historia kan det ytterligare påverka synen på proven.  

 

Även proven och bedömningsanvisningarna får en specifik relation till sammanhanget. 

Läraren ska utgå från Skolverkets direktiv men i slutändan handlar mycket om lärarens 

tolkning till det som står skrivet. Även om analyserade elevlösningar bifogats och gett en 

bättre grund att stå på så kommer bedömningen i regel skiljas åt beroende på vem som gör 

den. Det är viktigt att informationen som Skolverket ger ut är tydlig annars ökar risken för 

stora skillnader i tolkningen. Nationella proven har under en lång tid påverkat lärare och 

elever. Men om proven skulle flyttas från sin kontext är det inte säkert att lärare och elever 

skulle ha samma relation till proven. 

 

Forskning och studier visar att de nationella proven påverkar undervisning och betyg i hög 

grad. Undervisningen anpassas exempelvis för att elever ska klara proven och efter olika 

grupper. Eftersom påverkan är stor kan det antas att proven har en hög tillförlitlighet och att 

lärare litar på att proven testar en stor del av kursens innehåll. Det finns alltså en risk att 

undervisningens likvärdighet brister, både i förberedelser inför de nationella proven och 

undervisning överlag.  

 

Proven har fått en hög dignitet i skolan eftersom de tar mycket tid i anspråk och på grund av 

att de på ett tydligt sätt testar vissa specifika förmågor, vilket täcker ett brett omfång av 

kursen Svenska 3. Dessutom går det inte att utesluta effekten av en utomstående producent av 

proven. Om proven skulle plockas ur sitt sammanhang är det inte säkert att digniteten varit 

lika stor. Läraren hade då själv konstruerat en uppgift som testat elevens förmåga och det är 

inte säkert att den eller de uppgifterna tagit lika mycket tid i anspråk som de nationella proven 

gör.   

 



 25 

Läroplanens möjlighet till påverkan för nationella proven är alltså stor. Det är det centrala 

innehållet i kursen som ligger till grund för uppgiftens konstruktion och kunskapskraven för 

bedömningen. Relationen mellan proven och läroplanen är således tydlig.  

 

6.1.3 Innehåll och form 

Nedan lyfts texternas olika instruktioner och innehåll. Språket och formuleringarna undersöks 

exempelvis hur de kan påverka utfallet på uppgiften. Hur uppgiften formuleras och vilka ord 

som används och inte används. Vad som faktiskt står.   

6.1.3.1 Bedömning och instruktioner  

Bedömningen utförs av lärare, antingen genom ett kollegialt samarbete eller självständigt. Till 

proven följer bedömningsanvisningar till läraren. I informationen finns bland annat 

information och bedömningsmatriser för både delprov A och delprov B. I 

bedömningsmaterialet finns matriser för varje uppgift men framförallt finns det analyserade 

elevexempel, vilket underlättar bedömningen för läraren då hen kan se hur Skolverket bedömt 

texter på olika nivåer (Skolverket, 2012a, s. 12).  

 

6.1.3.1.1 Bedömningsanvisningar 

All betygssättning på nationella proven utgår från kunskapskraven för Svenska 3. Även om 

alla kunskapskrav inte finns representerade under provens gång ska de kunskapskraven inte 

ses som mindre viktiga i det sammanvägda kursbetyget för kursen Svenska 3 (2012a, s. 31).  

 

Lärare får ett separat häfte med bedömningsanvisningar och verktyg för bedömningen. 

Verktygen består bland annat av matriser, information om kunskapskrav, kommentarer till 

kunskapskraven både för delprov A och B och analyserade elevtexter. Utöver de verktygen 

finns information om vad läraren ska titta närmre på vid sin bedömning och Skolverkets 

definition om vad den vetenskapliga texttypen ska innehålla i nationella provsammanhanget 

(Skolverket, 2012b, s. 1-9). Bedömningsmatriserna är konkretiseringar av ämnesplanens 

kunskapskrav. Läraren ska titta på texten utifrån olika aspekter, där fokus ligger på textens 

kommunikativa kvalité. Läraren ska således titta på hur väl texten fungerar i den konstruerade 

situationen, således om texten fungerar som ett vetenskapligt PM på universitetet med en 

given frågeställning (Skolverket, 2012b, s. 5-6). 

 

Till bedömningen har läraren material från Skolverket. Även om materialet konkretiserar och 

tydliggör olika tolkningar av kunskapskraven så är det den betygssättande läraren som i 

slutändan sätter betyg för delproven. Skolverket rekommenderar sambedömning för att öka 

likvärdigheten i bedömningen. En sambedömning är bra i flera avseenden men det måste 

avsättas tid till det. Under mina praktikperioder ute i gymnasieskolan har det varit upp till 

varje enskild lärare att ta kontakt med kollegor för sambedömning. Ett kollegialt samarbete 

gynnar läraren men även eleven eftersom chanserna till en likvärdig bedömning ökar.  

 

Då Skolverket testar proven är det flera lärares bedömning av en elevtext som skickas ut. De 

analyserade elevtexterna är en följd av sambedömning från flertalet lärare (Skolverket, 2012b, 

s.6). Svårigheten med bedömningen av de nationella proven ligger i att den ska se likadant ut i 
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hela Sverige. Bedömningsanvisningarna tolkas och tillämpas av tusentals lärare och deras 

tolkning bör vara likvärdig. Det innebär således att en prestation ska bedömas lika oavsett 

vilken skola eller lärare som bedömt den. Kraven ligger dels på läraren men framförallt på 

bedömningsanvisningarna. De måste vara entydiga, lättfattliga och praktiska. Lärare ska inte 

finna några svårigheter i att kommunicera mellan varandra om olika tolkningar och 

bedömningar (Korp, 2006, s. 200).  

 

Proven kan på flera sätt hjälpa läraren i bedömningen, dels genom de anvisningar som finns 

bifogade och dels genom att läraren får se elevens färdigheter på området en gång till. Genom 

att färdigheterna testas vid flertalet tillfällen ökar chanserna för en likvärdig bedömning, 

vilket också är ett av huvudsyftena bakom proven. 

 

6.1.3.1.2 Kunskapskrav  

Inledningen av bedömningsanvisningarna innehåller information om de kunskapskrav som är 

relevanta för delproven. Skolverket (2012b, s. 1) skriver att kunskapskraven vilka fungerar 

som utgångspunkt för bedömningsmatrisen i delprov A för betyg A är;  

 

Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från 

olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och 

andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom 

väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och 

granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa 

skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt 

och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart, varierat 

och över lag välformulerat. (Skolverket, 2012b, s. 2)    

Det är i de fetmarkerade orden som en progression sker mellan betygsstegen. I informationen 

framkommer det bland annat att skrivande av texter med vetenskaplig karaktär ska vara 

tydligt framlyft och språket ska vara varierat och innehålla olika formuleringar samt att eleven 

ska kunna värdera och granska källor kritiskt. Hur eleven behärskar den typen av skrivande är 

direkt avgörande vid bedömningen. Utöver att eleven ska kunna skriva på ett vetenskapligt 

sätt ska eleven också klara av att dra relevanta slutsatser utifrån källmaterialet (Skolverket, 

2012b, s. 4). De fetmarkerade orden kan ses som olika markörer för de olika betygsnivåerna. 

Skolverkets citat av kunskapskrav och hur de förtydligar dessa underlättar för läraren i 

bedömningen. Det innebär att Skolverket förtydligar var fokus ligger på i nationella proven.   

 

6.1.3.1.3 Problem med bedömning och anvisningar  

Även om nationella proven testar en stor del av kursen Svenska 3 borde eleverna få möjlighet 

att visa på de färdigheterna innan de nationella proven minst en gång. Om elevernas 

färdigheter enbart testas på de nationella proven finns en problematik. Dels kan eleven ha en 

dålig dag under nationella proven och prestera under sin förmåga eller misslyckas. Dels kan 

läraren lättare avgöra vilken nivå eleven befinner sig på, om en elev har haft fler tillfällen att 

visa på färdigheter. Läraren får ta ställning till om misslyckandet beror på en kunskapslucka 

hos eleven (Skolverket, 2012a, s. 32). 
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Det finns ytterligare en problematik om bedömningen och anvisningarna och den rör 

stegringen mellan de olika kunskapskraven. Mellan betygsstegringen skiljer sig vissa ord eller 

uttryck, skillnaden mellan orden är inte alltid helt enkla för en lärare att tolka in. För 

skillnaden mellan bland annat ”med viss säkerhet” och ”med säkerhet” är inte helt självklar. 

Läraren måste avgöra vad som är vad för de olika betygsstegen.  

 

Ytterligare exempel på begrepp finns såsom; ”har tydligt urskiljbar disposition” och 

”väldisponerade”. Det innebär att läraren måste göra sin egen tolkning hur texten bedöms. 

Självklart ska läraren alltid göra en tolkning om hur texten bedöms och läraren måste samla 

och bedöma flera aspekter av en text, vilket möjligtvis underlättar när texten som helhet ska 

betygssättas. Att bara skilja på hur en text är disponerad kan vara svårt. Men med olika medel 

är det lättare att avgöra om en text är väldisponerad eller inte. I nationella proven har 

problematiken kring dispositionen lösts genom att det är samma krav för betyg C som A när 

det kommer till disposition och sammanhang (Skolverket, 2012a, s. 15). Genom att de 

nationella proven låter lärare se hur tanken är att de ska bedöma olika uppgifter så möjliggörs 

en mer likvärdig bedömning (Borgström, 2014, s. 2-3). Bedömningsanvisningarna vilka 

lärarna utgår ifrån vid bedömningen kan fungera som en slags kalibrering och en påminnelse 

för läraren vad som förväntas i bedömningen. Under min tid på lärarutbildningen har jag 

kommit i kontakt med verksamma lärare som använt bedömningsanvisningarna från 

nationella proven i andra uppgifter samt berättat för eleverna att bedömningen utgått ifrån 

förra årets nationella provs kunskapskrav.  

 

6.1.3.1.3.1 Examensprov  

Nationella proven ska inte ses som ett examensprov. Proven ska hjälpa läraren vid bedömning 

och skapa förutsättningar för en likvärdig bedömning runt om i Sverige. Läraren väljer också 

hur stor vikt proven ska ha i elevens slutbetyg (Borgström, 2014, s.2-3). Proven testar flera 

kunskapskrav och läraren kan få en extra indikator på elevens prestationsnivå om eleven fått 

tidigare möjligheter att visa på sina färdigheter.    

 

Trots att proven inte ska ses som examensprov finns det en risk att de fungerar som det i vissa 

fall. Om eleverna inte fått chansen att visa på färdigheter som är gällande för kunskapskravet 

innan så har läraren inget annat material än nationella proven att bedöma efter. Om så är fallet 

fungerar nationella proven som en form av examensprov för vissa elever, eftersom de annars 

saknar betygsunderlag inom ett specifikt kunskapskrav. I de fall där nationella proven 

fungerar som ett examensprov kan likvärdigheten i undervisningen diskuteras. Om vissa 

elever får fler tillfällen att visa på färdigheter än andra så kan den demokratiska aspekten av 

undervisningen ifrågasättas. Det är alltid upp till den enskilde läraren att lägga upp 

undervisningen samt bedöma eleven med ett kursbetyg. Vilket kursbetyg eleven får kan alltså 

till viss del bero på vilken lärare eleven har i undervisning och bedömning.    

 

6.1.3.1.3.2 Resultat proven kan generera  

Eleven får på nationella proven ett sammanvägt slutbetyg. Anledningen bakom det är att det 

ska finnas möjligheter för analys av resultaten på proven. Analysen kan röra förändring över 
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tid, kommuner eller skolors prestationer. Nationella proven blir en form av kvalitetssäkring. 

Det sammanvägda provbetyget ska dock inte ge stöd till läraren vid betygssättning av eleven. 

Däremot kan resultatet för delprov A eller B med fördel användas separat. Resultaten på 

delproven kan alltså fungera som underlag för kursbetyget. I slutändan kommer det finnas en 

korrelation mellan kursbetyg och provbetyg men Skolverket (2012a, s. 32) poängterar att 

provbetyget inte direkt ska påverka kursbetyget. Informationen Skolverket ger ut innebär att 

läraren har specifika punkter att förhålla sig till. Proven handlar inte enbart om elevens 

prestation utan materialet kan analyseras senare och jämföras mellan skolor eller över tid.  

 

6.1.3.2 Analys av uppgiftsbeskrivningen av Delprov A  

Uppgiftsbeskrivningen för delprov A är av vikt att lyfta i sammanhanget. Delprov A går ut på 

att konstruera ett vetenskapligt PM i en konstruerad situation på universitetet.    

 

6.1.3.2.1 Delprov A 

Delprov A ska behandla ”någon aspekt av svenskämnet” (Skolverket, 2012b, s. 12). ”Någon 

aspekt av svenskämnet” kommer ursprungligen från den fjärde punkten i det centrala 

innehållet i Svenska 3. Punkt fyra är således av vikt för uppgiftens utformning. ”Skriftlig 

framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt 

av svenskämnet” (Skolverket, 2011, s. 176). Det centrala innehållet ligger således till grund 

för uppgiftens konstruktion. Uppgiften testar hur väl eleven kan skriva vetenskapligt till ett 

specifikt tema. I delprov A från 2012 har eleven fyra olika uppgifter att välja mellan. Eleven 

får instruktion på hur texten ska utformas. Texten ska vara utredande av vetenskaplig karaktär 

bestående av tre moment. Eleven ska presentera ämnet, sammanställa källmaterialet och 

presentera en slutsats. Kravmässigt är uppgifterna likartade (Skolverket, 2012b, s. 12). 

 

6.1.3.2.2 Uppgiftens beskrivning 

Temat för 2012 års prov var Medieteknik och textens väg till läsaren. Texthäftet vilket eleven 

utgår från berör tre medietekniska vändpunkter. Boktryckarkonsten, digitala boken och 

bloggen. Uppgiftsinstruktionen råder eleven att dra slutsatserna kring fenomenen utefter 

texterna (Skolverket, 2012b, s. 12). Eleven har fyra timmar tillgodo för att slutföra uppgiften 

och får följande instruktion vid provtillfället;   

 

Du har just börjat läsa på universitetet. Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva 

ett pm på temat Vändpunkter i mediehistorien. Det innebär att du med utgångspunkt i en 

frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt 

dra slutsatser. Dina kurskamrater ska läsa ditt pm för att få information och intressanta 

idéer om temat, och din lärare kommer att bedöma det.  

Ett pm är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text med en inledande 

problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats. Ett lämpligt 

omfång på din text är 600–800 ord.  

Välj en av följande uppgifter. Använd texterna i texthäftet och ange källorna i ditt 
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pm. (Skolverket, 2012c, s. 2) 

I den första valbara uppgiften ligger huvudfokus på att presentera, beskriva och dra en 

slutsats om hur människan kommer läsa i framtiden. Eleven får en färdig rubrik att namnge 

PM:et med. Instruktionen ger eleven en beskrivning om vad elevens text ska innehålla 

(Skolverket, 2012c, s. 2). Eleven ska oavsett vilken uppgift de väljer presentera 

frågeställningen på ett tydligt och resonerande sätt. Alla uppgifter innehåller formuleringen 

”beskriv med hjälp av texthäftet” (Skolverket, 2012a, s. 14). Eleven måste således använda 

sig av texthäftet för att lösa uppgiften. Den sista instruktionen är antingen ”dra slutsatser” 

eller ”jämför”, beroende på vilken uppgift eleven väljer att göra. Slutsatserna eller 

jämförelsen ska bygga på källmaterialet (Skolverket, 2012a, s.14). I slutet av varje uppgift 

erinras eleven om att texten ska anpassas till kommunikationssituationen (Skolverket, 2012c, 

s. 2).  

6.1.3.2.3 Uppgiftens utformning   

Uppgiftens utformning är oavsett vilken uppgift eleven väljer att skriva är likartad. Syftet är 

bland annat att eleven ska visa att hen behärskar att presentera en frågeställning inom ett 

specifikt område. Introduktionen av de olika uppgifterna är konstruerade på ett sådant sätt att 

eleven med fördel kan använda sig av den som presentation. I uppgift ett är inledningen 

exempelvis; ”Tack vare digital teknik behöver man inte längre hålla i en bok för att läsa en 

bok. Hur kommer vi att läsa i framtiden?” (Skolverket, 2012c, s. 2). Antingen kan eleven 

välja att bygga ut presentationen eller bara använda den som uppgiften presenterat 

(Skolverket, 2012b). Elever som inte förhållit sig till uppgiftsbeskrivningen och exempelvis 

inte presenterat frågeställningen har blivit underkända (Skolverket, 2012b, s. 31). Det första 

som efterfrågas i uppgiftsbeskrivningen är således en presentation av vald frågeställning. 

Valet av frågeställning blir i regel avgörande för vilka källor som är av relevans för uppgiften.  

Eleven ska beskriva med hjälp av källmaterialet olika synpunkter om det valda området 

(Skolverket, 2012b, s. 12). I den här delen av uppsatsen kontrolleras det främst om eleven kan 

välja ut relevant information och visa på ett tydligt sätt var den informationen kommer från. 

Uppgiftsbeskrivningen låser således fast eleven till att använda sig av texthäftet. 

Uppgiftsbeskrivningen för uppgift två ger följande information; ”Beskriv med hjälp av 

texthäftet hur Gutenbergs uppfinning och den digitala bokutgivningstekniken har utvecklats 

och tagits emot” (Skolverket, 2012c, s. 2). Instruktionen trycker således på att beskrivningen 

ska ske med hjälp av texthäftet. Hade instruktionen istället enbart talat om att eleven skulle 

beskriva Gutenbergs uppfinning ökar risken att eleven enbart beskriver och inte på ett tydligt 

sätt hänvisar till texthäftet. Även här tydliggörs det hur viktiga formuleringarna är i 

beskrivningarna. Genom att klarlägga texthäftets roll i uppsatsen ökar chanserna att fler elever 

läser in och tolkar texterna som en central del av uppgiften. Uppgiften knyter tydligt an till 

kunskapskravet i Svenska 3; ”Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar 

strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning” 

(Skolverket, 2011, s. 176).   

Sist ska eleven jämföra eller dra en slutsats inom det område de valt. Eftersom texten ska vara 
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sammanhängande så ska jämförelsen eller slutsatsen bygga på det som framkommit i PM:et. 

Dessutom ska eleven tänka på den konstruerade situation texten befinner sig i. Det är således 

av vikt att anpassa texten såsom den vore skriven på universitetet. I uppgiftsbeskrivningen 

trycker Skolverket på att anpassa texten efter situationen. Men i instruktionerna står det inget 

om att texten ska präglas av objektivitet, vilket framgår i bedömningsanvisningarna. Eleven 

ska alltså förstå att ett vetenskapligt PM inte ska präglas av en kåserande ton eftersom det i 

uppgiftsbeskrivningen framgår att det är en utredande text på universitetet. Om eleven inte har 

skrivit på det sättet tidigare blir det väldigt svårt för hen att förstå exakt på vilket sätt 

uppgiften ska skrivas även om instruktionerna om vad texten ska innehålla är tydliga. Just i 

det avseendet är informationen från Skolverket vag och det finns en stor risk att texten inte 

anpassas efter situationen såsom Skolverket tänkt sig den.      

Uppgiftsbeskrivningen är konstruerad på ett sådant sätt att det andra kunskapskravet i 

Svenska 3 kan uppfyllas. Uppgiftens beskrivning är central för hur uppgiften konstrueras i 

slutändan. Bedömningsanvisningarna och de analyserade elevtexterna har bland annat visat 

att texter som är för personliga och innehåller en mer kåserande ton har blivit underkända på 

grund av att det inte passar till situationen (Skolverket, 2012b, s. 30). Uppgiften blir således 

låst vid en viss typ av genre, vetenskapliga texter såsom Skolverket definierar dem. 

Uppgiftsbeskrivningen påverkar alltså utformningen och slutresultatet av uppgiften.  

6.1.3.3 Konklusion rörande dokumentens innehåll och form 

En kvalitativ textanalys rörande språkets form och innehåll visar att innehållet och formen på 

bedömningshäftet vilket läraren har att utgå ifrån vid bedömningen är formell. Dokumenten är 

översiktliga och lättöverskådliga, genom att de har en tydlig struktur med olika avsnitt, vilket 

gör det lättnavigerat.  

Innehållet i dokumenten ger instruktioner till lärare i form av bedömningsanvisningar och 

instruktioner. Informationen lärare får ta del av berättar bland annat hur elever ska förberedas 

inför proven, vilka syften proven har samt annan allmän information. Det framkommer bland 

annat information om varför datorn får användas och varför den inte bör påverka betyget på 

uppsatsen. Stavnings- och grammatikprogram får användas även om det skapar 

förutsättningar för en bättre text. Programmet ger råd om stavning och grammatik men för att 

eleven ska ha användning för dessa krävs förkunskaper inom området. Skolverket skriver att 

även om datorn möjliggör bättre texter rent språkligt så är det inte textytan som är den 

avgörande aspekten för betyget (Skolverket, 2012a, s. 3). Genom att tydliggöra syftet med 

användning av datorer och dessutom diskutera möjliga funderingar ökar chanserna att fler 

låter elever skriva med dator och inte ser det som ett problem kring bedömningen. Om 

Skolverket inte skrivit avsnittet om dator finns en stor risk att vissa lärare skulle oroa sig för 

att datorn underlättar och skapar förutsättningar för en bättre text och därför undvikit 

användandet av datorer.   

Bedömningsanvisningarna konkretiserar vissa specifika kunskapskrav. Skolverket kan genom 

sina instruktioner förtydliga och arbeta med kunskapskraven så att en likvärdig bedömning 
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möjliggörs runt om i landet. Även fast instruktionernas innehåll och form är entydiga, 

lättfattliga och praktiska så går det inte komma ifrån personers erfarenheter och att de 

kommer läsa in olika saker beroende på vad de har i sitt bagage. Lärarens tolkningsfrihet 

kommer således påverka utfallet i bedömningen.  

Innehållet och formen på instruktionerna är alltså tydliga för lärarna. Skolverket kan genom 

nationella proven konkretisera de krav som finns presenterade för Svenska 3. 

Upphovsmannen kan således arbeta aktivt för att förtydliga krav.  

6.1.3.3.1 Uppgiftens beskrivning och problem 

Genom att studera hur uppgiftsbeskrivningen är utformad med ordval och innehåll har det 

synliggjorts att uppgiften låses fast inom ett smalt område som testar skriftlig framställning. 

Språkets påverkan blir tydlig. Beroende på vilka ord Skolverket väljer att använda finns olika 

tolkningsmöjligheter. Det är mest synligt i uppgiftsbeskrivningen som talar om situationen 

och kontexten eleven ska föreställa sig.  

 

Ett problem rör uppgiftsbeskrivningens utformning. Innehållet i uppgiftsbeskrivningen ger 

eleven information hur uppgiften ska lösas. Eleven får information om vilka delar som ska 

finnas med och att elevtexten måste bygga på texterna i texthäftet. I uppgiftsbeskrivningen 

framkommer det således hur eleven ska gå till väga. Problemet för eleven kan vara 

formuleringen ”du har just börjat läsa på universitetet”. I uppgiftsbeskrivningen för eleven 

framkommer det inte att språket har en central roll och att språket ska vara formellt och inte 

av kåserande ton. Innehållet i formuleringen ”du har just börjat läsa på universitetet” talar inte 

om i klartext att texten ska vara formell. Val av ord i beskrivningen här är intressant. Om 

Skolverket hade tydliggjort hur texten skulle sett ut rent språkligt, som de gjort när det 

kommer till innehållsmässigt, kan det antas att fler hade klarat kravet som rör textens formella 

språk. Språket i uppgiftsbeskrivningen är överskådligt och innehåller tydlig information om 

hur texten bör se ut. Om Skolverket istället valt att förtydliga objektiviteten och det formella 

språket kan det således antas att fler elever hade gjort den tolkningen och fler skulle nå upp 

till den kravnivån.  

 

Ett annat problem med uppgiften eller proven i allmänhet är att trots att proven inte ska ses 

som examensprov finns det risk att de fungerar så i vissa fall. Även om Skolverket 

uttryckligen skriver i sina instruktioner att proven inte ska ses som examensprov (Skolverket, 

2012a, s. 6) visar studier på att de i vissa fall gör det. Ibland handlar det heller inte om en 

tolkning. Resultatet på nationella proven kan vara det enda material läraren har på elevens 

prestationsnivå inom det specifika kunskapsområdet.    

6.2 Läroplanens möjlighet till påverkan för nationella proven  

I det centrala innehållet för Svenska 3 är det framförallt de fyra första punkterna som det 

nationella provet fångar in. De övriga två punkterna går dock att införliva beroende på provets 

innehåll och framförallt texternas, vilka eleverna refererar ifrån, innehåll. Den första punkten 

handlar om muntlig framställning vilket är en del som bedöms i nationella proven. Även om 

den muntliga delen är en del av det nationella provet och vägs in i ett slutgiltigt provbetyg så 
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nämns den enbart flyktigt i uppsatsen.  

Den andra punkten från det centrala innehållet från Svenska 3; ”Viktiga generella drag som 

rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär” (Skolverket, 2011, s. 176) har 

en tydlig påverkan på provets utformning. Den skriftliga delen för nationella proven präglas 

av ett vetenskapligt skrivande och eleverna får en uppgift där de får möjlighet att visa på en 

förberedelse inför universitetsstudier.  

Den tredje punkten från det centrala innehållet har också satt en tydlig prägel på proven. 

”Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, 

sammanfattning och källkritisk granskning” (Skolverket, 2011, s. 176). I de nationella proven 

får eleverna ett provhäfte, häftet innehåller olika texter med delat innehåll. I provuppgiften 

ska eleven välja ut texter som passar till den frågeställning de valt att arbeta med. Det innebär 

att eleven måste ha läst, förstått och funderat på det lästa för att kunna utföra provet. Palmér 

(2013, s. 48) skriver i sin rapport Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner: 

Genre, kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser att nationella proven från 

bland annat 2012 och framåt har en högre svårighetsgrad än de tidigare proven. Eleven ska 

behärska och ha kunskaper om olika typer av texter för att klara uppgiften och ha en förståelse 

för språket och stilen.  

Den fjärde punkten i det centrala innehållet vilken knyter också an till nationella proven är; 

”Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar 

någon aspekt av svenskämnet” (Skolverket, 2011, s. 176). Under proven ska eleverna utföra 

en skriftlig framställning som har en tydlig anknytning till det vetenskapliga. Om uppgiften 

behandlar någon aspekt av svenskämnet beror på vad uppgiften är och vad texterna innehåller. 

De två sista punkterna under det centrala innehållet för Svenska 3 kan också vara av relevans 

för proven, men de punkterna berörs mer av texternas innehåll och textens karaktär.  

6.2.1 Kunskapskrav 

I kunskapskraven för Svenska 3 är det främst de tre första kunskapskraven som är av relevans 

för nationella proven. Det första kunskapskravet behandlar muntligt anförande. Det andra 

summerar den skriftliga delen på nationella provet på ett fördelaktigt sätt:  

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information 

från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig 

karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar 

disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler 

för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 

Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån 

källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. (Skolverket, 

2011, s. 176)    

Citatet ovan rör kunskapskravet för betyget E. För att uppnå målet med uppgiften måste 

eleven i texthäftet kunna läsa informationen och plocka ut det som är av relevans för 

uppgiften. Texthäftet innehåller information från olika källor och alla texter är inte relevanta 
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för de uppgifter som finns att välja bland. Eleven ska alltså kunna använda texterna från 

texthäftet och ha de som utgångspunkt i ett eget skrivande som kan ha vetenskaplig karaktär, 

precis som i nationella proven, men också andra typer av texter såsom exempelvis 

essäskrivande. Vidare är dispositionen av texten viktig, vilket också framgår i nationella 

provens bedömningsanvisningar. Kunskapskravet kräver också att eleven kan tillämpa regler 

för referat- och citatteknik, samt att källorna värderas kritiskt. Även om eleven är bra på att 

summera och välja relevant material så kan de misslyckas med uppgiften om de inte på ett 

tydligt sätt kan visa var informationen kommer från.  

Utöver de krav som är nämnda ovan behöver eleven kunna följa skriftspråkets normer och 

variera sitt skriftspråk. Kunskapskravet, vilket citeras ovan, täcker i princip upp hela den 

skriftliga delen av det nationella provet.  

Kopplingen mellan nationella proven och läroplanen är tydlig. Det är framförallt de tre första 

kunskapskraven som testas och de fyra första punkterna från det centrala innehållet i Svenska 

3. Palmér (2013, s. 46) menar att skrivundervisningen i Svenska 3 inriktas mot en viss typ av 

text, en vetenskaplig text. För att alla elever ska få liknande förutsättningar förutsätts det att 

lärarna har gått igenom hur disposition, språk och stil ser ut i texter av vetenskaplig karaktär. 

Palmér (2013, s. 47) lyfter de kunskapskrav och det centrala innehållet som presenterats ovan 

som centrala för nationella provens utformning. Även när jag varit ute i skolverksamheten har 

kopplingen till läroplanen upplevts som tydlig. Svårigheten kan dock ligga i tolkandet av 

Skolverkets instruktioner. Läroplanen eller delar av läroplanen har således en tydlig påverkan 

för nationella provens utformning. Proven ger lärare och andra aktörer möjlighet att kartlägga 

olika uppfattningar och resultat av proven. Proven kan och bör rimligtvis uppfattas olika 

beroende på vem som arbetar med dem. Det innebär att lärare och elevers syn rörande 

nationella proven bör skiljas åt. Nationella proven som fenomen uppfattas olika av många och 

forskares åsikter skiljs åt och står på olika sidor. Proven har således både positiva och 

negativa sidor.   

6.3 Positiva och negativa aspekter av nationella proven  

De nationella proven väcker ständigt tankar, synpunkter och debatt. Vissa är förespråkare för 

proven medan andra är mer kritiska. Nedan diskuteras både positiva och negativa aspekter 

som synliggjorts under studiens gång.  

 

6.3.1 Positiva aspekter 

En av grundtankarna med de nationella proven är att öka likvärdigheten inom skolan i hela 

landet. Proven konkretiserar ämnesplaner/kursplaner och skapar förutsättningar för lärare att 

kalibrera sin bedömning mot vad som förväntas av Skolverket (Skolverket, 2012a, s. 8-9). 

Lärare får varje år möjlighet att studera analyserade elevlösningar och fundera i banor kring 

hur deras egen bedömning ser ut. Dessutom får läraren ytterligare en chans att bedöma eleven 

inom ett visst kunskapskrav, trots att det tar tid. Det är förutsatt att eleven tidigare under 

kursen fått möjlighet att visa på dessa färdigheter. Läraren får alltså någon form av 

fortbildning i bedömning kring specifika kunskapskrav.  
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Fortbildningen inom specifika kunskapskrav kan med fördel ses som någonting positivt och 

läraren kan hitta stöd för sin egen bedömning i materialet från Skolverket. Dessutom borde 

läraren med fördel kunna gå tillbaka till nationella provens bedömningsanvisningar och 

använda sig av dessa i andra liknande moment i kursen eller andra kurser. Under min 

avslutande praktik fick jag se exempel på det i en klass i årskurs två. Eleverna var införstådda 

i vad som förväntades av dem och de fick möjlighet att pröva på en uppgift som liknade 

nationella provets PM. Lärarens syfte var delvis att avdramatisera nationella proven och att 

låta eleverna pröva på en liknande situation som den kommande i årskurs tre. Eleverna jag var 

i kontakt med under VFU-perioden var mycket positiva kring uppgiftens upplägg och hur den 

bedömdes. Min handledare bedömde uppgiften och gav eleverna olika förbättringspunkter 

inför nästkommande termin. Eleverna fick således chans att utveckla sina färdigheter och 

dessutom respons på hur de kunde förbättra sin prestation. Läraren kunde senare gå tillbaka 

till uppgiften och på ett tydligt sätt visa för eleven hur hens text utvecklats/förändrats.  

 

En fördel med dagens nationella prov är det underlag som de kan generera. Underlaget kan 

analyseras och ge indikationer i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls inom skolan. 

Proven kan ge underlag för övergripande kunskapsmätningar. För att säkerställa underlagets 

reliabilitet finns specifika krav på proven och dess utformning. Proven måste ha en stabil 

svårighetsgrad över tid och provuppgifterna bör vara tydligt inramade. Om svårighetsgraden 

är likvärdig möjliggörs mätningar av kunskapsutvecklingen mellan åren och om uppgiften är 

tydligt inramad ökar chanserna för reliabiliteten och stabiliteten över tid (Palmér, 2013, s. 49). 

Provens betydelse kan således undersökas i olika sammanhang. Proven i sig kännetecknas av 

den kontext de utförs i. Genom att alla elever i hela Sverige skriver proven samtidigt och 

bedöms efter specifika mallar kan det i sig leda till att proven får en hög dignitet och på vissa 

håll eventuellt uppfattas som examensprov. Om proven skulle plockas ur sitt sammanhang är 

det inte säkert att det får samma dignitet. Den diskursiva praktiken kan således påverkas av i 

vilket sammanhang proven utförs i.   

 

Underlaget kan bidra till diskussioner om likvärdigheten inom skolan. Genom att skapa 

samma prov med tillhörande bedömningsanvisningar kan förutsättningarna för en likvärdig 

bedömning öka runt om i landet. Om lärare får mer tid till ett kollegialt samarbete i 

bedömningen av nationella prov kan det möjliggöra ytterligare samarbete mellan kollegor på 

andra uppgifter. Om ingenting görs för att öka likvärdigheten i skolan, med exempelvis en 

uppgift för alla elever med specifika krav, finns risken att likvärdigheten börja skilja sig allt 

mer mellan olika skolor och program. Om skillnaderna blir stora mellan olika områden och 

skolor finns en risk för ett segregerat samhälle. Föräldrar och elever som har förutsättningar 

skulle kunna se sig om efter skolor som når högre resultat. Om det skulle inträffa är det ett 

problem. Förutsättningarna borde se likadana ut oavsett var i landet eleven erhåller sin 

utbildning.  

 

6.3.2 Negativa aspekter 

En nackdel med proven är att det inte finns tydliga direktiv hur kursbetyget ska stå i relation 

till provbetyget. Det kan skapa en osäkerhet kring bedömningen som sådan. Om skillnaderna 

mellan kursbetyg och provbetyg skiljs åt alltför mycket kan trovärdigheten och likvärdigheten 
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i betygen diskuteras. Samtidigt ska inte nationella proven fungera som ett examensprov utan 

det är upp till varje enskild lärare att ta ställning till hur mycket vikt som ska läggas vid 

resultatet i slutbedömningen (Borgström, 2014, s. 2-3). Skolverket trycker på att proven inte 

ska fungera som examensprov, men ändå är risken stor att de gör det (Skolverket, 2012a, s. 

6). Har eleven inte fått möjlighet under kursens gång att visa på kunskaper så kan nationella 

proven vara deras enda chans. Det finns en relativt stor risk att den enskilde läraren blir 

osäker då kursbetyget skiljer sig från provbetyget. Nationella proven har en hög dignitet bland 

lärare. Måhl diskuterar sambandet mellan kursbetyg och provbetyg och lyfter det faktum att i 

Sverige finns ingen lag som befäster sambandet mellan kursbetyg och provbetyg (Skolvärlden 

2016).  

 

Ett möjligt dilemma med externt producerade prov är att läraren som bedömer inte har varit 

delaktig i provets utformning. Det kan i sin tur leda till en annan tolkning än den 

provkonstruktörerna tänkt sig. Att skapa ett prov kräver en hel del tankeverksamhet. Provet 

behöver omfattande funderingar kring vad det egentligen är som ska bedömas, hur eleven ska 

visa på den tänkta kunskapen och hur läraren ser att eleven uppfyllt kraven. Dilemmat med 

externt producerat prov kan också vara en möjlig misstro mot svensklärarens kompetens. 

Genom att proven skapas av en utomstående grupp kan svensklärarens kompetens indirekt 

ifrågasättas. Vad som sägs om nationella proven och hur de används är en viktig del av den 

sociala praktik gymnasieskolan utgör.   

 

Nationella proven kan påverka elever negativt. Texten eller provet har en betydelse för 

lärarna, en för Skolverket och en tredje för eleverna. Många elever uppfattar proven som 

något viktigt och kan därför upplevas som stressande. Provens betydelse kan således 

förstärkas inom det sammanhang eller den kontext de befinner sig i. Det är inte säkert att 

provet hade upplevts på samma sätt om det presenterats i ett annat sammanhang. Proven har 

stor dignitet och eleverna får mycket lektionstid till förberedelser, dels direkt knutna till 

proven och dels indirekt knutna. Genom att mycket tid ägnas åt proven kan de få en särskild 

betydelse inom kontexten. Om proven enbart skulle fungera som ett vanligt prov är det inte 

säkert att uppfattningen sett likadan ut.  

 

En nackdel med de nationella proven är alltså tidsåtgången. Det är inte enbart svenskämnet 

som drabbas utan fler ämnen kan tappa lektionstid beroende på när proven utförs. Inom 

svenskämnet har forskning visat på att mycket tid ägnas åt förberedelser särskilt på 

yrkesförberedande program (Korp, 2006, s.174-175). Den diskursiva praktiken påverkas 

således i hög grad beroende på vilket program eleven går vid. Utöver den tid proven tar i 

förberedelser och genomförande går en hel del tid till efterarbete. Lärare ska bedöma 

elevtexterna och gärna genom ett kollegialt samarbete, just för att öka likvärdigheten. Proven 

kan därför uppfattas som stressande både för elever och lärare. Proven i stort handlar om att 

öka likvärdigheten i skolverksamheten. Uppfattningarna kring proven går isär, precis som 

synliggjorts ovan. Proven i sin nuvarande diskurs innebär en ökad stress för elever och lärare 

och risken är stor att fenomenet nationella prov får för hög dignitet ute i skolverksamheten. 

Den sociala praktiken som nationella proven utgör påverkas således av olika aspekter. 
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6.4 Återkoppling till teori 

Teorin i uppsatsen synliggör resultatet i olika arenor. Ämnesplanen präglas av olika syn på 

kunskaper. I ämnesplanerna finns olika kunskapskrav vilka eleverna ska behärska vid 

avslutad kurs. Kraven kan prägla samhällets syn på vad som är viktigt, antingen genom 

ekonomiska, sociala eller kulturella krav.  

 

Kursen Svenska 3 ges till elever som avslutar en högskoleförberedande utbildning eller elever 

som valt till kursen extra. Hela kursen präglas av en hög kunskapssyn och en slags 

förberedelse in i högskolestudierna. Mycket av kursens innehåll präglas av skriftlig och 

muntlig kommunikation. Nationella proven för Svenska 3 testar just de specifika delarna, 

vilket befäster synen på att det är den kunskapen som är viktig.  

 

Relationen mellan läroplanen och skolan är tydlig. Läroplanen påverkar undervisningen i 

olika hög grad och den påverkar även lärarens bedömningar. De nationella proven 

konkretiserar vissa specifika mål och kan ses som en förlängning av läroplanen. Det eftersom 

kraven för proven bygger på kraven från läroplanen. 

 

Kunskapskraven och målen för undervisningen konstrueras i formuleringsarenan. I 

formuleringsarenan finns flertalet aktörer bland annat Skolverket och Riksdagen och det är i 

den arenan beslut fattas om hur mycket tid varje ämne får tilldelat, innehåll och mål. 

Aktörerna i formuleringsarenan påverkar således synen på kunskap och vad som anses viktigt.     

 

6.4.1 Transformeringsarenan 

I transformeringsarenan sker en tolkning hur läroplanen eller ämnesplanen kan läsas. 

Exempelvis hur målen eller innehållet i formuleringsarenan kan översättas till ett konkret 

undervisningsinnehåll. Målen och innehållet kan tolkas genom olika tillägg eller bortfall. Ett 

exempel på det är de nationella proven. Ämnesplanens kunskapskrav kan tolkas eller 

konkretiseras genom nationella provens kunskapskrav eller instruktioner.  

 

De nationella proven ger stöd till verksamma lärare hur proven ska bedömas. Det innebär i 

praktiken att Skolverket kan förtydliga de krav som finns i läroplanen. Även om proven inte 

direkt konstrueras av Skolverket så konstrueras de på uppdrag av Skolverket. Det kan i sin tur 

ses som ett tillägg i tolkningen av läroplanen.  

 

Beroende på vilket ämne läraren undervisar i finns mer eller mindre utrymme för tolkning. 

Ämnen som svenska har inte lika starka och tydliga inramningar som exempelvis kemi eller 

matematik, vilket innebär att svenskämnet kan innehålla en mer personlig ämnestolkning. 

Läraren har alltså ett stort inflytande i transformeringsarenan, genom att det är lärarens 

tolkning av läroplanen som översätts till undervisningsinnehåll. Läraren ansvarar och väljer 

vad det är som undervisningen ska innehålla. Det innebär att ämnets mål och innehåll kan nås 

på olika sätt eftersom det är osannolikt att alla svensklärare undervisar om samma saker.  
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6.4.1.1 Ramfaktorer 

I transformeringsarenan finns olika ramfaktorer som kan påverka undervisningen. Ramarna 

kan inte påverkas av läraren som undervisar. Skollagen och läroplanen är exempel på olika 

ramar som påverkar undervisningen. I läroplanen framgår det exempelvis att undervisningen 

ska vila på demokratisk grund.   

 

De nationella proven kan ses som en fysisk ram som påverkar undervisningen. Eftersom att 

proven konkretiserar läroplanen och förtydligar för lärare vad undervisningen ska innehålla. 

Hur proven som ram påverkar lärare och undervisning är svårt att säga eftersom alla lärare är 

olika och har olika erfarenheter i bagaget. Det går att säga att proven påverkar 

undervisningen. Jag har i undersökningen visat på olika studier som styrkt detta, exempelvis 

Korp (2006) och Skolverket (2005).  

 

6.4.2 Realiseringsarenan  

I realiseringsarenan sker verkställandet av undervisningen. Hur läraren väljer att bedriva sin 

undervisning och hur elevernas verksamhet ser ut. I realiseringsarenan är det alltså 

lärandesituationer som realiseras i klassrummet.  

 

Av mitt material har jag sett hur nationella proven påverkat undervisningen. Undervisningen 

har påverkats olika beroende på vilket program eleven studerar vid. Elever vid yrkesprogram 

undervisas för att klara proven medan elever vid studieförberedande program får fördjupade 

kunskaper inom området. Undervisningen skiljer sig således åt beroende på vilket program 

eleven studerar (Korp, 2006, s.175-175).  

 

Det är den enskilde läraren som avgör hur undervisningen ska bedrivas. Hur utfallet blir beror 

på lärarens lektionshållande och elevens verksamhet. I den här undersökningen är det svårt att 

se hur aktiva eleverna har varit på lektionerna men det går att genom olika studier se en 

tendens hur lärarens lektionshållande ser ut.   
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7. Sammanfattande diskussion 
I avsnittet nedan diskuteras det som framkommit under undersökningens gång. Upplägget ska 

underlätta för läsaren genom att underrubrikerna på ett tydligt sätt kan kopplas till syfte och 

frågeställningar. Den avslutande diskussionen summerar det som tidigare framkommit och 

lyfter och införlivar den kvalitativa textanalysen.  

 

7.1 Kunskapskravens och de nationella provens relation till varandra 

Jag har sett att nationella proven har en tydlig relation till läroplanen och kunskapskraven för 

Svenska 3. Dels bygger hela uppgiftskonstruktionen på fjärde punkten i det centrala innehållet 

för Svenska 3. ”Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som 

behandlar någon aspekt av svenskämnet” (Skolverket, 2011, s. 176). Delprov A ska alltså 

behandla någon aspekt av svenskämnet. Eleverna ska skriva ett vetenskapligt PM i en 

konstruerad situation.  

 

Kunskapskraven från Svenska 3 ligger till grund för bedömningen av nationella proven. Det 

gäller både betygsstegens nivåer och progressionen mellan dessa. I proven är det de tre första 

kunskapskraven som testas. Delprov A bygger på kunskapskrav två och tre. Andra kravet 

behandlar;  

 

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information 

från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig 

karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar 

disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler 

för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 

Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån 

källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. (Skolverket, 

2011, s. 176) 

Eleven ska alltså kunna samla ihop information från olika källor och skapa en egen text med 

vetenskaplig karaktär. Kunskapskravet talar även om hur dispositionen och språket förväntas 

vara. Det tredje kunskapskravet är; ”Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation 

formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den” (Skolverket, 2011, s. 177. 

Det innebär att eleven ska kunna skapa en problemformulering, ge stöd för den med hjälp av 

källor och komma med en slutsats som bygger på de källor hen använt sig av.  

 

Läraren har alltså stöd från nationella proven till tolkning av kunskapskraven. Nationella 

proven konkretiserar vissa befintliga kunskapskrav från Svenska 3. Skolverket tydliggör detta 

genom att i bedömningsinstruktionen skriva; ”Texten är väldisponerad genom väl fungerande 

inledning, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar. Styckeindelningen 

är ändamålsenligt markerad” (Skolverket, 2012a, s. 9). Kravet bygger på kunskapskravet för 

betyg C från Svenska 3; ”Texterna är sammanhängande och väldisponerade” (Skolverket, 

2012a, s. 9). Kunskapskravet för Svenska 3 är således likartat med det krav som finns för 

nationella proven. Nationella proven förtydligar bara en möjlig tolkning av kunskapskravet.  
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De nationella proven mäter i hög grad specifika kunskapskrav från ämnesplanen. Det finns 

således en tydlig koppling mellan nationella proven och läroplanen. Proven bygger på delar 

av det centrala innehållet och bedöms efter tillhörande kunskapskrav.  

7.2 Nationella provens positiva och negativa sidor 

Ett problem som jag uppfattar genom mitt källmaterial men även från den tiden jag arbetat ute 

i skolorna är just synen på studieförberedande och yrkesförberedande program som något 

åtskilt. Värdegrunden talar om att utbildningen ska vila på demokratisk grund och vara lika 

för alla. Men gång på gång visas motsatsen, något som borde ses som ytterst problematiskt. 

Forskning visar att undervisning skiljer sig åt mellan studieförberedande och 

yrkesförberedande program och det i sig är inte jämlikt. Att vissa program inte erbjuder elever 

att nå de högre betygen är inte rättvist. Om kurserna är likadana bör också likvärdigheten på 

utbildningen och kunskapskraven vara det.   

 

Mycket tid går till förberedelser för nationella proven. Det kan innebära att vissa elever inte 

får lika mycket tid till andra kunskapskrav eller fördjupning. Det kan i sin tur leda till att 

kunskapskraven som testas vid provtillfällena kan få mer tyngd vid slutbedömningen. Proven 

testar inte alla förmågor och kan därför inte fungera som ett examensprov.  

 
Risken som jag uppfattat under mina praktikperioder är att eleverna vid yrkesförberedande 

program inte förstår syftet med att lära sig vissa områden inom svenskämnet som de tycker 

saknar relevans för deras framtida yrkesval. Enkätstudien som Korp (2006) genomfört visade 

också att elever på studieförberedande program får i högre grad information om bedömning 

och betyg än eleverna på yrkesförberedande program (Korp, 2006, s. 176). Även om 

läroplanen och dess värdegrund uttryckligen talar om att utbildningen ska vila på en 

demokratisk och rättvis grund så visar olika resultat på att undervisningen skiljs åt beroende 

på om eleverna studerar vid ett högskoleförberedande eller studieförberedande program. Jag 

har tidigare i analysen lyft skillnaderna mellan högskoleförberedande och 

yrkesförberedandande program. Att ta fram en lösning och skapa en större likvärdighet är 

mycket svårt, kanske omöjligt. Alla lärare och övriga inom skolan har olika erfarenheter och 

synsätt. Elever och elevers motivation kommer skiljas åt och det är viktigt att anpassa 

undervisningen efter eleverna och framförallt att låta varje enskild elev få förutsättningar för 

att nå sina egna mål. Att lärare tycker att de nationella proven lämpar sig bättre på 

studieförberedande program är inte bra. Om det innebär att elever på yrkesförberedande 

program får undervisning för att klara proven medan elever vid studieförberedande program 

får ytterligare fördjupning skapas det redan där skillnader och förutsättningar till att prestera 

ett gott provresultat. I Sverige ska nationella proven fungera som betygsstödjande och inte 

betygsgrundande.   

 

Fenomenet de nationella proven verkar således påverka undervisningens innehåll och det 

olika beroende på vilket program eleven läser. Olika undersökningar visar på att 

undervisningen skiljer sig åt. Dessutom visar undersökningen på en skillnad mellan kursbetyg 

och provbetyg som ett fenomen. De nationella proven får sitt textsammanhang utanför texten i 

den nationella provkontexten. Det är inte säkert att provet skulle ha samma relation till 
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sammanhanget om du plockade ut provet ur kontexten och låter lärarna göra en egen 

bedömning utan instruktioner från Skolverket. Proven formas således av den sociala praktik 

de befinner sig i. Informationen som Skolverket skickar ut är av vikt för provets syfte, 

utformning och bedömning. Genom att fundera kring ordval och urval kan en diskussion i den 

andra dimensionen i en kvalitativ textanalys föras. Det går således att se hur språket fungerar 

som en kommunikativ process.  

 

Bedömningsaspekten av proven ger förutsättningar för en mer likvärdig bedömning i skolorna 

runt om i landet. Om bedömningen blir mer likvärdig ökar också förutsättningarna för att 

skolan vilar på en jämlik grund.  

 

Proven ska alltså öka förutsättningar för en mer likvärdig bedömning och betygssättning. 

Genom att Skolverket varje år kan konkretisera olika krav och förklara dessa skapas 

förutsättningar för en mer likvärdig bedömning. Det som kan uppfattas som problematiskt 

med proven är tidsåtgången. Proven tar mycket tid både förberedelser, genomförande och 

efterarbete. Det är inte heller säkert att enbart svenskämnet drabbas av proven utan proven 

genomförs under specifika dagar och tider. Eftersom provet tar mycket tid i anspråk från 

svenskämnet finns en risk att proven får en för hög dignitet.    

 

Avslutningsvis har de nya proven fler syften men den didaktiska återkopplingen försvåras i 

och med sekretessen. Personligen har jag enbart haft med de nya proven att göra. Jag ser både 

för- och nackdelar med ett nationellt prov. Det är viktigt att all information vägs in i ett 

slutbetyg och även om mycket tid ägnas åt nationella proven så bör de inte få för hög dignitet. 

Det som jag ser som ett problem är hur undervisningen skiljer sig mellan olika program. Det 

är inte acceptabelt om förutsättningarna mellan studie- och yrkesförberedande program skiljs 

åt.  

 

Resultatet undersökningen bidragit med går att diskutera med avseende källornas relevans. En 

del av källmaterialet är äldre men har använts eftersom de lyfter liknande aspekter som den 

här undersökningen gör, därför är de äldre källorna motiverade att använda. Mycket tyder på 

att proven har liknande problemområden, såsom skillnaden mellan provbetyg och kursbetyg 

(Skolverket, 2016, s.1).  

 

7.3 Förslag till vidare forskning  

Ett intressant område att titta närmre på är genom intervjuer undersöka hur lärare på 

yrkesförberedande och studieförberedande program använder nationella proven. 

Undersökningen skulle kunna ge ytterligare insikter i om det är skillnader i undervisningen på 

de olika programmen. Undersökningen skulle bidra till ett fält där olika rapporter talar om att 

undervisningen mellan programmen skiljer sig åt. Det kan innebära att en sådan studie visar 

var undervisningen skiljer sig åt och varför lärarna väljer ett sådant upplägg. Om 

likvärdigheten är densamma är det inget problem, men om det visar sig att det finns ett 

problem är det en intressant öppning för forskning.   
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