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Abstract
This work studied the information flow and information handling among different parties. The 
study focused on how educational materials on national tests from The Swedish National Agency 
for Education is managed by school principals and teachers and how the information is passed on to 
students. The data material was based on observations and interviews at two different high schools. 
Six teachers and their classes and principals participated in the study. The Agency was also inter-
viewed. The results showed that opinions on the role of the national test varies between different 
teachers and the Agency. The study  also showed that the dissemination of information in the schools 
is inadequate, information documents do not reach their target audience, and those who have access 
to the information do not read enough. This is partly due to lack of follow-up from the responsibles 
at the schools, but also teachers who do not seek out information that is available themselves. These 
shortcomings result  in teachers carrying out  national tests with their classes without being properly 
briefed, which could have consequences for both the students and the entire test system.

Keywords: Information dissemination, information handling, national tests, high school, mathemat-
ics.
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Sammanfattning
I arbetet studerades informationsflöde och informationshantering mellan olika parter. Studien foku-
serar på hur informationsmaterialet från Skolverket gällande nationella prov hanteras av skolledare 
och lärare och hur informationen förs vidare till eleverna. Datamaterialet baserades på observationer 
och intervjuer på två olika gymnasieskolor. Sex lärare och deras klasser samt skolledare deltog i 
studien. Skolverket intervjuades också. Av resultatet framgick att åsikter om nationella provets roll 
skiljer sig åt mellan olika lärare och Skolverket. Dessutom visade studien att informationssprid-
ningen på skolorna är bristfällig, informationshandlingarna når inte sin målgrupp, och de som har 
tillgång till informationen läser inte tillräckligt. Detta beror dels på brister i uppföljning av ansvarig 
på skolorna, men också på lärare som inte själva söker upp informationen som finns tillgänglig. 
Dessa brister medför att lärare genomför nationella prov med sina klasser utan att  vara ordentligt 
pålästa vilket skulle kunna medföra konsekvenser både för elever och hela provsystemet.

Nyckelord: Informationsspridning, informationshantering, nationella prov, gymnasieskolor, mate-
matik.
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Först och främst vill jag tacka de båda skolorna som välkomnade mig och gjorde den här studien 
möjlig. Tack till de elever och skolledare som tog sig tid till att bli intervjuade och ett  speciellt tack 
till de lärare som släppte in mig i sina klassrum för intervju och observationer.
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full information.
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Slutligen ett tack till vänner och familj som stöttat och peppat mig under arbetets gång! Och tack för 
att ni stått ut med mina ständiga diskussioner om nationella prov.
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1. Inledning
Som elev på gymnasiet var jag alltid lika nervös inför resultatet  av nationella provet. Skulle jag 
skrapa ihop tillräckligt  med poäng för att nå det betyg jag ville ha och hur skulle resultatet sedan 
påverka kursbetyget? Som elev visste jag inte mycket om hur viktigt eller oviktigt provresultatet 
var, jag var helt utelämnad till den lärare jag hade. 

Som blivande lärare har jag kontinuerligt under min utbildning stött på diskussioner om nationella 
prov och de lärare jag stött på har haft olika uppfattningar om hur nationella provet ska användas 
vid betygssättning. Dock har jag inte själv behövt ta ställning.

Som blivande civilingenjör har jag fått lära mig vikten av fungerande informationshantering i stora 
organisationer och att brister i den kan få konsekvenser.

Utifrån denna bakgrund vill jag studera informationshanteringen kring nationella prov i matematik. 
Detta för att se om det finns brister där i som leder till de skillnader i uppfattning hos lärare jag 
mött.

Att kasta ljus på hur informationen flödar i detta stora system tror jag kan komma till nytta för alla 
inblandade: Skolverket, de medverkande skolorna och andra intresserade som tar del av detta arbe-
te. Eventuella brister i informationsflödet kan nämligen ge en förklaringsmodell till varför debatten 
om nationella provens roll i skolan hela tiden pågår. Om Skolverkets information når alla inblanda-
de utan att den förvrängs på något sätt anser jag att diskussionen till slut borde ebba ut, vilket den 
inte gör.

1.1. Syfte

Syftet med den här undersökningen är att få en tydlig bild av hur Skolverket ser på nationella prov 
och dess användning och att  få en lika tydlig bild av verkligheten i skolorna. Vidare ingår en 
granskning av informationsmaterialet som Skolverket ger ut. Utifrån detta ämnar jag försöka förkla-
ra varför olika uppfattningar om nationella prov kan ha uppstått.

1.2. Frågeställningar

Följande frågor avser denna rapport att besvara:

• Hur gör Skolverkets för att nå ut med sin information om nationella prov till skolorna?

• Hur använder skolledare, lärare och elever Skolverkets informationsmaterial?

• Vad i informationshanteringen skulle kunna förändras för att informationsflödet ska fungera 
bättre?

För att besvara dessa frågor kommer följande undersökas: 

• Hur ser Skolverket på nationella prov och dess roll i gymnasieskolan?

• Vilken roll har nationella proven i gymnasieskolan?

7



2. Metod
I detta kapitel redovisas hur uppsatsen är genomförd. Inledningsvis presenteras hur undersökningen 
gått till i stort. Därefter redovisas metodval för datainsamling och bearbetning mer i detalj. Slutligen  
reflekterar jag kring studiens trovärdighet utifrån metodvalen och etiska överväganden som har 
gjorts i arbetet.

2.1. Allmänt

Denna uppsats kan sägas vila på två ben. Det ena baseras på att följa matematiklärares lektioner un-
der de sista lektionerna inför ett nationellt prov. Syftet med detta är att få insikt om hur läraren för-
bereder sina elever för nationella provet. Sedan intervjuas läraren och elever ur gruppen om hante-
ringen och informationsflöde kring nationella proven. Även rektor på skolan intervjuas. Dets andra 
benet är Skolverket. Allt material de tillhandahåller gymnasieskolorna angående nationella proven i 
matematik på gymnasieskolan studeras och representanter från Skolverket intervjuas. Hela kedjan 
från sändare till mottagare studeras. Informationsmaterialet är mediet mellan dem.

Denna undersökning har inte som mål att studera hur lärare sätter kursbetyg efter provbetyget. Där-
emot är betygsättning en viktig del för att få en uppfattning om vilken roll lärare ger nationella prov 
varför området kommer att beröras.

Undersökningen handlar enbart om nationella prov i matematik på gymnasiet. Jag utgår från att re-
sultatet skulle skilja sig om man till exempel också studerade grundskolan eller ett annat ämne.

2.2. Urval

Valet av de två skolorna till undersökningen var inte slumpmässigt eftersom det krävs godkännande 
från skolan. Jag gjorde utskick till sex stycken ganska stora kommunala gymnasieskolor i Stock-
holms län. De skolor som accepterade min förfrågan på kortast tid valdes till undersökningen. Re-
sultatet blev två stora skolor med ungefär samma intagningsgränser där en skola ligger i Stockholm 
och den andra i en kranskommun.

Syftet med en kvalitativ undersökning är inte att kunna dra generaliserande slutsatser om hur det ser 
ut på alla skolor. Istället  ligger fokus på att göra djupa neddykningar i de skolor som faktiskt under-
söks. Jag studerade två skolor för att  få en bild av hur de arbetar. Det hade kanske räckt att undersö-
ka en skola. Men då det  ändå finns risk för att lokala traditioner slår ut  hela resultatet får undersök-
ningen något högre reliabilitet då den gjorts på två skolor.

Urval av lärare att  följa på lektioner gjordes olika på de två skolorna. På Skola A diskuterades ett 
antal namn fram med ansvarig lärare, de tillfrågades sedan och gick med på att medverka. På Skola 
B blev alla lärarna tillfrågade under ett möte och vilka som skulle vara med i undersökningen be-
stämdes där och då. Vilken kurs jag sedan följde med lärarna var mest en schemateknisk fråga. Tre 
lärare med varsin klass följdes på vardera skolan. Bland de sex lärarna finns både de som arbetat 
många år och de som precis tagit sin examen.
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Via min handledare kom jag i kontakt med två personer som arbetar på Skolverket. De båda arbetar 
med olika områden rörande nationella prov vilket gjorde att de kompletterade varandra med sina 
erfarenheter och sin kunskap.

I uppsatsen representerar Skola A och Skola B de två skolorna undersökning är gjord på. Lärare A1 
syftar således på en av lärarna på skola A osv. Skolledare betyder i den här rapporten antingen rek-
tor eller biträdande rektor. Jag har i uppsatsen valt att  kalla alla lärare “han” , även om lärare av bå-
da könen medverkade i studien.

2.3. Observationer

Efter överenskommelser med lärarna följde jag deras lektioner i drygt en vecka innan nationella 
provet, ungefär den period klasserna fick repetera inför provet. På skola A följdes tre lärare och kur-
serna var Matematik A och Matematik C. På Skola B följdes tre lärare inför kursprov i Matematik 
D.

Jag såg mig som en deltagande observatör (Kullberg, 1996). För att fånga upp elevernas tankar och 
frågor var det nödvändigt att jag gick runt och hjälpte dem, så som deras lärare också gjorde. Kull-
berg beskriver olika roller en observatör kan ha. De tå extremerna är “Den totala deltagaren” och 
“Den totala observatören”. Den totala deltagaren är en i gruppen och deltar aktivt i det som sker 
och den totala observatören sitter endast och observerar. Min roll som observatör befinner sig alltså 
mitt emellan dessa två. Elever och lärare var väl medvetna om varför jag var där och jag var som en 
extralärare när eleverna hade eget arbete. Detta gjorde att jag kunde komma nära eleverna i deras 
arbete och tankar kring det kommande provet.

Syftet med observationerna var att känna av stämningen på lektionerna, se vilken information lära-
ren ger eleverna och deras respons och frågor. Därför togs endast sporadiska anteckningar i sam-
band med lektionerna, det gav istället en bakgrund inför intervjuerna.

2.4. Intervju som metod

En stor del av min undersökning vilar på intervjuer med lärare, elever och representanter från skol-
ledningen på de båda skolorna samt Skolverket.

Det är viktigt att välja rätt typ av intervjuform för den undersökning man ämnar göra. Dalen (2008 s 
10) beskriver i Intervju som metod ett spann från enkät till djupintervju. Då min undersökning gäller 
informanternas erfarenheter av nationella prov blir en enkät alldeles för ytlig. I ett intervjusamtal 
däremot får informanten med egna ord berätta om sina upplevelser och synpunkter kring den under-
sökta företeelsen. Forskningsintervjun är en relevant metod för forskare som vill erhålla människors 
beskrivningar av ett visst fenomen (Kvale, 1997). Ett av intervjuns syften är att forskaren får insikt i 
hur människor upplever olika aspekter av sin livssituation samt att han/hon får insikt i informantens 
erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2008).

I Intervju som metod beskriver (Dalen, 2008) att det är bra att intervjua flera olika grupper, som 
kanske kan se saker på olika sätt. Det har anammats i den här undersökningen. Många av inter-
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vjufrågorna är gemensamma både för elev, lärare och skolledning just för att se flera sidor av sam-
ma sak.

Intervjuerna med lärare, rektorer och representanter från Skolverket genomfördes i anslutning till 
deras arbetsrum eller klassrum vilket i enlighet med Kvales rekommendation var lugnt och avskilt 
och en plats där informanterna kände sig trygga och bekväma. Detta försökte jag även återskapa i 
intervjuer med eleverna, men de sitter ju sällan på tu man hand med lärare i tomma klassrum vilket 
medförde en lite mer tryckt stämning. Intervjuerna varade mellan 20-50 minuter, förutom elevinter-
vjuerna som varade 5-15 minuter.

Vid intervjutillfällena i skolorna var informanterna väl medvetna om vem jag var och vad jag gjorde 
där varför en presentation av mig inte var nödvändigt. Däremot ramade jag in intervjun genom att 
kort berätta vad jag tänkte ta upp. Jag bad också om tillstånd att  få spela in intervjuerna. Alla infor-
manter godkände detta. Därmed kunde jag i enlighet med vad Kvale (1997) förordar koncentrera 
mig på informanternas berättelser, mina frågeställningar samt dynamiken i intervjun.

Intervjufrågorna arbetades fram samtidigt som litteratur och informationsmaterial lästes, vilket 
medförde att jag hela tiden kunde fylla på med intressanta områden. Intervjuerna gjordes semistruk-
turerade. Tydliga områden fanns med frågor som leder till det jag vill ha svar på, men de var inte 
exakta formuleringar. Min tanke med intervjuerna var att de skulle likna ett  öppet samtal men med 
frågor som stöd om samtalet stannar av. Intervjufrågorna återfinns något redigerade som bilaga.

Dalen (2008) beskriver hur intervjun bör inledas med frågor som får informanten att känna sig av-
slappnad. Därefter kan man fokusera på de mer centrala teman och mot slutet bör intervjun åter rik-
tas mot mer generella ämnen. Jag anammade delar av detta resonemang då jag tyckte det var viktigt 
att  börja generellt  så informanten kom in i sina tankar kring nationella prov. Däremot lade jag ingen 
vikt vid att avsluta lika generellt då intervjun tog tillräckligt mycket tid från informanterna ändå.

2.5. Databearbetning

I takt med att intervjuerna genomfördes transkriberade jag dem. Transkriberingen är inte helt orda-
grann, men nästan. Att  ha materialet  nedskrivet är en hjälp när jag bearbetar materialet, men 
transkriberingen gav också ytterligare en ordentlig genomgång av intervjuerna och befäste intryck-
en jag fått av intervjun. Jag skrev inte ner emotionella uttryck då jag (förutom rektor och Skolverks-
representanter) följt  både lärare och elever en tid och redan fått  en känsla för deras personligheter 
och hur det avspeglades i deras svar.

De transkriberade intervjuerna användes sedan flitigt för att bygga upp resultatet. Citaten i rappor-
ten är medtagna för att förtydliga, exemplifiera och levandegöra resultatet. För att underlätta läs-
ningen har citaten skrivits om från talspråk till skriftspråk, men utan att förvanska innehållet. Det är 
alltså inte direktcitat från informanten som återfinns i rapporten.
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2.6. Metodreflektioner

Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Därför går det inte att generalisera detta resultat. Kullberg 
(1996) beskriver att  generaliserbarhet är förknippat med mängd. Denna undersökning behandlar 
inte en stor mängd data. Däremot, fortsätter Kullberg, kan man i en kvalitativ och etnografisk un-
dersökning studera mönster och regelbundenhet. Om händelser upprepar sig ofta i samma grupp av 
individer är det en regelbundenhet och alltså ingen tillfällig händelse utan något av värde för under-
sökningen. Här passar det bra att klassrumsobservationerna pågick i två veckor så mönster hann 
uppdagas.

Dalen (2008) anser att det är svårt att använda reliabilitetsbegreppet för att undersöka kvalitativ da-
tas trovärdighet. Det går inte att göra om studien och komma fram till samma slutsatser eftersom 
forskaren påverkas av sin förförståelse och gör egna tolkningar. Det är också ett unikt samspel som 
sker mellan intervjuare och informant. Tillsammans med en semistrukturerad intervjuform blir det 
svårt att i efterhand granska resultaten. Därför måste andra metoder användas för att undersöka stu-
diens trovärdighet och kvalitet. Genom att i detta avsnitt vara öppen med studiens genomförande 
har jag som Dalen rekommenderar försökt redogöra för de olika leden i forskningsprocessen så att 
dessa kan granskas.

I en intervjustudie är intervjuarens roll central för trovärdigheten. Frågeställaren bör vara en god 
lyssnare som följer upp oklarheter men inte argumenterar emot. Kvale (1997) menar att intervjuaren 
bör verifiera informanternas berättelser för att undvika missförstånd. Detta har jag gjort då jag känt 
det nödvändigt, främst för att undvika misstag i databearbetningen senare.

Frågorna var, som beskrivits, främst uppsatta för att alltid ha något att luta sig emot. I intervjuerna 
med lärare och elever kunde jag tack vare att jag följt dem, välja ord och ton för att få informanten 
att berätta om sina egna erfarenheter så öppet som möjligt och med egna ord. Genom att vara en 
aktiv lyssnare försökte jag ge informanterna den tid de behövde för att svara, utan att avbryta var-
ken deras berättelser eller pauser.

Kvale (1997) redogör för ett antal kvalitetskriterier för en intervjuare. Den ska exempelvis vara på-
läst i ämnet, skapa en god relation till informanten under intervjusituationen samt vara lyhörd för 
vad som sägs och hur det sägs. Jag upplevde i de flesta fall ett  avslappnat samspel mellan mig och 
informanterna.

Forskaren gör dock alltid bedömningar kring databearbetning och vad som i slutändan kommer med 
i studien. Genom att redogöra för mitt tillvägagångssätt och mitt syfte samt genom att ha transkribe-
rat intervjumaterialet är min förhoppning att läsaren ska kunna värdera trovärdigheten i mina slut-
satser.

2.7. Etiska överväganden

Det finns många etiska aspekter och överväganden att beakta och reflektera över. Vetenskapsrådet 
(2005) har tagit fram Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
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En av principerna handlar om ett individskyddskrav med regler om information, samtycke och kon-
fidentialitet. Nedan presenteras några av kriterierna samt hur de har tagits tillvara i studien.

Krav på informerat samtycke: Informanterna har fått muntlig och delvis skriftlig information om 
studiens syfte samt om att  datamaterialet  enbart kommer användas till denna uppsats. Informanterna 
har blivit tillfrågade om de vill medverka och har haft all möjlighet att dra sig ur under undersök-
ningens gång.

Krav på konfidentialitet: Informanterna är helt anonyma. De har blivit informerade om detta lik-
som om att intervjumaterialet inte kommer kunna spåras tillbaka till dem.

Kvale tar upp frågan kring vem som har rätt att ge elevers samtycke att delta i en undersökning och 
hur införstådda de behöver vara med undersökningens syfte. Eftersom de elever jag intervjuat går 
på gymnasiet, och snart är vuxna, ansåg jag inte att  det var nödvändigt  att  gå via deras föräldrar, 
intervjufrågorna handlade dessutom mer om lärarens arbete än deras. Vidare har både rektor och 
undervisande lärare gett  samtycke till undersökningen. Kvale nämner vidare att genom att inte be-
rätta om undersökningens syfte för informanterna befläckas inte deras svar på frågorna. Jag valde 
därför att inte berätta exakt vad undersökningen går ut på för eleverna förrän efter intervjun, även 
då hade de möjlighet att backa ur om de inte vill medverka.

12



3. Teoretisk bakgrund
Följande avsnitt avser att ge läsaren en tillbakablick på nationella provets framväxt i gymnasiesko-
lan från 1970-talet till idag. Vidare presenteras ett par teorier kring kommunikation.

3.1. Från studentskrivningar till nationella prov

Någon form av standardiserade prov har funnits i den svenska skolan sedan 1940-talet. I folkskolan 
infördes standardprov år 1943 då man behövde få en mer likvärdig betygsättning eftersom eleverna 
skulle söka till realskolan på sina betyg (Ljung, 2000).

I gymnasieskolan hade man länge studentskrivningar som de blivande studenterna var tvungna att 
klara för att få ut sin examen. I samband med genomförandet av Läroplanen för gymnasieskolan 
1970 (Lgy  70) valde man att ta bort studentskrivningarna och ge plats åt centralproven. Nu infördes 
även ett relativt betygssystem i gymnasiet. Centralprovens resultat skulle därför skickas in till pro-
vinstitutionerna som utifrån dessa gjorde en betygsfördelning som lärarna skulle följa vid betygs-
sättning (Ljung, 2000).

De första centralproven konstruerades utifrån samma synsätt som standardproven på grundskolan 
med fokus på flervalsfrågor (Lundahl, 2009). Detta ändrades dock under 1970-talet då man till ex-
empel ville få syn på elevers problemlösningsförmåga i matematik. I samband med detta ville man 
ge proven ett nytt syfte; proven skulle följa förändringar i kursplanen tydligare och på så sätt vara 
ett  pedagogiskt hjälpmedel för att tydliggöra kraven (Lundahl, 2009). I en rapport från utbildnings-
departementet från år 1986 kunde man läsa att de centrala proven på gymnasiet  (och grundskolans 
standardprov) kunde ha fler användningsområden än betygsekvivalering Till exempel skulle man 
kunna använda proven som kunskapsdiagnoser, konkretisering av kursplaner och som forsknings-
underlag. (Ljung, 2000).

Under 1990-talets början förändrades hela skolsystemet. Man gick från ett  regelstyrt  system till ett 
målstyrt system samtidigt som skolan skulle decentraliseras, Skolverket ersatte Skolöverstyrelsen 
och centrala prov ersattes av nationella proven, som förändrades för att passa in i detta nya system 
(Lundahl, 2009). Lundahl beskriver att Skolverket inte varit helt övertygad om vad nationella pro-
vets viktigaste uppgift  skulle vara och vilken plats det skulle ha i det  nya skolsystemet. Å en sidan 
är provet till för resultatinsamling och utvärdering. Då ska provet inte påverka utbildningens upp-
lägg. Å andra sidan kan provet ha med måluppfyllelse och utveckling att göra. Då ska nationella 
proven kunna påverka undervisningen, ett slags styrdokument som leder undervisningen i rätt rikt-
ning. Skolverket har under en längre tid försökt uppfylla båda dessa synsätt samtidigt.

3.2. Nationella prov i matematik på gymnasiet idag

Nationella prov i matematik på gymnasiet ska ges i elevernas första och sista obligatoriska matema-
tikkurs. Obligatoriet ligger på läraren, eleverna behöver alltså inte skriva provet om de missat till-
fället. Även i övriga kurser bör nationellt prov användas (Skolverket, 2010).
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Proven består av två delar (del I och del II) där den första är en miniräknarfri del. I provet finns 
också en större uppgift, den så kallade aspektuppgiften, som skall bedömas utifrån ett par specifika 
aspekter som finns beskrivna tillsammans med provet.

Proven till kurs A görs av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet och proven för kurs B-D av 
Institutionen av tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet på uppdrag av Skolverket 
(Refereras till som provinstitutionerna i denna uppsats.).

3.3. Kort om information och kommunikation

Skolverket är en central förvaltningsmyndighet. (Skolverket.se 2011-04-28) Skolverkets uppgifter 
är att sätta ramar och riktlinjer för hur utbildningen i den svenska skolan ska bedrivas och ge stöd åt 
skolors utveckling. Tillsammans med Skolinspektionen ska de även utvärdera och följa upp skol-
verksamheten. Skolverkets målgrupp sträcker sig från huvudmannanivå ner till elevnivå runt om i 
hela landet. Skolverket har alltså en viktig roll för att få den svenska skolan att fungera, och för att 
alla elever ska få en likvärdig utbildning. För att  Skolverkets uppsatta riktlinjer ska nå ut till denna 
stora målgrupp krävs att kunskap  och information förmedlas på ett bra sätt. Eriksson och Lilliesköld 
(2004) skriver i boken Handbok för mindre projekt om vikten av att kunna kommunicera.

”Sällan spelar det någon roll hur duktig man är i  sin yrkesroll om man inte på ett bra sätt kan 
förmedla sina färdigheter till  omgivningen då det i stor utsträckning är genom att tala och skriva 
som vi visar omgivningen vilken kapacitet vi har.” (Eriksson, Lilliesköld, 2004, s 74)

Med andra ord finns det risk för att till exempel lärare inte följer Skolverkets uppsatta riktlinjer eller 
regler så länge de inte kommuniceras på tillfredsställande sätt oavsett hur kompetent uppsatta rikt-
linjerna än är. Detta gäller även lärare som måste kunna kunna kommunicera med eleverna på ett 
trovärdigt sätt.

Eriksson och Lilliesköld skriver vidare:

”Med bristfällig förmåga att kommunicera är det svårt att dela med sig av sina kunskaper och 
bedrifter till  omgivningen, vilket gör det svårt för omgivningen att sätta värde på ens insatser.” 
(Eriksson, Lilliesköld 2004, s 74).

Roger Säljö redogör, i boken Lärande i praktiken (2000) för skriftspråkets utveckling och betydelse 
för samhället. Skriftspråket ger möjligheter för informationsspridning och -utbyte som aldrig kunnat 
vara möjliga utan det samma. Men samtidigt är man med skriftlig kommunikationen utelämnad till 
läsarens tolkning. ”Kommunikationen är enkelriktad och avsändaren är inte närvarande” (s 191). 
Säljö beskriver att även om författaren av en text försöker skriva så att ingen läsarkategori utesluts 
är det omöjligt att nå alla läsares tolkning av texten. Detta gör skriftlig kommunikation svår.

I viss mån behövs liknelser för att tolka all form av kommunikation, skriver Säljö. Han kallar det 
”en inskolning i sofistikerade kommunikativa mönster” när man lär sig behärska de mönster kom-
munikationen kräver. När information således ska spridas till många personer där det krävs att alla 
tolkar information på samma sätt uppstår brister.
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John B Thompson (1995) skriver i boken Medierna och Moderniteten om skillnaden mellan inter-
aktion ansikte mot ansikte och medierad interaktion. Det senare sträcker sig över tid och rum och 
deltagarna befinner sig alltid i olika kontexter. Sändaren måste därför föra fram information om i 
vilken kontext han eller hon befinner sig i. Som mottagare i en medierad interaktion kommer man 
nämligen alltid behöva falla tillbaka på sina egna resurser och kunskaper för att tolka det  utsända 
budskapet, då kan information om sändarens sammanhang underlätta. Thompson drar sin beskriv-
ning ett steg längre och talar om medierad kvasiinteraktion som alltid är envägskommunikation. 
Interaktionen är medierad men mottagaren är inte en specifik person utan en grupp av människor. 
Informationen blir på så sätt svårare att forma för att passa mottagaren. Sändaren skapar och för-
medlar sitt budskap i en viss kontext, budskapet tas emot i en mängd olika kontexter. Sändarens 
måste alltså se till att dessa kontextskillnader inte förvränger budskapet.
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4. Forskning kring nationella prov.
Eftersom ett nationellt prov skrivs av många elever och bedöms efter samma anvisningar utgör re-
sultaten ofta en utgångspunkt för studier kring likvärdig bedömning. Nedan presenteras två under-
sökningar som behandlar svårigheten att ge nationella provet rätt tyngd gentemot lärarens egenkon-
struerade prov.

4.1. Nationella prov i gymnasieskolan - ett stöd för likvärdig be-
tygssättning?

En undersökning av Helena Korp på uppdrag av Skolverket behandlar provbetygets relevans för 
kursbetyget och hur det skiljer sig åt beroende på vilket program eleverna går. Undersökningen har 
riktat in sig på A-kurserna i matematik, svenska och engelska på gymnasiet (Korp, 2005)

4.1.1.Elevers förberedelse

Korp  tar upp  att elever på olika gymnasieprogram känner sig olika väl förberedda för nationella 
prov utifrån vilken lärobok de använt. På yrkesförberedande program är det vanligt med kursböcker 
som ligger på en grundläggande nivå medan framför allt naturvetenskapsprogrammet har böcker 
med uppgifter där eleverna får träna på djupare resonemang. Elever på byggprogrammet upplever 
att deras bok inte förbereder dem för den nivån nationella provet håller.

Så väl lärare som elever är överens om att nationella provet testar problemlösning på så sätt  att ele-
verna själva måste fundera ut  vilken metod de ska använda för att lösa uppgiften. I läroböcker är det 
oftast uppenbart och fokus ligger på hantverket, inte förståelse, som nationella provet testar till stor 
del.

Inför nationella provet får de flesta klasserna, enligt Korp, använda tidigare givna nationella prov. 
Eleverna får arbeta själva och ibland går klassen gemensamt igenom bedömda elevlösningar för att 
få insikt om vilka kvalitéer som värderas i lösningarna. Att  bekanta sig med nationella prov gör ele-
verna mer förberedda för vilken typ  av uppgifter de behöver kunna, detta kan enligt Korp minska 
stressen något. Det är dock inte alla klasser som får hjälp  av lärare för att förbereda sig, en del mås-
te sköta det helt själva.

Korp  tar upp att  även genomförandet  av provet skiljer sig åt mellan olika skolor. En del har lugna 
skrivsalar med gott om utrymme medan andra sitter i en stökig miljö. Det är också stora skillnader 
på hur mycket hjälp lärare ger elever. Det förekommer ofta att lärare ger matematisk hjälp, eller ve-
rifierar elevens lösning på något sätt. Detta sker trots att det inte är tillåtet skriver Korp. Stora skill-
nader finns även gällande vilka anpassningar som görs för t ex elever med dyslexi.

4.1.2.Kursbetyg och provbetyg, skillnader mellan olika program

Vid betygsättning av en elev ska hänsyn tas till all tillgänglig information om vad eleven presterat, 
enligt Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994, Lpf 94. Nationella prov ska vidare inte an-
vändas som examensprov. Korp har i sin undersökning funnit  att det betygsgrundande materialet 
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främst är skriftliga prov när det  gäller matematik. Lärare i Korps undersökning tycker till exempel 
det är viktigt att låta samtal som sker i klassrummet helt vara fria från betygshets. Eleverna måste ju 
våga ställa sina frågor utan att oroa sig för att läraren ska tro att man inte kan.

”För att lektionen ska bli så givande inlärningsmöjligheter som möjligt, är det nödvändigt att ele-
verna vågar ställa alla tänkbara frågor utan att de ska riskera att drabbas betygsmässigt av att 
läraren har sett brister i deras kunskap.” (Korp, 2005, s 45)

Således grundar sig betyget i matematik oftast  på lärarkonstruerade prov och det nationella provet. 
Skillnader finns mellan olika lärares sätt att resonera kring hur viktiga de olika proven ska vara. 
Undersökningen Korp genomfört  visar dessutom att  förutsättningarna är olika beroende på vilket 
gymnasieprogram man går. De lärarkonstrueradeproven på yrkesförberedande program är ofta fler 
och lättare än de på studieförberedande program. Om proven sedan ska vägas ihop med nationella 
provet blir det nästan självklart skillnader. Samtidigt visar Korp att  elever på till exempel naturve-
tenskapliga programmet har haft prov som mer liknat nationella provet, och är alltså bättre förbe-
redda på den typen av uppgifter.

4.1.3.Skolors hantering

Rektorerna i Korps undersökning har endast hand om den administrativa delen av hanteringen; att 
beställa och hantera proven fram till skrivdagen. De lägger sig däremot inte alltid i diskussioner om 
hur proven ska stödja likvärdig bedömning eller hur resultatet ska tolkas. Rektorerna menar att lä-
rarna har rutin på det och kan klara det själva.

Precis som hos lärare skiljer sig rektorerna åsikt om vad nationella provens roll ska vara. Korp 
beskriver en rektor som tycker proven blir meningslösa om de inte påverkar betyget i större ut-
sträckning.

Korp  tar också upp att de olika programmen läser matematik A utspritt på olika lång tid. Vissa sko-
lor i Korps undersökning låter ibland elever skriva nationella prov flera gånger under pågående 
kurs, på så sätt kan de förbättra sitt resultat. Andra skolor har inte hunnit läsa klart kursen innan det 
är dags för nationellt prov, det är då upp  till eleverna själva att läsa in det  sista materialet. Provets 
tidsplacering kan alltså få stora konsekvenser för hur bra resultat eleverna presterar. Korp poängte-
rar att vissa av skolornas lösningar strider mot reglerna.

Bedömningsanvisningarna är det material som används bäst och flitigast för att säkerställa likvärdig 
bedömning, skriver Korp. I stort är lärare nöjda med materialet även om vissa säger att bedöm-
ningsmatriserna kan vara lite väl omständliga.

Korp  hävdar att många av de problem hon tagit upp beror mest på konflikter mellan olika delar av 
utbildningssystemet. De uppsatta reglerna kring betygssättning och nationella prov är tillräckligt 
tydliga men de övergripande förordningarna ger utrymme för tolkning. Precis som Lundahl (2009) 
påpekat hänvisar Korp  till motsättningar inom nationella provsystemets olika syften. Syftet att pro-
vet ska vara ett stöd för likvärdig bedömning och resultatanalys över hela landet och att provet ska 
vara stöd för läraren att synliggöra varje enskild elevs kunskaper skapar motsättning. 
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4.2. Skillnad mellan delprov och kursprov

Jesper Boesen (2006) tar i sin doktorsavhandling upp skillnader mellan lärarkonstruerade delprov 
och nationella prov i matematik. Han undersöker om nationella provets upplägg påverkar upplägget 
på lärarkonstruerade prov. Hans studie visar att uppgifterna på proven ofta kan lösas med “imitativa 
resonemang som kan memoreras och genomföras till stora delar utan matematisk förståelse”. 
(Svensk sammanfattning, Boesen 2006). På nationella proven krävdes däremot kreativa och väl-
grundade matematiska resonemang. Lärare konstruerar alltså inte sina egna prov eller sin undervis-
ning efter hur nationella provet ser ut. Boesen menar att detta beror på att lärare vill kunna sätta 
godkänt även på de elever som inte alls kan klara djupare resonemang.
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5. Information från Skolverket
Skolverket använder olika informationsvägar för att  nå ut med information kring nationella prov till 
rektorer, lärare, elever och föräldrar. Informationsmaterialet består av Skolverkets hemsida, utskick 
till skolorna, proven med tillhörande informationshäfte samt rapporter kring resultatuppföljning. I 
detta kapitel presenteras informationsmaterialet i anslutning till de nationella proven. Kapitlet är till 
för att presentera materialet skolorna har att tillgå, tillika det material Skolverket tillhandahåller gäl-
lande proven.

5.1. Skolverkets hemsida

På Skolverkets hemsida under rubriken Nationella prov finns en beskrivning av nationella provens 
syfte:

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att
• stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
• ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, 

på huvudmannanivå och på nationell nivå.
De nationella proven bidrar också till

• att konkretisera kursplanernas mål och betygskriterier
• en ökad måluppfyllelse för eleverna.

(www.skolverket.se 2011-04-26)

En representant från Skolverket förklarade att syftet grundas i det uppdrag Skolverket har gentemot 
regeringen. Syftet är formulerat så att det finns något för alla nivåer av skolsystemet i dem. Syftets 
första punkt handlar om att stödja en likvärdig bedömning, detta i form av själva provet.Den andra 
primära punkten ska ge uppföljningsunderlag för olika nivåer; skola, huvudmanna och nationell ni-
vå. Detta görs i form av resultatinsamlingar och rapporter. Efterföljande punkter anger ytterligare 
syften som att konkretisera den kursplan provet bygger på. Sista punkten svarar mot att skolan själv 
kan hitta brister i sin undervisning och utifrån provresultat veta var extra energi bör läggas. Syftet är 
gemensamt för samtliga skolämnen. Däremot blir ju proven i olika ämnen olika eftersom det är oli-
ka typer av kurser.

Information om vilka som ska skriva nationella prov och provdatum finns lättillgängligt på hemsi-
dan. Här kan man även finna de informationsblad som skickas ut till skolorna t ex information som 
vänder sig till elever samt information om hur man beställer proven. På hemsidan finns länkar till 
provinstitutionernas hemsidor. Där kan man finna gamla nationella prov som inte längre omfattas 
av sekretess.

På Skolverkets hemsida finns också ett flertal ”Frågor och svar”-flikar med mängder av information 
om genomförande, hantering och bedömning. I en sådan flik står det exempelvis att nationella prov 
inte är ett examensprov1. Där finns råd om vad man kan tänka på när man som lärare ska väga ihop 
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alla mål i en kurs till ett betyg. Det poängteras att kursbetyget både kan bli högre eller lägre än 
provbetyget för en elev.

Representant från Skolverket beskriver hemsidan som ett komplement till all annan information. 
Hemsidan är inte tänkt att  stå för sig själv men det går att hitta fördjupande information där som 
inte finns i informationen i pappersform.

5.2. Rapporter och databaser

I informationsmaterialet beskrivs hur resultat  ska skickas in till olika instanser. Provinstitutionerna 
sammanställer provresultat som sedan publiceras i en rapport på Skolverkets hemsida. Samman-
ställningar av lärarenkäter från nationella prov finns också att läsa. Utöver de rena resultatrappor-
terna kan man på hemsidan hitta resultat av andra studier gällande till exempel skillnad mellan 
prov- och kursbetyg och likvärdig betygssättning i gymnasieskolan.

På Skolverkets hemsida finns tre databaser där man själv kan gå in och söka uppgifter och resultat 
på skol-, kommun- och riksnivå. I Databas för jämförelsetal finns statistik om lärare, elever och 
kostnader på kommunnivå. I Databas SIRIS finns till exempel resultat av olika analyser och utvär-
deringar. I Databas SALSA finns skolors elevbetyg samlade.

5.3. Information till elever

En representant från Skolverket beskriver att det i början av varje läsår skickas ut information till 
rektorer som talar om hur man går tillväga för att  beställa nationella prov. Denna information för-
väntas spridas till berörda lärare. Rektorerna får också ett informationsblad som är riktat till elever 
(och föräldrar) att dela ut. Det är upp till rektorn att se till att  eleverna nås av denna information. 
Informationsbladet finns även tillgängligt på Skolverkets hemsida.

Informationsbladet beskriver kort provets syfte samt att nationella provet är en del av de underlag 
som leder fram till ett betyg. För att poängtera just detta finns ett utdrag ur Läroplanen som beskri-
ver vad lärare ska ta hänsyn till vid betygssättning. Förutom detta beskrivs hur prov i respektive 
ämne (svenska/engelska/matematik) går till samt var man kan hitta mer information.

Information om provdatum och hjälpmedel förväntas förmedlas av läraren, även om det står på 
Skolverkets hemsida. Lärare bör även informera om hur proven är uppbyggda, hur proven genom-
förs samt hur eleverna kommer att bli bedömda.

5.4. Häftet Lärarinformation

Tillsammans med provhäftena distribueras Lärarinformationen som är det huvudsakliga informa-
tionsmaterialet till lärarna kring kursproven. Häftet ska delas ut till lärarna i god tid före kursprovet. 
I matematik är detta häfte drygt 20 sidor och är gemensamt för alla kursprov i ämnet.

Det är lärarna som ska genomföra proven med sina klasser, bedöma proven och sätta kursbetyg på 
eleverna. Därför är informationen till lärare extra viktig. Nedan följer en genomgång av vad häftet 
innehåller för information.
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5.4.1. Inledning

Lärarinformationen börjar med en kort inledning om hur nationella prov skapats och vilken kurs-
plan de bygger på. Sedan kommer allmän information om provtid för de olika provdelarna i de olika 
proven. Information om ersättningsprov som skickas ut tas upp samt möjlighet till muntliga prov i 
Matematik C och D. Det står också var man kan få tag på provmaterial till Matematik E, inget na-
tionellt prov görs i den kursen.

Därefter förklaras för vilka grupper det är obligatorisk med nationellt  fastställt kursprov (första och 
sista matematikkursen på respektive gymnasieprogram). Det framgår också att obligatoriet ligger på 
lärarna, de ska genomföra prov med sin grupp. Det är inte obligatoriskt för varje elev att ha gjort 
kursprovet t ex behövs inte extra prov om eleven var sjuk eller bortrest. Under detta stycke presen-
teras också läsårets provdatum och skrivtid.

5.4.2.Provens roll

Ett viktigt avsnitt är det som handlar om provens roll. Här hänvisas till gällande läroplan, Läropla-
nen för de frivilliga skolformerna 1994, Lpf 94, om vad en lärare ska beakta vid betygssättning. Det 
poängteras att kursprovet bara är en del i lärarens totala bedömning av elevernas kunskaper.

“Nationella prov ger betyg på provet - läraren sätter sedan kursbetyg baserat på elevens totala 
prestationer.” (Skolverket 2010, sidan 5)

Provens roll belyses vidare med en presentation av med vilka utgångspunkter proven har tagits 
fram. Förutom de aspekter som tas upp i syftet från Skolverket beskrivs att ett kursprov inte kan 
testa samtliga mål i en kurs men på längre tid ska de flesta kursmålen ha prövats. Proven ska utgöra 
indikatorer på måluppfyllelse motsvarande rådande betygsnivåer. 

Det nämns också att  alla elever ska kunna visa sina kunskaper utan tidspress. Detta beskrivs ytterli-
gare i stycket Anpassning av prov. En rad anpassningar beskrivs för elever med t  ex dyslexi eller 
andra svårigheter. Det är matematik som ska testas på provet och anpassningar ska göras så att alla 
skriver provet utifrån så likvärdiga förutsättningar som möjligt.

5.4.3.Bedömning

Nästa avsnitt  i Lärarinformationen tar upp bedömning. De medskickade bedömningsanvisningarna 
bygger på principen om positiv bedömning. Elevlösningarna ska ges poäng för den kunskap  de vi-
sat, inte få avdrag för brister och fel. Här följer sedan en beskrivning av poängsystemet med g- och 
vg-poäng som används på nationella prov, det beskrivs noggrant hur dessa ska tydas. Varje prov in-
nehåller en större uppgift som ska bedömas utifrån olika aspekter vilka beskrivs här. Som en bilaga 
i häftet finns en generell bedömningsmatris, som utgör en bakgrund till matriserna i kursproven. 
Under detta stycke ryms även en uppmaning till lärare att gärna sambedöma proven på något sätt. 
Till exempel genom att byta klass att bedöma prov från eller dela upp uppgifterna emellan sig.

Kraven för de olika betygen finns på provet och är en poängsumma av g-poäng och vg-poäng i oli-
ka fördelning beroende på vilket betyg. För provbetyg MVG krävs även att man uppvisat ett  par 
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MVG-kvalitéer på de så kallade “soluppgifterna”. Dessa kriterier står angivna och lärare uppmanas 
gå igenom detta ordentligt med sina elever.

5.4.4. Information kring genomförande av kursproven

Information om formelblad och miniräknare finns också i informationshäftet. Tillgängligheten och 
vad som är tillåtet har varierat under årens lopp och rådande regler presenteras här.

Mot slutet av Lärarinformationen finns en genomgång av varje prov för sig. De två provdelarna be-
skrivs, datum, skrivtid och tillåtna hjälpmedel beskrivs. Även hur proven ska bedömas beskrivs. 
Mycket av detta finns redan nämnt tidigare i häftet, men här är det mer specifikt per prov. Denna 
information finns också på provinstitutionernas hemsidor några veckor före utsatt provdatum.

Vidare finns information om kontaktuppgifter om man har frågor gällande de olika kursproven. 
Provens sekretess- och arkiveringsregler beskrivs.

I Lärarinformationen går att läsa att provinstitutionerna genomför en insamling av provresultatet 
som sedan ligger till grund för en rapport kring provresultat och lärarsynpunkter. Även insamling av 
vissa elevlösningar görs i syfte att kunna utveckla och förbättra kursproven. Insamlingar och in-
skick beskrivs noggrant hur man går till väga, var man ska skicka och när det ska vara gjort. Varje 
vårterminen gör även Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Skolverket, en sammanställning av 
resultatet av nationella provet som också sammanställs i en rapport. Skolverkets insamling ger re-
sultat för hela landet.

Lärarinformationen innehåller för kursproven som genomförs under vårterminen en information 
från Skolinspektionen som arbetar med en central rättning av A-kursprov i matematik. Utvalda sko-
lor blir informerade om detta. Den centrala rättningen görs för att stödja en likvärdig bedömning, 
man hoppas kunna se om de centrala bedömarna gör samma bedömning som läraren gjort.

Häftet avslutas med en lista över vad som ingår i det utskick man just tagit  emot (prov och lärarma-
terial).

5.5. Provmaterial och bedömningsanvisningar

Till proven ingår kategorisering av uppgifterna utifrån gällande kursplan och bedömningsanvis-
ningar med information kring bedömningen.

På provets framsida stor konkret information riktad till eleverna om hur provet är uppbyggt. Skriv-
tid (även hur mycket tid man bör lägga på del I respektive II), tillåtna hjälpmedel och kravgränser 
för olika betyg nämns här. Det står även om vilka uppgiftstyper som finns i den aktuella provdelen 
och hur poängsystemet fungerar. I samband med uppgiften som ska aspektbedömas står lite kort om 
dessa aspekter så eleven får information om vad som bedöms.

Bedömningsanvisningarna som hör till provet inleds med en förklaring av hur uppgifterna är poäng-
satta; med hjälp av kursplan och betygskriterier har poängen satts. Vidare upprepas informationen 
från Lärarinformationen kring positiv bedömning och en generell beskrivning av vad som ska ge 
poäng nämns. I uppgifter där endast svar krävs är det bara svaret  som ska beaktas. I uppgifter där 
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fullständig redovisning krävs kan man ge delpoäng för att rätt metod använts fast svaret blivit fel. 
Detta stycke ger bedömaren de grundidéer efter vilka provet ska bedömas.

Sedan följer själva anvisningarna uppgift för uppgift. Inför del II upprepas återigen hur delpoäng 
ska ges som grundas på positiv bedömning. I uppgifternas bedömning står det ofta att “ansats till 
lösning” och “korrekt svar” ger poäng. Även MVG-kvalitéerna kopplas här till specifika uppgifter. 
Till vissa uppgifter finns bedömda autentiska elevlösningar presenterade för att förtydliga anvis-
ningarna och skapa större likheter vid bedömningen.
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6. Resultat
Nedan följer sammanställning av intervjuerna och observationerna i skolorna och intervjuerna hos 
Skolverket.

6.1. Förberedelser i klassrummet inför nationella provet

På båda de undersökta skolorna har lärare avsatt några lektionstillfällen för att  repetera inför natio-
nella provet. Samtliga sex lärare använde sig av gamla nationella prov som de lät eleverna träna på. 
De uttryckte alla hur viktigt det är för eleverna att  se hur ett nationellt prov ser ut så att de är bered-
da på upplägget.

”Så repeterar vi  ju, jobbar med gamla nationella prov och de får se hur de ser ut och jag tipsar 
om hur de ska träna på dem. Vi lägger också lite tid på bedömningsanvisningarna så de lär sig 
hur det är upplagt.” Lärare A1

De flesta lärare låter eleverna pröva på att lösa och själv bedöma någon tidigare given aspektuppgift 
för att tydliggöra hur bedömningen sker på provet. Dessutom repeterar de svåra kursmoment på tav-
lan, till exempel utifrån kursplanen som observerades på Lärare B3:s lektioner.

Alla lärarna i studien informerade sina elever muntligt om provet. De talade om skrivtillfället, 
skrivtid, antal uppgifter och annan praktisk information. Detta upprepades flera tillfällen gånger för 
att  minimera risken att någon elev missat det. En av lärarna uppgav att  han i god tid före provet de-
lar ut ett informationsblad med praktisk information samt hänvisningar till bra sidor och uppgifter i 
boken för repetition. Läraren menar att  det  är upp till eleven själv att repetera på de delar den behö-
ver. Endast en av de medverkande lärarna använder sig av det  utskickade elevbladet från Skolver-
ket, Lärare A1. Dokumentet har däremot blivit klippt och klistrat i för att anpassas till just den här 
provomgången i matematik.

Tillsammans med de tidigare utgivna proven får eleverna tillhörande bedömningsanvisningar. Detta 
för att ge inblick i hur läraren ska bedöma kursprovet. Lärares kommentarer till detta skiljer sig 
dock åt. Lärare B3 uppmanade eleverna att titta på anvisningarna för att det är efter dem bedöm-
ningen kommer att  ske. Läraren menar att om eleven väljer en annan lösningsmetod än uppgiften 
antyder kan det vara svårt att ge poäng för det. Lärare B2 uppmanade däremot sina elever till att 
inte vara ”så inskränkta” vid de vanliga lösningsmetoderna, om något annat  sätt visar sig vara lätta-
re.

Lärare A1 uttrycker vid intervjun hur stressade eleverna är inför det kommande nationella provet. 
Läraren försöker därför lugna eleverna och ge dem information om vilket betyg de skulle få ifall de 
missade provet, en slags lägsta nivå som de inte kan hamna under.

Läraren säger:

”...de är panikslagna. Jag säger att det är en andra chans så får varje elev veta hur de ligger till 
enskilt innan. Då vet de för sin egen skull  hur mycket de behöver satsa, de har ju ett annat liv än 
matte också.” Lärare A1
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På Lärare A3:s lektioner förmedlas till eleverna att  det  är ett viktigt prov för betyget och att det inte 
går att säga något om vilket betyg man får förrän provet är genomfört.

Lärarna på Skola B berättade att  de inför sin betygssättning fokuserar mer på att studera vilka 
kursmål eleven nått upp  till än att  summera hela kursens provresultat. Detta resulterar i att de inte 
kan svara när eleverna frågar vilket betyg de får om de skriver till exempel VG på nationella provet.

”Mina tvåor frågar mycket om sådant. Jag svarar alltid att jag inte kan svara, men är tydlig med 
att det är ett prov bland alla andra. Men det är i slutet så därför får det större vikt.” Lärare B3

De intervjuade eleverna säger att de känner sig väl förberedda för nationella provet. Det är stressigt 
för dem att hinna repetera, men de får den information de tycker de behöver.

6.2. Hantering av provmaterial och informationshandlingar

Vad gäller hantering av prov och annat material har rektor delegerat ansvaret helt eller delvis till 
ansvarig ämneslärare på båda skolorna. På Skola A beställs proven när beställningsbrevet kommer 
och sedan är det upp till provansvarig för varje specifikt prov att kopiera upp det i rätt antal för att 
tillhandahålla övriga lärare. Bedömningsanvisningarna delas i de flesta fall ut efter provet, ibland 
samtidigt som provet. Lärarinformationen placeras tillsammans med proven i ett skåp  och det är 
upp till varje lärare att förse sig med ett exemplar. Detta leder till att en del lärare tar ett exemplar, 
andra inte. En av de medverkande lärarna visste inte vad det var för häfte jag talade om vid intervju-
tillfället.

”Vet inte vad du syftar på. Jag har nog inte läst något sådant häfte på rätt många år.” Lärare A2

De lärare på Skola A som känner till häftet säger sig skumma igenom det då och då, men menar på 
att:

”Jag har varit med förr, det är ju samma för alla prov. Samma information, jag kan det här kän-
ner jag på något vis. Kanske nonchalant.” Lärare A3

På Skola B beställs proven inför provtillfället  och sedan läggs det i kuvert i provskåpet för varje 
provvakt att ta med till skrivsalen. Bedömningsanvisningarna läggs i lärarfacken under provets gång 
så lärarna har det direkt efter provet.

Vad gäller distribution av Lärarinformationen råder det olika mening. Lärare B1 menar att det alltid 
delas ut  minst en vecka innan proven. Lärare B3 fick Lärarinformation terminen innan då han var 
ny men har inte fått något denna termin. Han läste igenom det ganska ordentligt då men skulle gär-
na fått  ett nytt denna termin för att se om det är några förändringar gjorda eller så. Lärare B2, som 
är ny  lärare, fick häftet två arbetsdagar innan hans ena klass skrev nationellt prov. Han hade då ing-
en chans att informera eleverna om något han läst i häftet.

Alla tre lärare på Skola B hänvisar mest till att den praktiska informationen är bra, och att det är bra 
att kunna se om det skett några förändringar sen förra året. Lärare B1 uttrycker sig:

”Det har man ju läst. Står ju ungefär samma sak varje år. Men jag tittar ju om det är några änd-
ringar, tittar om det är något nytt, något speciellt man ska tänka på i år” Lärare B1
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Inga andra elever än de ur klass A1 har hört talas om bladet från Skolverket som riktar sig till ele-
ver.

”-Aldrig sett”.

-”Nej, aldrig.” Två elever Skola B 

Lärare A2 och Lärare A3 använder sig inte av bladet, detta för att de inte känner till att ett sådant 
blad finns. Medan Lärare A1 menar på att det delas ut till alla inblandande lärare i början av varje 
läsår. På Skola B känner ingen till elevbladet.

Elever i skola A berättar hur de får information inför provet.

”Dels får vi  de här proven, det är ju skriftligt om hur det går till. Sen tycker jag att [Lärare A3] ger 
väldigt bra information också, han berättar och går igenom.” Elev skola A

Bedömningsanvisningarna används flitigt på båda skolorna. Detta är de informationshandlingar alla 
tar del av och använder sig av. Den generella åsikten är att anvisningarna är bra men att det finns 
tillfällen då lärare skulle gjort en annan bedömning om de var fria att göra det.

”Ibland vill  man inte riktigt följa dem (bedömningsanvisningarna, min anm.). För eleverna hittar 
på fler sätt att lösa, de gör fel på sätt som inte anvisningarna tar hänsyn till. Till  exempel  om de 
skriver av fel, vill jag gärna... alltså, det säger de ju i och för sig, att följdfel  inte ska ge minus. 
Men ibland kan det vara svårt att hantera när eleverna inte gör som de förväntas göra.” Lärare 
B3

För eleverna är det viktigt att provet bedöms utifrån bedömningsanvisningar. De vet att alla blir be-
dömda på samma sätt och kan därför lita på resultatet.

”Det är normerande prov, alla skolor gör dem. Skolverket har satt gränserna, alla ska behandlas 
lika så det inte blir orättvisor.” Elev Skola B

På skola A har de i samband med varje prov bedömningsmöten där alla lärare måste närvara. Syftet 
med mötet är att säkerställa att alla på skolan gör samma bedömning utifrån anvisningarna. Lärarna 
gör sin egna mer konkreta mall som alla måste följa. Under ett sådant möte gick lärarkollegiet emot 
bedömningsanvisningarna och poängsatte på ett  felaktigt sett. Detta motiverades med att det är okej 
så länge alla på skolan gör samma sak2.

På skola B hade de inget bedömningsmöte även om Lärare B1 nämnde att de brukar ha det när det 
behövs. Varken Lärare B2 eller Lärare B3 hade hört talas om att sådana möten genomförs.

Ingen av informanterna använder Skolverkets eller provinstitutionernas hemsidor för mer informa-
tion kring nationella proven i större utsträckning. De kollar på tidigare givna nationella prov och 
kursplaner. Någon lärare kanske tittar runt lite om något ämne dykt upp i media. Lärare A2 gjorde 
det och kommenterade:

“Då tittade vi  på hemsidan, men de uttryckte sig så luddigt så ingen begrep vad de tänkte.” Lä-
rare A2

26
2 Skola A skickar inte in sitt resultat, så i det här fallet får det inga vidare konsekvenser.



En av anledningarna till att  de inte läser mer av informationen på hemsidan, uppger lärarna, är att de 
är svårt  att hitta det man söker. Några av lärarna nämnde att de kanske skulle läsa informationen 
mer frekvent om det fanns en kortare sammanfattning med det allra viktigaste.

6.3.  Provets syfte och nivå

Utifrån den informationshantering som sker på skolorna är det av intresse för studien att veta vilken 
roll informanterna ger nationella provet, både allmänt  och specifikt  vid betygssättning. Det är också 
givande att se vad informanterna anser om nivån på provet.

6.3.1.  Syfte och betygssättning

Samtliga informanter uppmanades vid intervjun att ge sin bild av syftet med nationella provet och 
samtidigt berätta vad de tycker om det.

”Jo men det är ju att få en vägledning om standarden på gruppen och även att... Naturligtvis vad 
varje enskild elev presterar, men det är ju inte självklart att man får provbetyget I kursen sen.” 
Lärare A3

”Jag har klart för mig, i alla fall  vad jag tror. Jo, men det är ju att man ska få en känsla för vilken 
betygsnivå man ska hålla i sin klass, det är styrande för betygsnivån. Om eleverna skriver på en 
viss nivå så är väl  tanken att man ska hålla betygsnivån på den nivån, krångligare än så är det 
inte.” Lärare A2

”Det är ju fler syften. Ett är förstås att bedöma eleverna i  slutet av kursen, ett sammanfattnings-
test som testar hela resan. Sen är det en rättviseaspekt tycker jag. Man kan jämföra klasser på 
skolan, klassen i landet. så man ser var ska man sätta gränser någonstans. Har man inget så-
dant här prov kan det flyta iväg åt olika håll. Det blir en slags normering; det här är kursen.” Lä-
rare B1

Lärarna tycker alltså det  viktigaste med provet är att man kan säkerställa att man hållit ”rätt” nivå 
på sin kurs, både gällande innehåll och kunskapskrav.

Lärare A3 beskriver senare i intervjun att nationella provet är det absolut viktigaste provet som un-
derlag för betyget. Medan Lärare A1 menar att:

”Det är inget betygsavgörande prov, alltså totalt betygsgrundande, inget examensprov. Däremot 
är det ju ett prov på hela kursen. Så jag brukar säga att det är en chans till att visa. Sen har jag 
massor av resultat och saker som de har visat. Jag brukar själv sätta betyg på eleven innan 
kursprovet och informera dem hur det ligger till.” Lärare A1

Lärare A2 tycker att:

”Nationella provet är det viktigaste provet. Men där går vi väldigt sällan in och tittar just om man 
klarat ett visst moment bättre eller sämre.”

På skola A har de i slutet av terminen även ett betygsmöte för att  få hjälp av kollegiet vid svåra 
överväganden. Alla problem som diskuteras handlar om sammanvägningar av provbetyg. Lärare A2 
hade ett svårt fall han tog upp på detta möte. En elev hade på de tre delproven i kursen fått G men 
sedan skrivit VG på nationella provet. Han var osäker på vilket betyg han skulle sätta. Under mötet 
uttryckte han att nationella provet visserligen är viktigt, men inte allt och att det därför borde bli G. 

27



Detta trots att han under intervjun sagt att nationella provets resultat är det allra viktigaste för bety-
get. Lärare A1 gav sin åsikt i fallet och påpekade att det borde bli VG eftersom eleven nu använt sin 
andra chans till att visa sin kunskap, även om eleven haft ett klart G innan.

Lärarna på skola B brukar titta på elevernas prestation utifrån kursmålen, när en summering inte 
räcker till. De menar alltså att man inte bara kan följa resultatet från nationella provet.

”Nationella provet har en stor betydelse, det är det viktigaste provet. Men de har haft lika goda 
chanser att visa sina kunskaper under terminens gång.” Lärare B2

Enligt eleverna är det stora skillnader mellan vad olika lärare tycker om hur viktigt  nationella pro-
vets resultat är.

”Olika för olika lärare. En del säger att det är fett viktigt, andra att det inte är det.” Elev klass B3

En elev hos Lärare B1 beskriver provets syftet:

”Sammanfattar hela kursen. Och att man ska ge ett prov som alla i  Sverige gör, så det inte blir 
ojämn bedömning.”

När hon sedan pratar om hur provet används vid betygssättning säger hon:

”De säger att provet aldrig kan sänka, bara höja en. Så det är inte så viktigt egentligen.”

Andra elever i Skola B poängterar också att  nationella provet säkerställer likvärdighet i hela landet. 
Men de tycker också att nationella provet är det allra viktigaste för betyget.

”Avgörande, för det är det sista man gör.” Elev klass B3

På Skola B tycker den intervjuade skolledaren att  för mycket fokus ligger på nationella prov i sko-
lan.

”Här på skolan så är lärarna för att ha nationellt prov i alla kurser. Skolverket säger vare sig ja 
eller nej utan bara att man är skyldig i första och sista kursen. Jag personligen tycker det är för 
mycket nationella prov. Jag tror som många forskare säger att det blir så att man som elev riktar 
in sig bara dit istället för att titta på det här med formativ bedömning. Sen kan inte jag säga emot 
att det är lika-bedömningsvärde i det, men det har för stor betydelse tycker jag.” Skolledare B

Men hon uttrycker också att lärarna borde samarbeta mer kring betygssättning. Som det är nu kan 
lärarna hävda att en elev kan något moment utan att det egentligen finns dokumenterat.

”Vissa lärare säger nämligen så här att; Jag vet ju vad Calle kan, och därför bedömer jag det 
här som godkänt, eller är snällare än annars. Och de säger att det är så det ska vara. Jag säger 
att det inte ska vara så.” Skolledare B

Skolledare A är, precis som Skolledare B, inte engagerad i den praktiska hanteringen av nationella 
proven. Det  är tydligt delegerat till ansvarig lärare vilket enligt skolledaren fungerar bra. Skolledare 
A tycker att nationella provet är viktigt för att det höjer likvärdigheten inför betygssättningen. Dess-
utom är det en konkretisering av kursplanen vilket kan leda till bra pedagogiska diskussioner mellan 
lärare. Vad gäller informationsspridning i skolan räknar hon med att  all viktig information kring 
provet kommer fram, däremot kanske inte alla elever vet hur betyg sätts utifrån det de visat.
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6.3.2.Nivå

Alla informanter är nöjda med provets upplägg och tycker det stämmer bra överens med kursmålen. 
Lärare B1 nämner att han nog skulle höja godkänt-gränsen något om det var upp till honom, men 
provet används ju i hög grad för att lärarna ska veta var nivån ska ligga.

Lärarna på Skola B brukar ofta lägga in uppgifter från provbanker i sina egna prov för att eleverna 
ska vänja sig vid frågetypen och för att nivån ska ligga rätt även på delproven. I samband med del-
proven försöker Lärare B1 diskutera med eleverna vad som är VG-nivå och varför det är det. Trots 
detta uttrycker elever i klassen att de ofta tycker VG-uppgifter är väldigt svåra medan uppgifter där 
MVG-nivå kan visas kan vara mycket lättare. Denna åsikt delas av andra elever.

Provuppgifterna beskrivs som välgjorda och att  de testar rätt sak. Lärare A1 tycker det är bra att det 
oftast inte är det rena “hantverket” som testas utan eleverna måste förstå också. Flera av eleverna 
håller med om detta. Elever i klass A3 beskriver skillnaden mellan uppgifter i kursboken och på na-
tionella provet så här:

”Det som är skillnaden är att det oftast brukar vara läsuppgifter på provet. Och det kan göra att 
man blir lite förvirrad för att i boken är det bara ‘derivera den här funktionen’. På provet måste 
man hitta ett sätt, hur ska jag göra nu och ställa upp en egen funktion.”

6.4. Intervju med Skolverket

Skolverkets syn på nationella prov presenterades utförligt i avsnitt om informationsmaterialet  ovan. 
Nedan följer sammanställning från intervju med representanter från Skolverket.

Representanten på Skolverket  presenterade i intervjun de utskick de gör till skolorna, till olika mot-
tagare. Vidare nämns att man vet att  alla inte läser allt. Men det enda de kan göra är att hoppas att 
informationsvägarna fungerar som det ska. De kan ju inte kontrollera huruvida rektorerna till exem-
pel sprider informationsbladet till elever.

”Vi förutsätter att de läser det, annars har de inte informationen de behöver.”

Representant från Skolverket

Han menar att om lärare inte läser informationen ordentligt kan de göra fel, och det kan få konse-
kvenser för hela nationella provsystemets pålitlighet om många gör det.

”Slarvar man minskar man direkt kvalitén på provet. Direkt för eleverna eller mer kollektivt. Lära-
rinformationen är oerhört viktig.”

Representant från Skolverket

Representanten tror att information om praktiska detaljer läses mer noggrant än till exempel delen 
om provens roll, därför blir det lätt fler missförstånd gällande sådant. Skolverkets hemsida ser han 
som ett komplement till all annan information, vill man veta mer kan man gå in och leta där.

Representanten är medveten om olika idéer om hur provet ska användas som betygsunderlag. Han 
menar att han förstår varför somliga tycker att nationella provet enbart kan höja betyget, inte sänka.

29



”Det kan ha sin upprinnelse i  synsättet att nationella provet är ett stöd i  betygssättningen och 
alltså en mindre del  av elevens totala prestationer. De tidigare prestationerna garanterar ett be-
tyg, men avviker man starkt positivt på nationella provet, då kan man höja betyget. Det vore 
konstigt om man inte resonerade så. Det är dock väldigt viktigt att man tittar på olika delar efter-
som de har olika dignitet. Läxförhör, prov, nationella provet; man måste vikta dem lite grann.”

Representant från Skolverket

Att nationella provet ligger i slutet av kursen talar för större vikt vid betygssättning.

”De flesta säger att det du visar på slutet av kursen har störst betydelse. Om du inte kunde en 
sak för ett år sedan men kan det nu så ska inte det ligga dig till  last, det står ju i förordningstex-
terna. Man ska bedöma din kunskap i slutet av kursen.”

Representant Skolverket

Men han är noga med att påpeka att de i sin information är tydliga med hur det ska vara.

 ”Vi skriver väldigt tydligt att nationella provet är ett stöd och man ska använda sig av ett samlat 
underlag. Men det där sker olika.”

Representant från Skolverket
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7. Analys och diskussion
I detta avsnitt analyseras resultatet och ett par slutsatser diskuteras. Sedan ger jag min tolkning av 
undersökningens resultat och möjliga konsekvenser av det.

7.1. Kommunikation

Kommunikationen mellan Skolverket och skolorna kan i detta fall bäst beskrivas som en envägs-
kommunikation, med visst  utrymme för feedback i andra riktningen. Sändaren Skolverket överför 
information till mottagaren, Sveriges skolor, elever och föräldrar och kommunikationen kan ses 
som lyckad om mottagaren uppfattat budskapet så likt det som sändes ut som möjligt. Enligt Säljö 
tolkar mottagare alltid information, för att uppnå lyckad kommunikation måste budskapet alltså 
förmedlas så tydligt att stora skillnader i läsarnas tolkning kan förhindras.

Kommunikationen är medierad och riktar sig till en stor grupp, den kan därför klassificeras som 
medierad kvasiinteraktion, enligt Thompson. Jag skulle däremot vilja hävda att mottagaren av in-
formationen från Skolverket  inte är en stor grupp utan snarare en person (lärare, elev, skolledare 
etc). De kontextskillnader Thompson beskriver får i det här fallet inte påverka lärares intag av in-
formationen eftersom de sen ska sprida informationen vidare till eleverna. Det är alltså inte en stor 
grupp av människor som ska ta del av olika delar av informationen, utan alla ska få samma informa-
tion. Informationen från Skolverket, ur ett  mottagarperspektiv, kanske bättre borde beskrivas som 
medierad interaktion till en person, som upprepas väldigt många gånger för att nå alla.

Utifrån den här undersökningens resultat är det svårt att  avgöra om de kontextuella skillnaderna 
mellan sändaren och de många mottagarna hindrar informationen från att spridas korrekt. Ingen av 
informanterna har tagit del av informationen och sedan gjort  en felaktig/bristfällig tolkning. Skill-
naderna i informanternas uppfattning om nationella provet beror snarare på att de inte läser infor-
mationen i tillräckligt. Så även i fallet med Lärare B2 och Lärare B3 som informerar sina elever om 
bedömningsanvisningarna på olika sätt. Lärare B3 har bedömt nationella prov en gång tidigare me-
dan Lärare B2 ännu inte hade kommit i kontakt med bedömningen.

7.2. Informationsflödet

Skolverkets information går till skolorna via rektorn, vars uppgift är att sprida den vidare till alla 
berörda. I de undersökta skolorna har rektorn delegerat detta ansvar till ansvariga lärare i matema-
tik. Utifrån den här studiens resultat är det tydligt att detta informationsflöde inte fungerar tillfreds-
ställande. Lärare nås inte av Lärarinformationen vilket  gör att  de genomför nationella prov med sina 
klasser utan att vara informerande om exakt vad som gäller. Informationsbladet till eleverna har nått 
en av studiens lärare och dennes elever. Ingen av de andra lärarna kände till att  detta blad finns. Om 
lärare på grund av bristande information hanterar proven fel, eller gör missar i resultathanteringen 
kan det, som representanten från Skolverket påpekar, få konsekvenser för hela nationella prov-
systemet. Skolledarna delegerar alltså ansvaret, men följer inte upp hur det fungerar i tillräckligt 
hög grad. Precis som rektorerna i Korps undersökningen litar de på att lärarna vet hur det ska gå till.
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Skolverkets hemsida (och provinstitutionernas) används av lärare och elever för att skriva ut gamla 
nationella prov som ska användas som information och repetition. Så även om lärarna inte får nå-
gon information från Skolverket i pappersform på grund av brister i hanteringen på skolan är det 
alltså ingen av lärarna i min undersökning som uppger att de själva söker upp informationen på 
hemsidan. Inte heller elever besöker hemsidan i detta syfte. Studien tyder på att eleverna känner sig 
välinformerade inför nationella provet. Lärarna förser dem alltså med tillräcklig information för att 
genomföra provet och ger sin bild av vad provet har för roll och det är tillräckligt tycker eleverna. 
Däremot får eleverna ingen chans att  veta vad de som faktiskt är ansvariga för provet Skolverket 
har att  säga. De måste få information direkt från sändaren för att kunna reagera om deras lärare till 
exempel hanterar proven fel. I nuläget får eleverna den information de tycker att de behöver, men 
de nås inte av den informationen de har rätt till.

Skolverket har inget annat sätt att nå ut  med informationen än att lita på att hanteringen av materia-
let fungerar i skolorna. De har inga databaser för att skicka hem information till elever och de kan 
inte veta vilka lärare som behöver ett exemplar av Lärarinformationen, spridningen kan således bara 
skötas internt på skolorna. Utifrån resultatet av den här studien vore kontroller av spridningen inte 
helt fel att införa eller på annat sätt tydliggöra för skolorna konsekvenserna av bristerna med infor-
mationsspridning.

7.2.1.Hur informationen används

De lärare som har tillgång till Lärarinformation läser i olika grad. Det verkar som nya lärare läser 
häftet ordentligt en gång men de som har arbetat ett tag skummar eller bläddrar igenom det snabbt 
om ens det. De håller utkik på förändringar som skett  angående genomförandet. Däremot används 
bedömningsanvisningarna av samtliga lärare. De följer instruktionerna och följer provinstitutioner-
nas anvisningar (Skolverkets), precis som lärarna i Korps undersökning. Men när lärare på Skola A 
valde att gå emot anvisningarna tyder det på att  lärarna kanske bara använder Skolverkets informa-
tion när den inte strider mot deras egen uppfattning om hur det ska vara.

Informanterna i den här studien har inte kommit med kritik på informationsmaterialet, förutom att 
Lärarinformationen är lite för lång och att  det ibland är luddigt skrivet och svårt att hitta på hemsi-
dan. De flesta tycker att det är bra att informationen finns, men de läser den ändå inte.

7.3. Provets roll

Samtliga informanter är överens om att nationella provet är bra för att säkerställa nivån man håller i 
klassen gentemot resten av landet. Däremot skiljer de sig åt  när det gäller provets roll vid betygs-
sättning. Elever i den här studien berättar att olika lärare de haft i olika matematikkurser säger olika 
saker om nationella provet och framförallt hur det påverkar betyget. Lärarna i den här studien visar 
samma sak; deras åsikter skiljer sig åt.

Nationella provet har inte haft en tydlig roll i den svenska skolan. Som Lundahl och Korp tar upp 
har det diskuterats hur man ska använda sig av proven; som ett styrande medel för att tydliggöra 
målen i kursen eller som ett  rent resultatinsamlande verktyg. Dagens nationella prov används i båda 

32



syftena. Det är ett väl förberett prov som ska täcka hela kursen. Många elever gör det samtidigt och 
det bedöms så likvärdigt det bara går. Att använda provet som ett examensprov - resultatinsamlande 
och avgörande för betyget - kan verka lockande. Samtidigt ska det inte vara så. Det är inte Skolver-
kets uppdrag att  skapa ett examensprov. Utan provets syfte är att tydliggöra kursmål och hjälpa till 
att  skapa en likvärdig nivå på betygssättningen av matematikkurser runt om i landet. I informatio-
nen anger Skolverket att provresultaten ska stödja betygssättningen, inte styra. Däremot säger de 
ingenting om hur god överensstämmelsen ska vara.Om lärare inte läser Skolverkets information om 
provet utan bara bildar sig en egen uppfattning kommer åsikterna skilja sig åt, just för att nationella 
provet används för så olika syften.

I den här undersökningen har eleverna läst  på tre olika studieförberedande program och alla elever 
har känt sig förberedda för nationella provet. Ingen har uttryckt att kurslitteraturen varit för svår el-
ler lätt för att  de ska ligga på den kunskapsnivå de strävar efter inför provet, så som Korp  beskriver 
elever ur hennes undersökning känner. Men eleverna nämner att det är skillnad på nationella provets 
uppgifter och lärobokens uppgifter. Lärarna på Skola A är också medvetna om att provuppgifterna 
på egenkonstruerade prov inte är som nationella provets uppgifter, vilket Boesen visat i sin studie. 
Däremot verkar syftet inte vara att låta svaga elever få G i kursen utan snarare att lärarna tycker att 
olika skeden av kursen kräver test på olika färdigheter.

7.4. Mina reflektioner

Under arbetets gång hade jag hoppats kunna analysera den informationen från Skolverket utifrån 
informanternas åsikter. Detta blev dock svårt då de inte läser tillräckligt för att ha sådana åsikter. 
Uppsatsen har därför mer fått fokusera på hur informationsflödet fungerar och informanternas upp-
fattning av provet. I min undersökning har jag inte stött på någon lärare som hanterat  proven fel el-
ler haft helt fel uppfattning om det. Däremot är det lite skrämmande att se hur lite av Skolverkets 
information som läses ordentligt. Lärarna arbetar utefter egna erfarenheter och åsikter men rättar sig 
efter praktiska detaljer kring genomförandet. Att förutspå vilka konsekvenser lärares olika uppfatt-
ningar om provets roll får för elevers betyg är svårt. Kanske får det inte ens några konsekvenser i 
särskilt många individuella fall. Lärare A2 ville inte höja en elevs betyg till provbetyget trots att han 
uttryckt att nationella provet är viktigast. Det får troligen inga stora skillnader i den stora statistiken 
heller. Däremot kan det leda till en känsla av orättvisa när elever med olika lärare pratar och jämför. 
Tvärtemot vad man med nationella prov vill uppnå.

Om alla lärare och elever skulle få all information, läsa den ordentligt och arbeta efter det, oavsett 
egna åsikter, skulle mycket av problematiken försvinna och det skulle hjälpa hela systemet. För att 
alla lärare ska kunna lägga sina åsikter åt sidan krävs tydligare uttalanden från Skolverket. Lilie-
sköld menar just på att mottagare kan tappa förtroendet för sändaren om informationen inte fram-
ställs på rätt sätt. Skolverket skulle i det här fallet tjäna på att peka med hela handen och ge tydliga-
re besked gällande framförallt provets roll vid betygssättning.

Undervisning med olika lärare skiljer sig alltid åt. Lärare fokuserar olika mycket på olika moment 
inom kursmålens ramar. Att tro att genomförandet av nationella prov kan ske på exakt samma sätt 
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landet över är därför naivt. Korp beskriver att till och med hur stämningen i skrivsalarna kan varie-
ra. Det är ju förutsättningar som kan försämra för eleverna men som Skolverket inte tar upp  i sin 
information. Så just  eftersom undervisning, delprov och annan examination skiljer sig så mycket åt 
vore det bra för landets skolor om verktyg som nationella provet  kunde hållas så likvärdigt som 
möjligt. För att  uppnå det måste man lyssna på dem som sätter reglerna; läsa och sprida informatio-
nen från Skolverket.
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9. Bilaga 1: Intervjufrågor
Intervjufrågor till lärare

Syfte med NP?
• Vad uppfattar du är syftet med nationella prov? Vad tycker du är viktigast?

Hur ser hanteringen av prov och material ut på skolan? 
• Var får du proven ifrån, vad gör du av resultaten? Hur långt innan får du provet? När får du be-

dömningsanvisningarna?
• Vilka informationshandlingar delas ut till dig? Vad behöver du hitta själv?

• När får du dessa informationshandlingar?

Brukar du använda dig av häftet Lärarinformation?
• Hur? Synpunkter på informationen?

(Om åsikter finns om häftet kan vi gå igenom det tillsammans.)

Använder du dig av skolverket.se för mer information och material? 
• Synpunkter på det?
• Rapporter, informationsmaterial, databaser, information riktad till elever?
• Provinstitutionernas hemsidor?

Är informationen tydlig?
• Behövs fler informationskanaler?

Hur används bedömningsanvisningarna?
• Är de användbara, tydliga?
• Om du bedömde provet helt själv, skulle du bedöma annorlunda då?
• Hur ser ni till att alla tolkar anvisningarna på samma sätt?
• Anser du att proven blir likvärdigt bedömda?

Betygssättning utifrån provet
• Hur betygsätter ni utifrån proven?
• Gör alla likadant?
• Reflektioner kring det?

• Vad händer om en elev missar NP?

Resultat på skolnivå
• Görs det insamling och uppföljning?
• Får resultaten några konsekvenser?

Provuppgifterna
• Speglar de kursmålen? Relevanta uppgifter? Rätt nivå?
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Hur förmedlas information till eleverna
• Informationsbladet till elever, muntligt, skriftligt, hemsidor?

Förberedelser inför provet?
• Får de se gamla prov, diskuteras bedömning?
• Får eleverna reda på hur proven bedöms?
• Får eleverna reda på hur de används till betygssättning i kursen?

Hur upplever eleverna nationella provet?

Intervjufrågor till skolledning

Syfte med NP?
• Vad uppfattar du är syftet med nationella prov? Vad tycker du är viktigast? 

Hur ser hanteringen av prov och material ut på skolan?
• Vem är ansvarig?
• Vilken roll har du?

Hur får du information om nationella prov?
• Lärarinformationen? Hemsidor? Annat?
• Håller du dig uppdaterad om provet?
• Är informationen tydlig?

Hur sker betygsättning utifrån proven?
• Gör alla likadant?
• Reflektioner kring det?

• Vad händer om en elev missar NP?

Betygssättning utifrån provet
• Hur betygsätter ni utifrån proven?
• Gör alla likadant?
• Reflektioner kring det?

Intervjufrågor till elever
Syfte med NP?
• Vad uppfattar du är syftet med nationella prov? Vad tycker du är viktigast? 

Förberedelser
• Vet du hur provet kommer se ut före provtillfället?
• Har du fått se gamla prov?
• Vet du vad som krävs för att få olika betyg?
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• Vet du hur provet bedöms? 
• Har du fått se eller använda formelbladet innan provet?

Hur får du information inför provet?
• Muntligt, skriftligt, informationsblad?
• Hemsidor?
• Är informationen du fått tydlig?

Hur känns det inför nationella prov?
• Nervositet, stress?
• Beter sig lärarna annorlunda vid nationella prov än vid andra prov?

Hur viktigt är provresultatet för betyget?
• Är lärarna tydliga med detta?
• Synpunkter på detta?

Tycker du att provuppgifterna speglar det du lärt dig i kursen?
• Är uppgifterna skrivna på ett begripligt sätt?
• Skulle din lärare kunnat göra ett liknande prov?

Intervjufrågor till Skolverket
Vad är syftet med NP?
• Beskriv syftet som beskrivs på skolverket.se
• Olika syften olika viktiga för olika ämnen?

Viktiga informationskanaler
• Vad förväntar ni er att lärare/rektorer läser?
• Lärarinformation, skolverket.se, rapporter, databaser?

• Får ni många frågor kring saker som “besvaras” i Lärarinformationen?
• Vad kan det få för konsekvenser om få läser tillräckligt?

Berätta om Lärarinformationen
• Hur har den uppstått? 
• Hur utvecklas den?
• Hur belyses förändringar?
• Hur får ni feedback på den?

Informationen på skolverket.se
• Hur ofta bör en lärare gå in för att hålla sig uppdaterad om NP?
• Hur utvecklas sidan?
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Hur säkerställer ni att eleverna nås av informationen ni ger ut?
• Bladet är ju till ma/eng/sv, kan de påverka att läraren väljer bort att kopiera upp (Ansvarsfördel-

ning)?
• Kan det få några konsekvenser att eleverna inte nås av information direkt från er?
• Vad är det viktigaste eleven behöver få reda på?

Rykte bland elever: ”NP kan bara höja, inte sänka” 
• Kommentarer?

Kunskapssyn
• Man ska ta hänsyn till allt material vid betygssättning:
Har man visat en kunskap en gång, kan man det då?
• Skillnad beroende på ämne?

Provuppgifter på nationella provet jämfört med andra prov
• Tycker du det ska vara skillnad på provuppgifterna?
• Det finns studier som tyder på att elevers matematikkunskaper blir allt sämre. Anpassas provupp-

gifterna till kurs-och betygsmålen eller till det eleverna faktiskt klarar?

Hur bör elever repetera inför nationella provet?
• Räcker det att räkna två gamla NP för att repetera hela kursen?

Hur bör en IG-prövning i matematik gå till?

Varför är inte muntligt prov en obligatorisk del av NP i matematik?
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