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1. Inledning 
 

Med denna forskningskonsumerande uppsats vill jag belysa ämnet bedömning och 

betygssättningen i skolan med utgångspunkt i de centralt utarbetade proven och dess 

betydelse för den likvärdiga bedömningen. Bedömning och betygssättning är en stor och 

viktig del i läraryrket, där det främsta målet är att eleverna ska bli så likvärdigt bedömda som 

möjligt. Redan på 1930-talet började man i USA och Frankrike forska kring rättsäkerheten i 

bedömning, något som även svenska forskare tog till sig och började undersöka. Sedan 1930-

talet och framåt har forskning kring bedömning i skolan ökat, men trots det visar 

Skolinspektionens senaste rapport från 2013 på stora skillnader i bedömningen av de 

nationella proven, vilket ses som ett stort nedslag för strävan mot en likvärdig bedömning. De 

centralt utarbetade proven infördes i skolan som ett hjälpverktyg för landets lärare till att sätta 

just rättvisa och likvärdiga betyg, men det inflytande som de centralt utarbetade proven har, 

och har haft, på bedömningen är större än vad många tror och visar snarare på motsatsen. 

Det är med fokus på de centralt utarbetade proven som jag vill diskutera hur bedömning och 

betygssättning i skolan idag har blivit så problematiserad. Skolan är en institution som 

historiskt sett alltid har utgått från prov som betygsunderlag, men ända sedan de centralt 

utarbetade proven infördes i den svenska skolan har man ifrågasatt dess problematik och 

påverkan. Av erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning har problematik 

uppmärksammats angående de nationella proven, då det sätter stress på både elever och lärare. 

Elever har prestationsångest och presterar inte alls lika bra som de brukar medan lärare känner 

sig stressade över medvetenheten om att provresultaten senare används som statistik i 

undersökningar, vilket bidrar till en negativ inställning till hela lärprocessen, vilket bekymrar 

mig som blivande lärare. Den negativa anda som finns kring de centralt utarbetade proven är 

djupt förankrad, och ofta något som sitter kvar långt efter skoltiden. Om skolan ska kunna 

förbättras och kunskapsnivån hos våra elever ska öka, behöver man ifrågasätta de nationella 

provens framtid i skolan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mot denna bakgrund är syftet att visa vad forskning och utredningsrapporter säger om 

betygsättning och bedömning, i synnerhet i ämnet svenska med fokus på de centrala och 
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nationella provens påverkan. Med utgångspunkt i tre frågeställningar ska denna uppsats 

utifrån äldre och nutida forskning diskutera vilken roll de centralt utarbetade proven har haft 

och vilken framtid provet bör ha i skolans framtid. De frågeställningar som jag har utgått ifrån 

är: 

 Hur har förändringar i skolsystemet påverkat hur bedömning och betygssättning ser ut 

idag? 

 Vilken påverkan har de centrala och nationella provens haft på den likvärdiga 

bedömningen? 

 Vad är provets pedagogiska roll? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Arbetet är disponerat i sex olika kapitel där de tre huvudsakliga delarna utgår från de 

frågeställningar jag valt att undersöka. 

Första kapitlet inleds med en kort inledning kring ämnet och följs därefter av syfte och de 

frågeställningar rapporten utgår från. Andra kapitlet redogör för de tillvägagångssätt som 

används för insamlingen av fakta samt urval av källor. 

I kapitel tre presenteras fakta utifrån första frågeställningen, vilken utgår från ett historiskt 

perspektiv och förändringar i skolvärlden, så som nya läroplaner och införandet av centrala 

och nationella prov. Avslutningsvis för första kapitlet diskuteras förändringarna i och med 

2011 års läroplaner. Kapitel fyra fokuserar specifikt på de centralt utarbetade provens 

påverkan i skolan med utgångspunkt från 1980-talet till idag. Inledningsvis diskuterar 

Hultman och Wåhlin (1991) för- och nackdelar med de centrala proven, därefter faller fokus 

främst på provet i relation till hur lärare använder sig av proven i sin bedömning och 

betygssättning. 

Kapitel fem är en fortsättning av del fyra men där utgångspunkten är att problematisera de 

centrala provens pedagogiska roll i skolan. Kapitel fem är indelat i tre avsnitt där jag först 

redogör för vad prov är, hur forskning ser på olika provtyper och vilka kunskaper man allmänt 

kan mäta utifrån prov. Sedan redogör jag vidare för hur provresultat från de centralt 

utarbetade proven påverkar en rättsäker och likvärdig bedömning samt vilka underliggande 

orsaker som styr provens roll i skolan.  
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I kapitel sex diskuteras slutligen redovisad forskning i relation till provens vara eller ickevara 

inom skolan i framtiden, där diskuteras redovisad forskning i relation till varandra samt min 

egen ståndpunkt. 

2. Tillvägagångssätt och genomförande 

 

Denna uppsats bygger på en litteraturstudie, vilket således betyder att uppsatsens fakta uteslutande 

bygger på tidigare forskningsstudier av forskare samt skolmyndigheter. Jag har således själv inte 

bidragit med någon egen forskning eller undersökningsresultat till denna uppsats. I min sökning har 

jag främst använt mig av skolbibliotekets artikelsök samt Libris artikelsök för att hitta 

litteratur och artiklar till min uppsats. De sökord som har varit centrala i sökningen har jag 

valt efter mina frågeställningar, några exempel på sökord har varit: nationella, centrala och 

standardiserade prov, bedömning, uppsatsbedömning, likvärdig bedömning och skolhistoria. 

Jag har dessutom använt skolbibliotekets artikelsamlingar för att hitta rapporter från 

Skolverket och Skolöverstyrelsen. 

Efter litteratursökningen via skolans databaser har litteratur därefter förskaffats efter en metod 

vilken Bryman (2002) beskriver som snöbollsurval. Denna metod utgår från en grundkälla 

som i sin tur vidarebefordrar till ytterligare källor. I detta fall har källorna varit avhandlingar 

och vetenskapliga artiklar och vidarefodringarna har jag hittat via referenslitteraturen i 

samtliga verk (Bryman, 2002: 115-117). De internetkällor jag använt har jag har jag förskaffat 

mig via råd från min handledare 

2.1 Urval av källor 

För att få en så varierad syn på ämnet som möjligt har jag valt att använda mig av olika sorters 

texter och media såsom avhandlingar, forskningsöversikter, vetenskapliga artiklar, 

myndighetsrapporter och filminslag. Dessutom har jag velat använda olika professioners syn 

på ämnet därför har jag valt att basera förskaffad data utifrån forskning av, professorer och 

lektorer vid olika universitet och högskolor, skolmyndigheter, samt personer med erfarenhet 

av läraryrket och provutveckling.  

De avhandlingar jag har använt mig av behandlar främst ämnet bedömning med utgångspunkt 

i centralt utarbetade prov och uppsatsskrivning, som diskuterar hur lärare bedömer nationella 

proven och uppsatser samt hur bedömningen sedermera används i betygssättningen. Det 

förekommer både äldre och nyare avhandlingar eftersom jag även vill belysa ämnet utifrån en 
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historisk kontext. Exempel på avhandlingar som jag använt mig av i uppsatsen är Helena 

Korps avhandling Lika chanser på gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social 

reproduktion(2006), Eva Östlund - Stjärnegårdhs avhandling Godkänd i svenska?(2002), C.H. 

Björnssons avhandling Uppsatsbedömning och uppsatsskrivning (1960)och Kjell - Lars 

Berges avhandling Skolestilen som genre: med påtvungen penn (1988). 

För att förskaffa mig en bredare historisk kontext har jag använt mig av olika 

forskningsöversikter som berör skolans historia och synen på bedömning samt de centralt 

utarbetade provens historia. De forskningsöversikter jag främst använt är Christian Lundahls 

Varför nationella prov? -framväxt dilemman, möjligheter (2009), Håkan Anderssons Varför 

betyg? Historiskt och aktuellt om betyg (1999) samt Birgitta Garmes artikel i 

Svensklärarföreningens årsskrift Med proven i tiden eller prov i tid och otid?(2012). 

I rapporten förekommer många olika artiklar som diskuterar ämnet från olika vinklar. 

Artiklarna är hämtade ur både digitala medier, forskningsantologier samt lärarpublikationer.. 

Några av de artiklar som förkommer i rapporten är Thorén (1951) som får stå som en bas och 

representant för den äldsta forskningen kring ämnet. En annan artikel som används mycket är 

Hultman och Wåhlin (1991) som debatterar med och mot varandra om de centralt utarbetade 

proven. För att få en insyn i dagens skolpolitiska debatt och vad som sägs om 2011 års 

läroplaner har jag valt artiklar från Parmenius Swärd (2011) och (Molloy (2011). 

För att dessutom få en synvinkel från statliga myndigheter har jag använt mig av 

översiktsrapporter från Skolverket (2005; 2007), Skolöverstyrelsen (1971) samt 

Skolinspektionen (2013) för att vidga synen angående de centralt utarbetade proven i skolan. 

Utöver den skriftliga litteraturen har jag valt att använda mig utav ett inslag från UR, 

utbildningsradion, I deras serie Lärarens idéhistoria avsnitt Vad är betyg? där forskare, 

pedagoger, filosofer och professorer diskuterar betygens påverkan i undervisningen men 

också de centralt utarbetade proven. 

Avslutningsvis vill jag poängtera mitt val att använda källor, publicerade från 50-talet och 

framåt, vilka kan tyckas ålderdomliga i forskningssyfte. Dessa källor har jag medvetet valt att 

ha med för att få en djupare historisk inblick i hur länge man har forskat kring 

likvärdigbedömning och betygssättning samt hur utvecklingen i praktiken har sett ut. För att 

förstå förändringar i skolan idag är det nödvändigt att se på forskning ifrån ett historiskt 

perspektiv. 
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3. Hur har förändringar i skolsystemet påverkat hur betygssättning och 

bedömning ser ut idag? 
 

I detta kapitel är min avsikt att belysa hur förändringar i skolsystemet har sett ut med 

utgångspunkt i 1930-talet, för att på så sätt få en historisk inblick i hur länge man har använt 

centralt utarbetade prov i svenska skolan. Dessutom vill jag belysa andra förändringar som 

har bidragit till dagens syn på betygssättning och bedömning i skolan, såsom förändring av 

läroplaner och betygssystem. Avslutningsvis presenteras synpunkter på den senaste 

skolreformsändringen för att ge en inblick i de nya läroplanerena och de förutsättningar som 

finns för framtiden.  

Skolan är och har alltid varit i en ständig förändring. I mitten på 1800-talet kom den svenska 

skolan att bli obligatorisk och sedan dess har många förändringar skett i enighet med att 

skolan ska vara en framsida för samhällsutveckling och en förebild för ett jämställt samhälle. 

Vid sidan av den allmänna skolans framväxt började man således också forska kring hur 

bedömningen av landets elever skulle verka. Andersson (1999) skriver om betygssättning i 

skolan ur en historisk kontext. Redan på 1930-talet införs centralt utarbetade prov i den 

svenska skolan tillsammans med en relativ betygsskala och betygssystem. Det relativa 

betygssystemet grundades på en sjugradig skala där betygen delades in från A-C och där Ba 

var medelbetyget. Den sjugradiga skalan anpassades sedan till den gausska 

fördelningskurvan, också kallad normalfördelningskurva, som skulle gälla för en så kallad 

riksklass. Riksklassen utgjordes av elever från hela landet som slumpvis valts utefter de 

centralt standardiserade proven (Andersson, 1999: 19-28). 

Centralt standardiserade prov var något som infördes i skolan som ett gemensamt prov för 

landets skolor i början av 30- talet. Tanken med de centralt standardiserade proven var att de 

skulle verka som ett rättesnöre och hjälp för läraren att sätta jämna betyg i sin klass utifrån 

landets standard. Andersson (1999) menar att det skulle vara ett verktyg för att upprätthålla en 

så jämn standard som möjligt mellan landets skolor. Som tidigare nämnt, valdes sedan 

slumpmässigt en riksklass ut vilkas prov rättades av en central bedömningsgrupp. Resultaten 

över de som fått betyget Ba skickades sedan ut till landets skolor som en måttstock, så att 

landets lärare kunde betygsätta sina elever utifrån hur de förhöll sig till landets medelbetyg. 

Under 1940-talet hade man i folkskolan standardiserade prov i årskurs 2, 4 och 6 i ämnena 

läsning, räkning och skrivning. Det cirkulerade även idéer om att göra de standardiserade 

proven obligatoriska i skolan, vilket skulle verka som handledning till betygssättningen. Detta 
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fick dock motstånd av bland annat skolöverstyrelsen som inte alls ville att standardproven 

skulle bli obligatoriska, eftersom de ansåg att det var lärarens profession att besluta om 

betygen (Andersson, 1999: 19-28). 

Till en början användes de centralt utarbetade proven endast i folkskolan sedermera 

grundskolan, eftersom man i gymnasiet säkerställde elevernas kunskaper genom en 

slutexamen, studentexamen. Gymnasiets betygsbedömning grundade sig, fram till början på 

1970-talet, uteslutande på det avslutningsprov som samtliga elever gjorde vid slutet av sig 

utbildning. Studentexamen omfattade skriftliga prov så som uppsatsskrivning och muntliga 

redovisningar, en struktur som stått till grund för dagens nationella prov. Klarade man inte sin 

examen fick man gå kvar, något som många lärare och elever inte uppskattade (Garme, 2012: 

1-5). Amerikansk och fransk forskning om bedömningen av elevuppsatser inspirerade sedan 

svenske Ivar Thorén som i början av 1950-talet gjorde en forskningsstudie angående lärares 

betygssättning av elevuppsatser i gymnasieskolan. Thoréns (1951) studie visar en problematik 

gällande betygsbedömningen, vilken främst tycktes orsakas på grund av lärarens subjektiva 

bedömning, något som enligt Thorén skulle kunna motverkas med standardiserade prov i 

gymnasieskolan. Thorén (1951: 72-73) menar att arbete utifrån givna exempel där betyg och 

betygsförklaringar finns som vägledning skulle hjälpa modersmålslärare att sätta jämnare och 

mer rättvisa betyg. 

År 1967 avskaffade man slutligen studentexamen och installerade i gymnasieskolan, i 

samband med grundskolans bildande, en ny form av provsituation som skulle verka som ett 

rättesnöre för lärarens bedömning – centralprov (standardprov i grundskolan). De nya central- 

och standardproven bedömdes även de utifrån en relativ betygsskala men nu med betyg om 1-

5 och skickades dessutom in för rättning till en kvalificerad bedömningsgrupp (Garme, 2012: 

226). Den relativa betygsskalan var utarbetad utifrån en så kallad normalfördelning, där 

betygen delades upp procentuellt över landets samtliga elever inom varje ämne. Således 

kunde endast 7 procent av landets elever få betyg 1 och 5, 24 procent fick betyg 2 och 4 

medan hela 38 procent fick betyg 3. Detta medförde problem för många av landets lärare, 

eftersom man då endast kunde ge de högsta betygen till ett ytterst begränsat antal elever i 

klassen, medan övriga hamnade på betyg 3. De relativa betygen skapade stor betygsdebatt i 

slutet av 1960-talet och början på 1970-talet i och med att Lärarnas riksförbund tog upp 

utvärderingsfrågor på sitt program under den årliga skolveckan. Något som upprörde många, 

framför allt föräldrar, i debatten var att betygsfördelningen gällde samtliga elever i en klass, 
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vilket medförde att det endast var möjligt för elever att få sina betyg höjda som följd av att en 

annan elev fick sina betyg sänkta. Som en följd av betygssystemets konstruktion kunde 

således betygssänkningar ske utan att elevens kunskaper och prestationer räknades in i 

betyget, vilket missgynnade elevens verkliga kunskaper (Skolöverstyrelsen, 1971: 30-31). 

Efter den hårda kritik som det relativa betygssystemet fick var det 1994 dags att på nytt göra 

om de centrala proven samt betygsystemet, vilket kom att göras i och med den nya läroplanen 

Lpo94. Den nu kommunaliserade skolan hade som mål att göra skolan likvärdig på ett 

nationellt plan, vilket delvis skulle mätas av med hjälp av de nationella proven som trädde i 

kraft 1996 (Garme, 2012: 226). De standardprov och centrala prov som utvecklades i enighet 

med det relativa betygssystemet sköttes av skolöverstyrelsen och senare Skolverket på 

uppdrag av regeringen. När betygssystemet övergick till det mål- och kunskapsrelaterade 

systemet blev Skolverket ensamt ansvarig för de nationella proven, proven tillverkas numera 

på olika institutioner på högskolor och universitet runt om i landet. I stället för standardprov i 

åk 2, 4, 6 gjordes de nationella proven i åk 5 och 9 samt ämneskurser i gymnasiet och 

komvux. De nationella proven blev obligatoriska för åk 5 och 9 men frivilliga för gymnasiet. 

De nya proven skulle inte jämföra provresultaten på samma sätt som för de centralt 

standardiserade proven i det relativa systemet, utan skulle snarare exemplifiera hur olika 

betyg kunde komma att se ut textmässigt, för att på så sätt vägleda läraren i sin 

betygsbedömning. Dessa prov skulle således inte rangordna eleverna utan mäta deras 

kunskapsnivåer (Andersson, 1999: 90-91). 

De nya proven skulle öppna upp möjligheter för varje elev, således arbetades det mycket med 

utformningen av provet och uppgifterna, därför valde man institutionen för nordiska språk vid 

Uppsala universitet som ansvarig för utvecklingen av de nationella proven i svenska (Garme, 

2012: 226). I och med 1994 års läroplan och införandet av de nationella proven 

introducerades även ett nytt betygssystem, vilket var kriteriebaserat med en fyrskalig 

betygsskala IG-MVG. Man introducerade även diagnostiska prov, ämnesprov och kursprov. 

De nationella proven i svenska var uppdelade på en skriftlig och en muntlig del. För årskurs 9 

introducerades dessutom en del med läsförståelse. Sedan skulle provhäftet diskuteras och 

arbetas med i klasserna som förberedelse för provet. Den huvudsakliga uppgiften för provet 

var att skriva två olika texter, en kort och en lång text. Man lade stor vikt på förberedelserna 

för att eleverna skulle känna sig förberedda att prestera bra texter under den korta provtiden 

(Garme, 2012: 227-229). Proven utformades utifrån ett tema som skulle passa en stor 
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variation av elever samt förmedla ett demokratiskt budskap, många av provens texter och 

teman centrerade således kring ämnen som etik, moral, FN:s barnkonvention, religion och 

mänskliga rättigheter. Bedömningen av dessa prov skulle generellt grundas på hur väl eleven 

lyckats förmedla textens syfte till den tänka läsaren, välja passande genre, disposition, visa 

språkfärdighet och retoriska begrepp. Dock kom ledningen för de nationella proven att inse en 

del brister, som att en del uppgifter i texthäftet inte kunde bedömas utifrån alla tre 

kriteriebetygen, utan en del uppgifter kunde enbart nå näst bästa betyg som mest (Garme, 

2012: 229-230).  

Under 2000-talets första decennium ville man åter igen förnya läroplanerna. 1994 års läroplan 

ansågs, av lärare och andra parter, vara för utsvävande, fri och alldeles för tolkningsbar. 

Istället ville man strama åt kursplanen och göra den tydlig, konkret och fri från tolkningar, 

dessutom ansåg somliga i skolvärlden samt politiker att man skulle återuppta forna 

värderingar i dagens skola. 2011 års läroplaner är den senaste förändringen inom skolan och 

skolpolitiken, vilka har väckt många debatter. Frågan många har ställt sig är dock vad som 

förändras och huruvida det kommer påverka eleverna? Parmenius Swärd (2011) påpekar i sin 

artikel i svensklärarföreningens årsskrift, där hon jämför 2011 års läroplan för gymnasiet med 

tidigare läroplaner för 1970 och 1994 kursmål för gymnasiet, att det inte skett någon vidare 

förändring i de nya läroplanerna utan snarare en tillbakagång. I analys av de olika 

läroplanernas beskrivning av svenskämnets mål och syfte anser Parmenius Swärd att Gy11 

snarare är en förenklad version av Lgy70:s värdegrund, då man har använt sig av flera 

snarlika formuleringar och aktiva handlingsverb från Lgr70 in i den nya. Medan Lgr94 års 

kursmål syftade till att stärka elevens kulturella identitet genom språk och litteratur, 

formuleras syftet i Lgy70 och Gy11 utifrån ett antagande där eleven uppmanas till arbete och 

kunskapssökande. Således verkar det, i skrivningen av utbildningens ämnesplaner, som att 

man åter igen vill gå tillbaka till en hierarkisk kateder undervisning där eleverna ska skolas 

snarare än att utvecklas under jämställda grunder. Arbetet i skolan kommer på så sätt att 

handla om förskaffningen av kunskaper om språk och inte om utvecklingen i språk med hjälp 

av språk, något som kan komma att hämma svenskämnets utveckling. Frågan om att Gy11 är 

en läroplan mindre fri från tolkning anser Parmenius Swärd (2011: 40-47) vara felaktiv, 

eftersom betygskriterierna för Gy11 fortfarande innehåller en mängd olika värde- och 

värderingsord som är högst tolkningsbara trots att kursmålen är både kort och koncist 

framskrivna på ett tydligt sätt. Detta medför att läraren fortfarande måste tolka dessa värdeord 

vilket medför att bedömningen fortfarande blir subjektiv. 
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De nya läroplanerna för inte bara med sig förändringar i kursmålen för vad eleverna ska ha 

uppnått vid terminens slut, utan också förändringar för lärarens position och pedagogiska 

arbete i skolan. Gunilla Molloy (2011)diskuterar vikten av ökad ekonomisk tillkomst från 

kommunens håll gällande fortbildning till lärare. Hon menar att Gy 11 liksom tidigare 

läroplaner förutsätter att elever ska tillförskaffa sig vissa kunskaper för att kunna nå ett visst 

betyg, men vad som inte skrivs ut är vad som krävs av läraren för att eleverna ska kunna nå 

dit. Den didaktiska delen är helt utesluten för läraren, som då lämnas till att själv tolka 

kursplanen, vilket ofta resulterar i oförändring. Vad Molloy (2011) vill betona är vikten av 

instruktioner och information till läraren om vilka didaktiska åtaganden som finns att göra. 

Det är lika svårt för dagens lärare att sätta sig in i och förstå en ny kursplan samtidigt som 

denne ska undervisa, bedöma, och förmedla kursplanens budskap till sina elever. Enligt 

Molloy (2011) vore den bästa lösningen att erbjuda samtliga lärare fortbildning gällande nya 

läroplanerna så att de i första hand är insatta och besitter den kompetens som krävs för att 

eleverna sedan ska nå målen. Utan en ekonomisk satsning från kommunerna kommer de nya 

läroplanerna alltså inte bidra till någon större förändring eftersom en ny läroplan kräver en 

fortbildning för att lärarna ska kunna göra sitt arbete så bra som möjligt (Molloy, 2011: 16-

27) 

I och med de nya läroplanerna gjordes även förändringar gällande de nationella proven som 

nu även har introducerats för årskurs tre i grundskolan. Garme (2012) kritiserar införandet av 

de nationella proven i de lägre åldrarna, och anser att detta inte bidrar till någon vidare hållbar 

kunskapsutveckling. Att svenska skolan skulle ha misslyckats kunskapsmässigt och att 

nationella prov i lägre åldrar skulle bidra till ökad kunskapsnivå menar Garme (2012) vara 

felaktig. Garme (2012: 231-33) jämför med forskning i den finska skolans framgångar och 

menar att Sverige inte på något vis har misslyckats utan att det handlar om olika kompetens- 

och kunskapsutvecklingar. 

Vad kan man avslutningsvis fastslå utifrån presenterad forskning i detta kapitel? Tyvärr 

tenderar de flesta problemen kvarstår i skolan trots förändringar av läroplaner, kursmål och 

betygssystem. Vilka förbättringar 2011 års läroplan kommer bidra till kan vi ännu inte svara 

på men enligt ovanstående forskning och åsikter angående nya läroplanen visar kvarstående 

problem kring tolkningsbara kursmål samt en bristande ekonomi för att det ska ske stora 

förändringar gällande bedömning och betygssättning. Tittar man på de tidigare förändringarna 

i skolsystemet kan man tydligt se stora och många förändringar gällnade vilket betygssystem 
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som ska råda, man har gått från ett relativt till ett målstyrt betygssystem vilket är en stor 

förändring i skolvärlden, men har detta bidragit till mer likvärdiga betyg? Kursplaner och 

kursmål har förändrats många gånger genom åren men har detta underlättat för lärare i 

praktiken när det kommer till tolkning av dessa i betygssättningen? De centralt utarbetade 

proven infördes som en hjälp för lärarna att sätta rättvisa betyg på sina elever, men hur pass 

har proven egentligen förändrats utseende mässigt och vilken inverkan har de egentligen på 

lärarens bedömning? Detta är några frågor jag har valt att fokusera kring i nästkommande 

kapitel som belyser de centralt utarbetade provens roll i bedömningen och sedermera 

betygssättningen, samt vilken pedagogisk roll dessa prov har i skolundervisningen. 

4. Vilken påverkan har de centrala och nationella proven haft på den 

likvärdiga bedömningen? 

Tanken med centralt utarbetade prov var, som i föregående kapitel nämnt, att underlätta för 

läraren i betygsbedömningen, dock har det visat sig att proven haft olika roller och funktion 

genom tiden som gått. Vilken inverkan på bedömningen har egentligen dessa centralt 

standardiserade prov? I detta kapitel är tanken att belysa forskning kring de centralt utarbetade 

proven samt vad forskare har för inställning till proven. Jag har valt att utgå från 1990-talets 

början för att få en viss historisk förankring samt en inblick i vilka tankar man hade kring de 

centralt utarbetade prov som verkade innan dagens nationella prov. 

De centrala och sedermera nationella proven har varit en del av svenska skolan sedan 1900- 

talets första hälft, och har således också blivit ett omdiskuterat ämne både inom politiken och 

inom skolan. I en debattartikel från 1991 diskuterar Hultman och Wåhlin (1991) tillsammans 

för- och nackdelar med dåtidens centralprov och standardprov. Hultman (1991) debatterar 

kring centrala proven i svenska utifrån sin yrkesroll i gruppen för svenskprov, vilka 

utvecklade centralprov och standardprov innan gruppen för nationella prov i svenska tog över 

några år senare, medan Wåhlin (1991) centrerar ämnet utifrån sin erfarenhet som lärare.  

Både Hultman (1991) och Wåhlin (1991) lyfter fram att målet i svenskämnet ska vara nyttigt 

och glädjefullt för eleverna, ett ämne som sträcker sig bortom skoltiden att ha användning av 

efter skolan. De anser dessutom att svenskämnet ska ge eleverna möjlighet att arbeta med 

frågor som de upplever väsentliga att bearbeta genom samtal, läsning, skrivning eller med 

andra uttrycksmedel. Eleverna ska genom studier dessutom skaffa sig ett metaperspektiv på 

språk och texter, dvs. kunskaper i språket i sig självt och hur det används exempelvis olika 
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genrer i tal och skrift. De är dock oense om huruvida centralprovens uppbyggnad (givet tema, 

texter och uppgifter med strikta tillvägagångssätt på dessa) är ett hinder eller stöd för lärarna i 

strävan för god utveckling av svenskpedagogik 

Wåhlin(1991) menar att eleverna ska få vara med och välja texter som de själv finner 

intressanta att arbeta med, eftersom det är då skrivförmågan verkligen kommer att visa sin 

rätta kapacitet, i stället för de givna regler och förhållningssätt som nu styr centralproven. 

Wåhlin (1991: 130-131) menar att de texter som eleverna skriver under den avsedda tiden för 

centralproven, inte går att bedöma som sanna texter som visar elevernas skrivförmåga, utan 

att de endast kan bedömas för vad det är – en text framställd under en specifik situation där 

ramarna är bestämda av skolvärldens hierarki. Utöver detta menar Wåhlin (1991) att 

centralprovens bestämda teman även blir ett rättesnöre för hur läraren ska lägga upp sin 

undervisning, vilket kräver mycket energi från både elever men framför allt läraren (Hultman 

& Wåhlin, 1991: 143). I en tidigare artikel skriver Wåhlin (1989) att faktorer, så som centralt 

utarbetade prov och uppsatsskrivning, tvingar lärare att lägga ned allt för mycket och 

bortkastad tid på att utföra arbete som inte gynnar eleverna. Istället uppmanar Wåhlin (1989: 

252) lärare att bryta emot normer och praxis för att på egen hand, och tillsammans med 

kollegor, utveckla nya och intresseväckande arbetsuppgifter som inte följer lokala och 

centrala bestämmelser. 

Hultman (1991: 138-139) menar dock att proven är nyttiga, eftersom de tydligt förmedlar för 

omvärlden vad eleverna kan, exempelvis skriva längre sammanhängande texter, resonera och 

argumentera och använda källor. Hultman (1991)är dock medvetenheten om den press 

centrala proven sätter på eleverna och att diskursiv skrivning inte är en medfödd förmåga utan 

något man måste tränas i. Dock betyder inte det att läraren ska lägga upp sin undervisning 

utifrån centralproven, utan att eleverna ska träna på alla former av skrivning Både Hultman 

och Wåhlin (1991) är näst intill överrens angående centralprovens inverkan i skolan och 

förnyelsebehov men Hultman (1991) ser trots detta fördelar med centralproven medan Wåhlin 

(1991) är mycket kritisk.  

Skolverket (2005) redogör i sin rapport för den studie som gjordes på fyra olika 

gymnasieskolor år 2004,i syfte att undersöka det nationella provets roll för likvärdig 

bedömning. I studien diskuterar de olika orsaker som missgynnar en likvärdig bedömning. 

Skolverkets huvudsakliga orsak till de olika betygsförhållandena beror, enligt dem på, de 

olika förutsättningar som råder för elever beroende på vilken slags gymnasial utbildning de 
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valt. Enligt Skolverket (2005) råder tydliga olikheter i resultat mellan yrkesförberedande 

skolor och studieförberedande skolor men också mellan de olika utbildningsinriktningarna. 

Skolverkets (2005) rapport visar dessutom att de olika kärnämneskurserna tolkades olika 

emellan gymnasieprogrammens olika inriktningar och sattes därefter i olika sammanhang 

utefter programmens kursmål. Kärnämnenas struktur blir således mycket mer anpassat och 

strukturerat till undervisningen i de studieförberedande programmen än till 

yrkesprogrammens i synnerlighet praktiskt lagda undervisning. Detta medför att elever i 

studieförberedande program ges bättre möjligheter i undervisningen att nå högre betyg på de 

nationella proven (Skolverket, 2005: 114-115). 

Skillnaderna angående den varierande undervisningsnivån beroende på skola, program och 

inriktning är problem som Korp (2006) diskuterar kring konkurrensen och skillnaderna mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande skolor. Hon menar att undervisningen vid olika 

program och skolor ger eleverna olika tillgång till kunskap och att dessa pedagogiska och 

sociala skillnader är en bidragande faktor gällande de rådande betygsskillnaderna. I Korps 

(2006) intervjuer berättar en svensklärare på byggprogrammet att nationella provens 

inriktning mot analys och skriftlig framställning har inneburit att undervisningen ramas in på 

hans program eftersom eleverna måste träna mycket på referatteknik och språkriktighet för att 

klara av proven. En annan lärare inom samma program menar att hans elever främst måste 

förberedas på vad som ska göras på provet, provets olika delar, före vilka mål som ska uppnås 

för respektive betyg. Elever på byggprogrammet som vill nå högre betyg får således söka 

informationen på egen hand. Lärare på barn- och fritidsprogrammet samt 

samhällsprogrammet berättar att de huvudsakligen förbereder sina elever genom att 

gemensamt läsa, diskutera och bearbeta texterna i texthäftet innan proven för att ge eleverna 

så mycket stöd som möjligt inför provdagen (Korp, 2006: 175-178). Skolverket (2005) fann 

liknande resultat där lärare tenderade att lägga studienivån efter klassens genomsnittliga 

ambitioner, något som har bidragit till att betygsspannet i undervisningen varierar betydligt 

mellan olika klasser något som i sin tur bidrog till att många elever understimulerades i 

undervisningen. 

Det visar sig att nationella provet behandlas olika av olika lärare i betygssättningen. Somliga 

använder de nationella proven som huvudsakligt betygsunderlag medan andra inte räknar in 

det mer än något annat prov. Många ser nationella provets resultat som en räddningsplanka 

för elever som väger mellan två olika betyg, där nationella provet används då som höjande 
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faktor inte som sänkande (Skolverket, 2005: 125). Liknande resultat gör Korp (2006) i sin 

studie där hon bland annat undersökte lärares attityder och förhållningssätt till nationella 

proven. Korp (2006) fann att lärare tenderar att använda de nationella proven olika i sin 

bedömning. Korps (2006) resultat av studien visade på att somliga lärare menar att nationella 

proven bygger på kursplanen, om man följer den så klarar eleverna nationella provet, alltså 

gör de inte några speciella anpassningar i undervisningen, medan andra lärare använde 

provresultaten från nationella proven som näst intill uteslutande betygsunderlag för 

slutbetygen. Det var också de lärare som inte lät nationella proven påverka elevernas betyg 

utan utgick mer från egenbedömning av elevernas kunskapsnivå. Dessa synsätt på nationella 

proven skulle kunna vara en bidragande faktor till de skillnader Skolverket fann i sin rapport 

från 2007, angående sambandet mellan provresultat från nationella proven och elevernas 

slutbetyg. 

Skolverkets rapport från 2007 visar ett på samband mellan provresultaten och elevens 

slutbetyg. I rapporten framkommer det att ungefär åtta av tio av landets elever tenderar att få 

samma slutbetyg som det betyg de nått på de nationella proven. Detta är enligt Skolverket ett 

problem som inte genomgått någon väsentlig förändring mellan åren 1989-2006. I de fall som 

slutbetyget skiljer sig från tidigare provbetyg handlar det om höjning av betygen snarare än 

sänkning, denna höjning sker främst elever som fått underkänt på provet och höjts till 

godkänt. En förklaring som Skolverket ger angående detta är lärares tendenser att fria före att 

fälla, med andra ord, många lärare känner ett obehag i att underkänna sina elever och sätter 

därför hellre ett godkännande (Skolverket, 2007: 34-36).  

Det har dock visat sig att differensen på somliga skolor mellan slutbetyg och provbetyg är 

förhållandevis hög, alternativt låg, något som varit konstant under fler år på samma skolor. 

Enligt Skolverket (2007) kan detta tyda på olikheter i betygstolkningen mellan skolorna, 

vilket påverkar den likvärdiga betygssättningen. Dock menar de att processen mot en 

likvärdigbedömning har stått still sedan 1998. Hypotesen som Skolverket (2005) lade fram i 

sin tidigare rapport, angående huruvida konkurrensutsatta skolor skulle sätta högre betyg än 

andra slås ned i denna rapport efter jämförelser angående förhållandet mellan prov- och 

slutbetyg. De finner inte heller något belägg för att friskolor i regel sätter högre betyg på sina 

elever dock håller de fast vid att elever på högpresterande skolor tenderar att ha svårare för att 

få högre slutbetyg (Skolverket, 2007: 34-36). 
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Skolverket (2005) lägger stor vikt vid de konflikter i utbildningssystemet som de anser ha 

störst inverkan på varför en likvärdig betygssättning inte är rådande i nuläget. Deras viktigaste 

punkter är: kärnämnenas konstruktion gynnar de studieförberedande programmen, men också 

kärnämnenas olika nivåer i olika program, vilket bidrar till att de nationella proven inte ger 

alla elever samma förutsättningar att visa sina kunskaper i kursen, så som elever men läs- och 

skrivsvårigheter och elever med annat modersmål än svenska (Skolverket, 2005: 131-132). 

I och med presenterad forskning i detta kapitel har vi fått en inblick i den forskning och de 

åsikter som cirkulerat kring de centralt utarbetade proven i skolan, både nutida och äldre. 

Gemensamt för de presenterade parterna är att samtliga verkar finna någon slags problematik 

angående proven. Hultman och Wåhlin (1991) diskuterade angående ett förnyelsebehov av 

proven redan i början av 1990- talet men trots den nya skolreformen 1994 återstår samma 

problem kring de centrala proven, en disharmoni i tolkningen vid rättning och betygssättning 

av proven. Dessutom redovisar både Korp (2006) och Skolverket (2005; 2007) för att 

betygsskillnader mellan olika skolor och program där elever beroende på vilken utbildning de 

går har olika förutsättningar att klara proven, vilket medför stor press på både lärare och 

elever.  

5. Vad är de nationella provens pedagogiska roll? 
 

I föregående kapitel diskuterades de centralt utarbetade provens påverkan på lärarens 

bedömning och sedermera betygssättning. Det råder en blandad teori bland forskare, lärare 

och skolverk om vilken roll de centrala och nationella proven bör ha i skolan. Utgångspunkten 

för proven har ju varit att verka som ett stöd för bedömning och betygssättning, antingen 

genom jämförelser till en normalkurva eller lärarens egen tolkning efter förslagstexter. Trots 

detta visar presenterad forskning i föregående kapitel att problemen kring centralt utarbetade 

prov inte förändrats speciellt mycket under de senaste 20 åren utan snarare kvarstår. Frågan 

jag vill diskutera i det kommande kapitlet är vilken pedagogisk roll de centralt utarbetade 

proven egentligen har och hur det i sin tur påverkar betygets roll i skolan. Utöver detta vill jag 

även belysa olika underliggande faktorer som orsakar denna disharmoni, såsom normer och 

statens inflytande på skolan, men jag vill också lyfta fram förslag på nya arbetssätt som 

forskare anser värdefulla för framtiden. Men innan det vill jag först redogöra för vad som 

menas med prov, hur olika prov är utformade och vilka för och nackdelar det finns med olika 

slags prov. Med detta vill jag belysa själva provproblematiken men framför allt öppna upp 
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ytterligare en synvinkel för hur man kan se på de centralt utarbetade provens roll i 

skolpedagogiken.  

5.1Provens säkerhet och tillförlitlighet 

Proven i skolan har på något sätt alltid varit en självklarhet som en del i bedömningen, men 

hur vet man att provresultaten ger ett korrekt intyg på vilka kunskaper eleven besitter? Vilka 

för- och nackdelar finns det med prov? De centrala och nationella proven i skolan har sedan 

länge utformats efter kursmålen som en säkerhet på att läraren lär ut rätt och att eleverna fått 

undervisning utefter de aktuella målen. Trots detta ifrågasätter många de centrala och 

nationella provens tillförlitlighet, eftersom nationella provet idag inte berör alla delar av 

svenskämnet. 

När man talar om prov används ofta begreppet validitet, vilket används då man talar om 

provens tillförlitlighet. Tillförlitligheten i provet förklara huruvida provet fångar rätt 

dimensioner av den aktuella kunskapsdomänen. Med det sagt ska proven således utformas på 

ett sådant sätt att alla de kunskaper man vill mäta hos eleven ska kunna nås genom det 

aktuella provet. Reliabilitet är ett ytterligare begrepp som används tillsammans med validitet 

och som används för att beskriva säkerheten i proven gällande variationen av svar. Med andra 

ord, finns det ett rätt svar till proven eller finns det en större variation av svar som anses rätt? 

Ju mer reliabelt ett prov är desto lättare är det ju självfallet för bedömaren att rätta proven lika 

(Borgström, 2012; 210-211). 

Definitionen av ett prov har inte, enligt Björnsson (1960: 47), med dess utseende och karaktär 

att göra utan dess funktion. Vill man att något ska vara och verka som ett prov så är det ett 

prov. De centralt utarbetade proven har alltid varit och är fortfarande i huvudsak utformade 

som uppsatser, uppsatsskrivningen har således varit det huvudsakliga bedömningsunderlaget i 

svenskämnet historiskt sett. Björnsson (1960) jämför huruvida uppsatsen i sin uppbyggnad 

fungerar jämfört med andra prov. Det diskussionen fokuserar vid är framför allt att 

förutsättningarna inte är de samma vid uppsatsskrivning som vanliga flervalsprov eller 

kvantitativa prov, eftersom eleverna blir tilldelade tema till uppsatsen och utifrån det själva 

ska utforma uppsatsens innehåll, mäng och struktur, vilket gör alla uppsatser olika. Kort sagt 

har uppsatsen som prov låg reliabilitet, säkerhet. Dock vill Björnsson (1960) poängtera att 

man genom uppsatsskrivning kan mäta många olika förmågor hos eleverna jämfört med 

flervalsprov, uppsatsen ger en bredare inblick i elevens skrivförmåga, grammatik, 
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meningsbyggnad och disposition. Det ger läraren en helhet av skrivämnet, vilket i sig skulle 

kunna ses som tillförlitligt. 

Jämför man uppsatsen med flervalsprov, eller kvantitativt prov, så har generellt sett de 

kvalitativa proven en hög tillförlitlighet, om frågorna är rätt formulerade för ämnet. Det ska 

nämnas att kvantitativa prov också kan ha låg tillförlitlighet. De kvantitativa proven har dock 

en högre reliabilitet eftersom provfrågorna oftast har ett rätt svar (Björnsson, 1960: 46- 57). 

Dock är baksidan med kvantitativa prov att man inte alltid får en klar bild av det sanna 

kunskapen hos eleverna eftersom man inte vet hur mycket som är minneskunskaper och vad 

som är verkliga kunskaper (Lundahl, 2013). 

Björnsson (1960) anser dock att båda former av prov (Kvalitativa och kvantitativa) kan vara 

valida i sin utformning eftersom de båda täcker den kunskapsbredd som är tänkt att nås, dock 

understryker han att uppsatserna är direkt mycket mer komplicerade att bedöma eftersom 

reliabiliteten blir låg då man måste väga in alla olika delar såsom handskicklighet, fantasi och 

grammatiska färdigheter. Vilket av detta väger tyngst när läraren ska bedöma? 

5.2 Rättssäker och likvärdig bedömning 

Provens validitet och framför allt reliabilitet bär en stor vikt gällande lärarens bedömning. 

Ifall provens reliabilitet är låg, vilka konsekvenser medför det i bedömningen och sedermera 

betygen? Strävan mot en likvärdig bedömning och likvärdiga betyg har varit skolans mål 

sedan länge. En av de första som började forska kring bedömning av elevtexter i Sverige var 

Ivar Thorén som 1951 gjorde en undersökningsstudie inspirerad av 1930-talets amerikanska 

och franska forskning rörande rättsäkerhet. Vad jag i detta avsnitt vill problematisera är hur 

bedömningen av uppsatser, och där med även de centralt utarbetade proven, har sett ut i 

skolan och även ser ut idag. 

Thoréns (1951: 15) undersökning centrerar kring 14 uppsatser som duplicerades och 

skickades ut till sammanlagt 104 olika modersmålslärare i svenska gymnasieskolor. Utifrån 

resultaten av sin forskning konstaterar Thorén (1951) att det rådde liknande problem i hans 

undersökning som i de tidigare gjorda i Amerika och Frankrike; betygen varierade mycket 

mer gällande uppsatser än sakfrågeprov trots att bedömarna varit relativt eniga i sin 

betygssättning. Spridningen bland betygen var mycket stor med ett genomsnitt på 0,77 

betygsenheter. Detta beror, enligt Thorén, främst på den subjektiva faktorn hos bedömaren, 

något som tidigare varit okänt i svensk forskning. Dessutom anser Thorén (1951: 69-71) att 

komplexiteten i uppsatsbedömningen var större eftersom modersmålsläraren måste ta hänsyn 
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till många olika faktorer i bedömningen såsom, korrekt språkform, stil, uppfattning och 

sakkunnighet i ämnet. Detta medför således att varje lärare utifrån sin personlighet bar en klar 

vision av sitt ideal för språk, stil och komposition, vilket därmed utgjorde normen för 

bedömningen. 

Björnsson (1960) bearbetade Thoréns undersökning från 1951 om mätfelens betydelse av det 

rätta betyget i uppsatsskrivning. Björnsson instämmer med Thorén angående lärarens 

subjektivitet som en orsakande faktor till den höga spridningen i bedömningarna dock nämner 

han dessutom lärarens påverkan på eleven som ytterligare en påverkande orsak. Lärare sätter 

egna normer och således sin egen prägel i sin undervisning och i klassen som undervisas, 

vilket medför att eleverna rättar sig efter dem. Vid provsituationer och uppsatsskrivning 

anpassar sig därför eleverna till läraren och väljer således ämne och disponering utifrån vad 

sig efter dessa kommer få bättre betyg än de elever som inte anpassar sig lika snabbt eller har 

läs- och skrivsvårigheter (Björnsson, 1960). 

Samspelet mellan hur elever anpassar sig till lärarens subjektiva arbetssätt är något som 

uppmärksammats av Kjell-Lars Berge, norsk professor i nordiska språk. Berge (1988) menar 

att elever är strateger som medvetet väljer att skriva på det sätt som de vet att läraren önskar. 

Elever är väl medvetna om vad läraren förväntar sig i en text och väljer därför att möta 

lärarens önskningar eftersom detta ofta resulterar i bra betyg. ‟Når vi arbedier for å löse et 

eller annet problem, jobber vi strategiskt. Det er ikke så viktigt hvordan vi löser porblemer, 

bare vi löser det.”(Berge, 1988: 56). Målet för eleverna i skolan är att få bra betyg, därför 

löser de problemet genom att skriva sådant som de vet att läraren anser bra, en strategisk 

lösning. Detta påverkar dock det kreativa och kommunikativa skrivandet som skoltexter 

numera också ska syfta till. 

Lärarens subjektiva bedömningssätt har således en avgörande roll gällande elevens betyg och 

det finns därför ingen garanti för att slutbetygen som sätts återspeglar en sann bild av elevens 

verkliga kunskap. Skolinspektionens rapport från 2013 uppmärksammar återigen stora 

skillnader i lärares bedömningar av elevtexter från nationella proven, störst var skillnaderna i 

gymnasiet och årskurs 9 (Skolinspektionen, 2013). Skillnaderna i hur lärare bedömer sina 

elever påverkar där med den likvärdiga bedömningen.  

En som har undersökt frågor angående kunskapsbedömning och likvärdig betygssättning på 

gymnasiet är Helena Korp (2010) som skriver i en artikel om betygsbedömning att lärare 

tenderar att använda olika modeller för betygssättning. Något som både lärare och elever 
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uppmärksammade i hennes undersökning var att yngre lärare och nyutbildande lärare 

tenderade att i större uträckning använda sig av kursmål, betygskriterier och styrdokument i 

betygssättningen medan äldre lärare och erfarna lärare utgick mer utifrån sin erfarenhet och 

provresultat. Korp jämför vidare hur betygssättningen sker i de olika kärnämnena och menar 

att betyget i matematik inte är jämförbart med betygen i svenska och engelska eftersom 

betygsgrunderna är bredare i dessa ämnen. Språkämnena väger in färdigheter i läsning, tal och 

skrift tillsammans med provresultat samt kursmål i förhållande till betygskriterierna, medan 

man i mattematiken baserar betygen främst på prov. Dessutom fann Korp (2010) att 

betygsunderlagen var mer omfattande på högpresterande skolor än de lågpresterande. På de 

högpresterande skolorna grundade sig betygen i högre utsträckning på skriftligt underlag, så 

som texter i olika genrer, än på lågpresterande skolor. 

En annan skillnad, och bidragande faktor till betygsskillnader över lag, var att högpresterande 

skoloranvänder sig mer av sammansatta frågor, så som teori- och analysfrågor, i de 

lärargjorda proven, något som inte förekom lika ofta på lågpresterande skolor eller 

yrkesförberedande program (Korp, 2010: 149-154). Övriga faktorer som påverkar kan vara 

konkurrensen mellan gymnasiets olika inriktningar, dessa kan påverka lärarens omdöme och 

göra att en del lärare sätter högre betyg än de borde på elever i ett tävlingssyfte inriktningar 

emellan. Tolkningen av läroplanen påverkar också lärarnas betygssättning enligt en studie av 

Skolverket. De menar att lärare tolkar läroplanen olika och därav tenderar att sätta relativt 

låga/höga betyg i allmänhet (Skolverket, 2005: 114-115; 2007: 34-36,). Östlund - 

Stjärnegårdh (2002) har, i sin studie om bedömning av elevtexter från nationella prov, 

uppmärksammat att flertalet bedömare endast har utgått från godkändkriterierna i sin 

bedömning och ser till huruvida eleven uppnått dessa kriterier. Endast ett fåtal lärare använde 

sig av hela betygsskalan i bedömningen (Östlund - Stjärnegårdh, 2002: 152-166). 

Provens betydelse för att visa elevens kunskaper har i föregående kapitel kritiserats av Wåhlin 

(1991) som anser att proven endast är en produkt av situationen den är skriven i och bör 

därför bedömas som något annat. Eric Borgström (2012) forskar kring elevers skrivförmåga 

under prov. Han diskuterar begreppet ”task variability”, elevens prestationsnivå under prov. 

Borgström menar att elever presterar olika vid olika situationer och till olika slags uppgifter, 

skrivsituationen påverkas dessutom av andra faktorer så som tidspress och tid på dygnet, 

vilket förvanskar prestationsförmågan ytterligare. Detta medför att utgångspunkten för 

bedömning näst intill omöjlig, eftersom man egentligen inte når elevens rätta kunskaper. 

(Borgström, 2012: 212) Christian Lundahl (2006) har fokuserat mycket av sin forskning på 
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just prov och bedömningen av dessa. Lundahl är kritisk gällande provets roll i skolan och 

påverkan på betygen. Lundahl (2006: 197) anser att det pedagogiskt sett inte finns någon 

anledning att eleverna får betyg på de nationella proven, men att det blir svårt att övertyga 

lärare och allmänheten om detta. 

De centralt utarbetade provens pedagogiska rolla kan således ifrågasättas utifrån hur pass 

tillförlitliga de är till utformningen, vilken Björnsson (1960) menar är mycket låg gällande 

uppsatser, som är hudsaklig för utformningen av centralt utarbetade prov. Dessutom kan 

forskning som Korp (2006), Östlund - Stjärnegårdh (2002) och Thorén (1951) stärka detta 

påstående genom att visa att skillnader i bedömningen av dessa prov inte har förändrats 

genom åren. Då understår bara att undersöka vilka ytterligare orsaker som kan ligga till grund 

för detta, vilket jag nu ska presentera i kommande avsnitt. 

5.3 Underliggande orsaker, åtgärder och lösningar 

Bedömning i skolan tycks, enligt forskning i föregående avsnitt, ske utifrån lärarens 

subjektiva åsikter. Vilket antingen kan ses som ett misslyckande i strävan mot 

likvärdigbedömning eller som en naturlig del av läraryrkets profession. Det är dock inte det 

enda som är helt avgörande när det handlar om bedömning och betygssättning i skolan. Varför 

bedömningen och betygen behandlas som det gör beror på olika saker, nedan kommer några 

teorier som forskare diskuterar som underliggande problem till disharmonin i skolan, men 

också förslag på nya arbetssätt och lösningar. 

5.3.1 Brister kring bedömning i lärarutbildningen 

En i huvudsak underliggande orsak till varför betygen inte är likvärdiga kan bero på lärarens 

ämnesdidaktiska kompetens. Lundahl (2006) menar att pedagogisk forskning och 

lärarutbildningen ofta ignorerar frågan om bedömning i utbildningen (Lundahl, 2006: 189). I 

Lundgren och Nihlfors (2005) studie över innehållet i lärarutbildningen, visade det sig att 

närmare hälften av studenterna uppfattade att de inte fått någon utbildning i bedömning av 

prov eller elevers kunskaper. det var dessutom endast 10 procent av studenterna har läst mer 

än fyra högskolepoäng i prov och bedömning. Detta menar Lundgren och Nihlfors (2005: 24-

26) är en stor orsak till de stora skillnaderna i lärares bedömning. Skolverkets rapport från 

2005 visar att var fjärde lärare i gymnasiet saknar dessutom behörig lärarutbildning 

(Skolverket, 2005: 114) 
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5.3.2 Samhällets inverkan på skolan 

Skoldebatter har en förmåga att belysa läraryrkets sämre sidor. Presenterad forskning i 

föregående kapitel visar på den disharmoni som råder gällande lärares olika tolkningar och 

styrande subjektivitet. Beror dessa skillnader på en dålig lärarkår eller finns det andra 

underliggande orsaker till varför det ser ut som det gör? Dylan Wiliam (2013) påpekar, i UR:s 

serie Lärarens Idéhistoria, att problemet inte ligger hos läraren utan samhällets inverkan på 

läraryrket. 

Schools are basically reflections of society. Schools are very good at doing what society 

asks schools to do, and we have to understand that we need a big debate about these 

ideas: what we wants schools to do. But once we get an agreement about that, then we 

need to leave schools alone to do it. That's the lesson from the high-performing countries, 

is that we need a clear set of aims of what we want education to do, but then the 

professionals need the time to actually deliver that in schools. (Dylan Wiliam, 2013) 

Vad Wiliam (2013) menar är att skolan sitter i kläm mellan samhället och politiken. Politiken 

har en förmåga att lägga sig i syrandet av skolan, vilket gör att skolan bollas mellan olika 

politiska åsikter om hur den bör vara. Läraryrket som profession missgynnas stort av detta 

vilket också är en av orsakerna till varför läraryrkets tillförlitlighet ifrågasätts av samhället. 

Lundahl (2013) talar, i samma serie, om en deprofessionalisering av samhället där man inte 

låtit lärarna ta full ansvar för bedömningen, utan att staten med hjälp av de centrala och 

nationella proven gör anspråk på att göra egna bättre bedömningar än vad läraren anses göra. 

Både Wiliam (2013) och Lundahl (2013), anser att man måste lita mer på skolan och dess 

yrkesmän och låta dem själva bestämma och ta ansvar för utbildningen för att skolan ska 

kunna förbättras (Lundahl, Wiliam, 2013) 

Kristian Wåhlin (1989) diskuterade också läraryrkets situation i samband med att 1994 års 

läroplaner skulle träda i kraft. Wåhlin (1989) skriver följande: 

Svenskämnet på gymnasiet sitter fast i en massa dåliga traditioner, som ger läraren 

mycket arbete utan att eleverna har någon större nytta av det, jobb som inte heller är 

meningsfulla utifrån en modern ämnesteori. Detta meningslösa, trista och arbetskrävande 

jobb hänger ihop med det relativa betygssystemet, de obligatoriska uppsatsskrivningarna i 

aulan, de centrala proven och de dubbla svenskbetygen. Dessa inslag är allvarliga hinder 

för att man skall kunna förverkliga en god pedagogik i läroplanens anda (Wåhlin, 1989: 

252-253).  

Vidare menar Wåhlin (1989) att dessa faktorer tvingar lärare att lägga ned allt för mycket och 

bortkastad tid på att utföra arbete som inte gynnar eleverna. Istället uppmanar Wåhlin (1989: 

252) lärare att bryta emot normer och praxis för att på egen hand, och tillsammans med 

kollegor, utveckla nya och intresseväckande arbetsuppgifter som inte följer lokala och 

centrala bestämmelser. Gustaf Skar (2013) uppmärksammar samma problem i sin avhandling 
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från 2013. Han understryker problemet och menar att skolan fortfarande styrs från centrala 

och lokala bestämmelser, vilka fortfarande hindrar undervisningsmöjligheterna för dagens 

lärare (Skar, 2013: 194). 

5.3.3 Förslag på nytt arbets- och bedömningssätt 

Som tidigare avsnitt visar råder en problematik gällande en likvärdig bedömning i dagens 

skolor, men det är således inte ett nytt problem, olika normer och brister i bedömningen har 

rått sedan en tid tillbaka, vad är det då som krävs för att bedömningen ska nå ett mer 

likvärdigt och rättsäkert mål? Här redogör jag för några av de teorier kring arbets- och 

bedömningssätt som forskade tror kan vara till hjälp för en bättre bedömning. 

I sin bearbetning av Thoréns (1951) undersökning har Björnsson(1960), som myntat 

begreppet det rätta betyget, har forskat vidare kring tillförlitligheten till betyget och hur 

många alternativt få lärare som behövs för att betygen ska bli så rätta som möjligt. Björnsson 

har använt Thoréns material och därefter utgått från helhetsgenomsnittet för varje uppsats och 

sedan lottat fram nya bedömargrupper utifrån de 104 medverkande lärarna. De nya 

bedömningsgrupperna innehåll 80, 40, 20, 10, 5, 2 och en bedömare. Slutligen konstateras att 

genomsnittet för varje bedömningsgrupp håller sig på en konstant nivå ända fram till 

bedömningsgruppen om 5 lärare, sedan är genomsnittet varierat. Björnsson (1960) poängterar 

dock att ‟det som menas med det rätta betyget är det genomsnittsbetyg som erhålls när ett inte 

alltför litet antal lärare bedömer en uppsats” (Björnsson, 1960: 77- 80). Eric Borgström (2012: 

12-13) som har studerat Björnssons forskning anser dock att reliabiliteten får större effekt om 

antalet skrivuppgifter ökar snarare än när antalet bedömare ökar eftersom det i praktiken 

skulle kräva mer arbete för lärare och resurser som skolan idag inte har. 

Lundahl(2006) anser å andra sidan att det snarare handlar om en rådande disharmoni i 

lärarens bedömningspraktik, vilken tenderar att rikta in sig på minneskunskaper och 

individuella lösningar istället för komplexa kunskaper och färdigheter såsom kritiskt 

tänkande, samarbete och problemlösning. Dessutom anser Lundahl (2006) att lärare behöver 

ta till sig en mer förstående inställning till varför elever presterar som de gör, istället för den 

sorterande bedömningsmetod som nu råder.  

För att nå detta menar Lundahl (2006) att det behövs helt andra bedömningsunderlag än de 

som lärare tidigare arbetat med. Dessutom krävs det att lärare börjar samarbeta mer gällande 

bedömningar, dock tror Lundahl att detta kan ha försvårats på grund av sekretessen kring de 
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nationella proven samt hur uppdelningen av ämnesöverskridande arbetslag ser ut. För att 

kunna förstå och vidareutveckla elevers förståelse bör man därför använda sig av andra 

metoder än de som oftast används för närvarande. Lundahl (2006) ger några konkreta förslag 

på arbetsmetoder som enligt honom bör vidareutvecklas. En av dessa är fråga framför 

förhöra, med detta menar Lundahl att lärare bör engagera sig i att få eleverna att vilja fråga 

mer för att skaffa sig information, samtidigt som läraren ska fråga ut eleverna istället för att 

förhöra dem för att i sin tur ta reda på vilka kunskaper eleven besitter. Ytterligare ett 

metodförslag är feed-forward framför feed-back. Med detta menar Lundahl (2006) att lärare 

idag känner en plikttrogenhet i att ge sina elever respons på uppgifter, men att responsen på 

grund av tidsbrist och dålig undervisning från utbildningsåren, blir responsen bristande. 

Därför anser Lundahl att man bör arbeta mer med att ge eleverna respons på hur de kunde ha 

tänk och hur de ska tänka i framtiden, så att eleverna på så sätt får en bild av hur de ska kunna 

arbeta för att utveckla sina brister. Vidare anser Lundahl (2006: 189-197) att bedömningen 

måste öppna upp för flervalsalternativ men också för dialoger mellan eleven och lärare. 

6. Diskussion 
 

Idag har näst intill alla något att tycka till om eller uttala sig om angående betyg och hur 

lärarens bedömning av elever. Statistik som visar och jämför hur olika skolor och olika länder 

förhåller sig till varandra kunskapsmässigt grundas ofta på provresultat från de nationella 

proven. Frågan är bara hur pass säkra dessa resultat blir om de i huvudsak är baserade på 

elevers provresultat, hur pass rättsäkra är de? Centralt utarbetade prov, så som de nationella 

proven, har sedan 1940 talet varit ett sätt att mäta och jämföra elevers kunskaper, samtidigt 

som man lättare kan hålla en jämn nationell nivå. Frågan är om de centrala och nationella 

proven verkligen har medfört en jämnare och mer likvärdig skola? De senaste femtio årens 

forskning visar att näst intill samtliga forskare ser någon slags problematik gällande 

bedömningen av prov och uppsatser i skolan. Eftersom problematiken kring provens påverkan 

på både bedömning och betygssättning är så pass stor men trots detta inte visar en rättvis bild 

av elevens kunskaper, är det då inte dags att avverka de centralt utarbetade proven i skolan? 

Den rättssäkra betygsbedömningen bygger på provets reliabilitet, hur pass säkert provet är i 

relation till resultatet. Men som det har sett ut i skolan de senaste 60 åren och förmodligen 

många år till, kommer huvuddelen av svenskämnet fortfarande att fokusera på skrivning, 

vilket i provform inte är en speciell reliabel form av prov. Thoréns (1951) upptäckte dessa 
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skillnader redan för 60 år sedan vid sin undersökning av elevuppsatser och Skolinspektionens 

(2013) rapport från förra året angående bedömningen av nationella proven är bara en av 

många undersökningar som visar på att detta problem fortfarande kvarstår. Ingen vidare 

förändring har alltså skett på 60 år. Lärarens subjektivitet spelar roll i bedömningen och 

betygssättningen vilket forskare anser ha en roll i denna disharmoni. Dock är det tveksamt om 

denna subjektivitet kan försvinna från läraryrket eftersom det trots allt är en del av 

professionen att bedöma. Däremot tror jag att det kan förbättras genom att man fokuserar mer 

på bedömning och betygssättning i lärarutbildningen så att lärare kommer ut med en 

gemensam grund för hur man bör bedöma eleverna på rättvisast sätt. 

Provets egentliga syfte, att vara hjälpverktyg för läraren, är i själva verket en mycket bra 

tanke, men i och med att man lagt allt för stort fokus på de nationella proven i statligt 

undersökningssyfte så har det kommit att ta över lärarens planering av undervisning, och på så 

sätt istället blivit en piska för att se om skolorna håller måttet. För vilken lärare vill se ens 

egen klass i tidningen över de sämsta skolorna i landet eller kommunen? Både Korp (2006) 

och Skolverket (2005; 2007) visar på att lärare ofta helt planerar sin undervisning utifrån de 

nationella proven, vilket gör att störst fokus läggs på skrivning och inte alls lika mycket på de 

andra delar som ingår i kursmålen för svenskämnet. Å andra sidan skulle en mer kvantitativ 

form av centralprov inte heller fungera i skolan eftersom skrivningen då istället skulle 

försvinna allt mer får undervisningen om samma obligationer till proven kvarstår, vilket 

skulle vara en lika förödande konsekvens.  

Presenterad forskning i denna rapport visar dessutom att forskare är eniga om att de centralt 

utarbetade proven är en del statens styrning av skolan, som medför problem för lärarens 

yrkesprofession. Och vilka är det som får ta emot allt negativt som skrivs i media angående 

skoldebatter? Läraren. Forskare som Wiliam (2013), Lundahl (2013) och Wåhlin (1991; 

1989) anser alla att den statliga faktorn måste bort från skolan för att ge skolan som 

arbetsplats och dess arbetstagare en chans att själva styra och utföra sitt arbete. De 

standardiserade och nationella proven är en del av detta statliga styre, ett verktyg som staten 

använder för att kontrollera undervisningen. Till vems förmån? Inte elevernas eller lärarnas. 

Korps (2006) forskning visar just på hur nationella provet varken gynnar lärare eller elever. I 

hennes intervjuer berättar elever att de stressar inför proven medan lärare berättar att 

bedömningskriterierna för proven är svårtolkade vilket gör det svårt att bedöma elevtexterna. 

Många lärare anpassar dessutom sin undervisning utefter vad som behandlas i de nationella 

proven, vilket i vissa fall medför att eleverna inte får en tillräckligt bred svenskundervisning. 
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Både Korp (2006) och Skolverket (2005; 2007) menar dessutom att de centrala proven 

tenderar att gynna elever på studieförberedande program vilket gör att elever på 

yrkesförberedande program har sämre förutsättningar för att klara proven. 

Under proven sätts dessutom eleverna i en situation som ibland är högst avgörande för deras 

framtid, eftersom resultaten på nationella proven ofta används som betygsunderlag, i somliga 

fall uteslutande betygdunderlag. Hur är det då möjligt för elever att på 90 minuter prestera sitt 

allra bästa och samtidigt producera fram olika sorters texter som i sin tur ska möta de kriterier 

som krävs samt lärarens förväntningar? Det är fullt omöjligt menar bland andra Borgström 

(2012), Wåhlin (1991) och Lundahl (2013) som alla tre menar att provsituationen är så 

komplex att de texter som produceras under proven omöjligtvis kan räknas som en summering 

av elevens alla kunskaper. Det betyder att en sådan text således endast skulle spegla elevens 

minneskunskaper och förmåga att prestera under tidspress, inget annat.  

De centralt utarbetade proven påverkar således svenskämnets framtid eftersom lärarens 

undervisning fokuserar inom ramar för proven istället för ramarna inom kursmål och 

betygskriterier, vilket påverkar elevens förutsättningar att visa sina kunskaper. Prov i 

allmänhet är på gott och ont, det är ett enkelt och väl etablerat sätt att bedöma elevers 

kunskaper, men om provets reliabilitet inte är tillräckligt hög hur vet vi då att det betyget vi 

sätter på våra elever är det sanna och rätta? Tar man dessutom hänsyn till forskning som rör 

elevens prestationer under prov kan man dessutom ifrågasätta de centralt utarbetade provens 

självklara ställning i skolan. Det är ju självklart helt upp till varje lärare att avgöra 

kunskapsnivån för sina egna elever, för som tidigare visat är det trots allt en stor del av 

landets lärare som bedömer sina elever utifrån olika prestationer och inte endast utifrån 

provresultat. Dock har det nationella provet och dess föregångare används som ett slags 

kontrollverktyg för att bedöma skolor, lärare och elever, vilket har påverkat lärarprofessionens 

position i samhället, eftersom resultaten används i statistiska undersökningar. Som redovisad 

forskning visar ger provresultat egentligen ingen som helst helhetsbild av vilka kunskaper en 

individ verkligen besitter, är det då dags inte att ifrågasätta alla de nationella och 

internationella undersökningar, så som PISA, som redogör kunskapsnivån för världens länder 

och rankar dessa utifrån resultat från just ett prov? Med detta sagt är det hög tid att avverka de 

nationella proven, som nu mer är under statlig kontroll, från skolan och istället låta skolan 

som institution och lärarna själva få utöva sin profession så som den är ämnad att göra och på 

så sätt forma skolans framtid. 
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6.1 Avslutande ord 
 

Det finns mycket att skriva om gällande centralt utarbeta prov i skolan och dess inflytande på 

bedömningen. Trots att den vetenskapliga forskningen kring dessa ämnen inte är speciellt stor 

är det trots allt mycket litteratur kring ämnet som jag inte fått med i denna uppsats även om 

jag hade velat. Det finns dessutom en enorm internationell forskning om ämnet men eftersom 

jag valt att rikta uppsatsen mot svenskämnet har det främst blivit svensk forskning som drivit 

diskussionerna i uppsatsen, men undantag av Berge (1988). Den internationella forskningen 

får bli något att sträva mot i min nästa uppsats. Hoppas att min uppsats väckt några tankar hos 

er. 
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