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Sammanfattning 
 

De nationella proven kan vara ett stöd i att öka måluppfyllelsen på en skola, enligt Skolverket 

(2011a). Frågan är om, och i så fall hur, skolorna och lärarna tar tillvara på resultatanalysen 

från de nationella proven? Det saknas forskning om skolornas arbete med de nationella 

proven i syftet att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Detta väckte en nyfikenhet att ta 

reda på hur skolor arbetar med de nationella proven, vad de har för rutiner, arbetssätt och hur 

de tar till vara på resultaten i det fortsatta arbetet med en ökad måluppfyllelse i fokus. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra hur arbetet med de nationella proven 

organiseras på två skolor samt hur resultaten följs upp i syfte att stödja elevers 

kunskapsutveckling. Vår ambition är också att försöka förstå vilken betydelse resultaten ges 

på olika nivåer, det vill säga organisations-, grupp- och individnivå, i arbetet med att öka 

elevers måluppfyllelse.  

  

Metoden är en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerade frågor. Två skolor och sex 

informanter deltar i uppsatsens undersökning, vilket innebär att tre informanter har intervjuats 

på varje skola.  

 

Undersökningen visar hur de två skolorna arbetar med de nationella proven, från förarbete till 

fortsatt arbete. Det framkommer många likheter mellan skolorna men även delar som skiljer 

dem åt. Likheterna består av visst förarbete som samplanering med kollegorna i det lilla 

arbetslaget, uppdelning i mindre grupper vid själva genomförandet och hur man organiserar 

provtillfällena för de barn som är i behov av särskilt stöd. Skillnaderna tydliggörs i skolornas 

utarbetade planer i samband med de nationella proven. Båda planerna täcker in föräldramöte, 

förträffar och efterarbete men skiljer sig i arbetet med analys av resultaten samt ett fortsatt 

arbete i form av skolutveckling. Den största skillnaden mellan skolorna fann vi på 

organisationsnivån där resultatet från undersökningen pekar på att med en tydlig ledning och 

organisation kring de nationella proven blir utvecklingsarbetet på skolan mer riktat och 

fokuserat.  

 

Nyckelord: Nationella prov, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 
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1  Inledning 

 

Vi lever i ett demokratiskt samhälle där en grundläggande färdighet är att kunna läsa och 

skriva samt kunna lösa vardagliga matematiska problem, för att aktivt kunna delta i 

samhällslivet. Allt högre krav ställs på varje individs skriftspråkliga och matematiska 

kompetens i vardagen, inom utbildning samt i yrkeslivet. I det dagliga livet är det svårt att 

undgå kommunikationsteknologin, sociala medier och avancerad datorhantering, vilka kräver 

kunskap inom nämnda områden. I all utbildning, och inom alla yrkesgrupper, krävs alltmer av 

läs- och skrivkompetens samt problemlösningsförmåga. 

  

Inom politik och samhällsekonomi har begrepp som kunskapssamhälle och livslångt lärande 

vuxit fram. Detta har medfört ett ökat intresse för utbildningens bidrag till 

samhällsutvecklingen. Det är riksdag och regering som ansvarar för kvalitet samt likvärdighet 

i skolan och de nationella målen beskrivs i skollag och läroplan. Övergången från 

regelstyrning till mål- och resultatstyrning inom utbildningsväsendet har inneburit att staten 

talar om vilka mål och resultat skolan ska nå, men inte på vilket sätt. Däremot har staten 

fortfarande ansvar för kvalitet, likvärdighet och den enskildes rättssäkerhet, vilket man kan 

läsa i den nationella utvärderingen av grundskolan år 2003, NU-03, utgiven av Skolverket 

(2004). Detta ansvar har bland annat inneburit att staten infört nationella prov som 

kontrollstationer, vilka ska registrera och uppmärksamma elevernas väg till måluppfyllelse.  

 

De nationella proven utgör ett sätt att upptäcka de elever som inte klarar de uppsatta målen, 

och är en utgångspunkt för att vidta åtgärder och ge stöd för den enskilda elevens lärande. I 

upprättandet av åtgärdsprogram, som ska ske för de elever som påvisar luckor i de nationella 

provens resultat, är det av vikt att skolan ansvarar för att eleven får det stöd som han/hon har 

rätt till.  

 

I denna uppsats har vi som lärare och blivande speciallärare valt att undersöka och jämföra 

hur arbetet med de nationella proven organiseras på två skolor samt hur resultaten följs upp, i 

syfte att stödja elevers kunskapsutveckling.  

 

I nästa avsnitt kommer vi att presentera de direktiv som finns idag kring de nationella proven 

både nationellt och internationellt. Vi redovisar sedan hur staten har hanterat det framväxande 

behovet av insyn och kontroll av skolan i ett historiskt perspektiv.  
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1.1  Statliga direktiv angående de nationella proven 

   

Regeringen förklarade under hösten 1991 att kvaliteten skulle höjas på alla stadier i skolan, 

och målet var att den svenska skolan skulle bli Europas bästa, skriver Christian Lundahl 

(2009). Enligt honom såg regeringen ett nationellt provsystem som en bidragande möjlighet 

att nå detta mål, och där kvalitetskontrollen även ansågs vara ett mått för jämförelse med 

andra länders utbildningsresultat. För att kunna upprätthålla en nationell kvalitet och 

likvärdighet har Skolverket utarbetat nationella ämnesprov. 

 

 Syftet med de nationella proven är, enligt Skolverket (2011a), att huvudsakligen främja en 

likvärdig och rättvis bedömning samt betygssättning, och skapa en bas för analys av 

kunskapskravens uppfyllelse på skol-, kommun- och nationell nivå. En resultatanalys av de 

nationella proven kan också vara ett stöd i arbetet för att öka måluppfyllelsen i skolan. 

Eftersom de nationella proven inte är heltäckande i ämnesproven är det av vikt att lärarna har 

bedömningsunderlag som visar det som inte prövas. Tillsammans med den bedömningsgrund 

läraren har av elevens kunskaper sedan tidigare, analyseras sedan elevens resultat på de 

nationella proven för att söka en överensstämmelse, skriver Skolverket (2011b). Sedan Lpo-

94
1
 trädde i kraft har staten tillhandahållit skolorna nationella prov som ett bedömningsstöd 

till målen i kursplanen. 

 

 Till skillnad från tidigare är de nationella proven idag obligatoriska. Frivilliga nationella prov 

har funnits sedan vårterminen 1994
2
 för årskurs fem, för att ett par år senare utökas med prov 

i årskurs nio. Proven blev obligatoriska i årskurs nio år 2003, och proven för årskurs fem från 

och med läsåret 2008/2009. Sedan år 2000 har det funnits frivilliga diagnostiska prov för 

årskurs två
3
 i matematik.  

 

Efter valet 2006 beslutade regeringen, med Jan Björklund som skolminister, att införa 

obligatoriska nationella prov för årskurs tre. Bakgrunden till detta var den svenska skolans 

sjunkande resultat i läsning, skrivning och räkning men även att en kunskapskontroll saknades 

i de lägre åldrarna, skriver Björklund (2006) i DN Debatt. Regeringsbeslut togs sedan i 

                                                           
1 Lpo-94 är en förkortning på Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

som utkom 1994. 
2
 Regeringsbeslut, 1994-04-21, dnr U94/1031/Gru.  

3
 År 2000 utvecklades ett diagnostiskt material för årskurs två i matematik, som av lärarna fick namnet "Måns 

och Mia". (Skolverket 12-03-31). 
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oktober 2008 om att proven i årskurs tre ska vara obligatoriska från och med våren 2009. Det 

är däremot inte obligatoriskt för eleverna att delta, enligt Skolverket (2008b). Giltiga förfall 

kan vara sjukdom eller ledighet. Skolan i sin tur är ålagda att genomföra de nationella proven. 

 

 De nationella proven syftar, enligt Skolverket (2011a, s.55) till att: 

 stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning 

 ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på 

skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå 

De nationella proven kan också bidra till: 

 att konkretisera ämnesplanerna 

 en ökad måluppfyllelse för eleverna 

 

Som skäl för att införa nationella prov i årskurs tre anger Utbildnings- och 

kulturdepartementet i regeringsbeslutet Uppdrag till Statens skolverk att föreslå mål att uppnå 

och nationella prov i årskurs 3 (U2006/8951/S) att regelbundet återkommande 

kontrollstationer stödjer elevernas utveckling mot målen. Proven ses även som en lägsta 

garanterad nivå för lärarnas fortlöpande utvärdering och uppföljning. I Skolverkets rapport 

(2011c) om ämnesproven i grundskolans årskurs tre, poängteras att provresultaten ska vara ett 

underlag för utvärdering och fortsatt arbete, på lokal och nationell nivå. Björklund (2006) 

påtalar att provkonstruktionen ska vara sådan att proven visar om den enskilda eleven når 

kunskapsmålen. För de elever som inte når målen behöver nya stödåtgärder
4
 sättas in. De 

nationella proven ska utvärdera och bidra till att målen nås, enligt Björklund (2006), och 

därmed tvingas skolorna till insatser för de elever som inte når kunskapsmålen.  

 

Regeringen uttrycker i Uppdrag till Statens skolverk angående mål i årskurs 3 

(U2007/7471/S) att i matematik och svenska samt svenska som andra språk ska kunskapsmål 

formuleras, men dock inte på detaljnivå. Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) är det 

styrdokument som på olika sätt beskriver vilka kunskaper och nationella mål som eleverna 

förväntas nå fram till, vilket sedan de nationella proven prövar. I läroplanen finns krav på 

språklig kompetens i alla ämnen, beskrivet i respektive kursplan. Eleverna ska få 

undervisning i att utveckla sitt språk för att tänka, kommunicera och lära. De ska redan i 

årskurs tre ha kunskap i att ta till sig texter som berättar, beskriver, förklarar och instruerar. I 
                                                           
4
 Med ”nya stödåtgärder” avses bland annat en ny speciallärarutbildning, enligt Björklund (2006). 
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Lgr 11 och ämnet svenska står det att eleverna ska utveckla sitt tal- och skriftspråk för att 

våga uttrycka sig, skapa och bearbeta text både enskilt och i grupp, men även för att växa som 

individ och samhällsmedborgare. I matematik ska eleverna utveckla kunskaper om 

matematikens användning i vardagen, inom olika ämnesområden. De ska även kunna lösa och 

formulera problem samt reflektera och värdera valda strategier, modeller, metoder och 

resultat. Eleverna i årskurs tre ska kunna behärska grundläggande kunskaper och strategier för 

att lösa enkla problem i situationer som för eleven är bekanta. Läroplanens intentioner med 

nationella mål och nationella prov är en likvärdig skola, enligt statens riktlinjer, från skolstart 

tills eleven slutar skolan. Historiskt sett har detta synsätt genomsyrat vårt skolsystem under 

lång tid, och för att bättre förstå statens intentioner idag är det nödvändigt med en 

tillbakablick, vilket vi gör i nästa stycke.  

 

 

1.2  Historisk tillbakablick om prov och bedömning i den svenska skolan 

 

I betänkandet Betygssättningen i folkskolan (SOU 1942:11) presenterades för första gången 

standardprov som modell för bedömning, och under läsåret 1943-44 genomfördes de första 

standardproven i svensk skola. Dessa prov sades ha till uppgift att vara ett hjälpmedel till 

betygsskalan, enligt Bengt-Olov Ljung (2000). Frits Wigforss
5
 påpekade redan år 1931 att 

standardprovens mätningar var ett hjälpmedel för betygssättningen, men främst var det ett 

hjälpmedel för en mer effektiv undervisning, skriver Lundahl (2009). Han skriver vidare att 

Wigforss ansåg att resultaten först och främst kunde användas för att individualisera 

undervisningen och förbättra lärarnas kunskaper kring bedömning. Standardproven övergick 

till att bli centrala (nationella), vilket innebar att folkskollärarna förlorade sina möjligheter att 

formulera provens syften, enligt Lundahl (2009). Han beskriver att proven och betygen knöts 

alltmer till varandra, och Wigforss visioner kom i skymundan.  

 

Strävan att i proven nå läroplanens centrala mål och främja lärarnas professionella utveckling 

förändrades redan under Wigforss tid, då tekniska och administrativa bekymmer istället 

hamnade i centrum, skriver Lundahl (2009). År 1955 utarbetades helt nya standardprov för 

klasserna fyra och sex. Bengt Johansson (1984) nämner att syftet var att ge de nya proven 

                                                           
5
 Frits Wigforss (1886- 1953) ses som upphovsman för centralt utarbetade prov genom sitt arbete under 1930- 

och 1940-talen. Det var han som lade grunderna till hur de centrala proven kunde användas för att standardisera 

betygssättningen i Sverige. Standardprov utvecklades för att kunna möjliggöra en enhetsskola. 
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bättre diagnostiskt värde, vilket man inte lyckades med. Han anser att detta främst berodde på 

att man valde uppgifter efter hur bra dessa kunde sortera barn, istället för att låta uppgifternas 

innehåll och diagnostiska funktion vara avgörande i testet, vilket Wigforss var ute efter. Den 

kvalitet som Wigforss från början gav standardproven gick därmed förlorad, menar Johansson 

(1984). Lundahl (2009) beskriver också hur de centralt utvecklade proven från början var 

tänkta att främja en individualiserad undervisning genom att lyfta fram elevernas styrkor och 

svagheter, och läraren skulle få hjälp att se den egna undervisningens förtjänster och brister. 

Wigforss vision med standardprov innebar att de inte skulle vara en kontroll för 

skolmyndigheten, utan istället ses som lärarens mätsticka, skriver Lundahl (2009). 

Standardproven kom att användas ända fram till 1997 då de ersattes av de nationella proven, 

enligt Eva Forsberg och Viveca Lindberg (2010).  

 

Skolverket (1999) genomförde en studie mellan åren 1997 – 1999 där man undersökte 

samband mellan resurser och resultat (SAMBA)
6
. Fem faktorer togs fram som visar 

resursmässiga förutsättningar för skolans verksamhet, varav några variabler var föräldrars 

utbildningsnivå, kön, utländsk bakgrund, antal elever, antal veckotimmar. Lundahl (2010) 

poängterar att förhållanden som skolorganisationen, arbetssätt, ledarstilar, skolans atmosfär, 

lärarkvaliteter och förhållningssätt inte fanns med i SAMBA-modellen, trots dessas betydelse 

för skolresultaten. De sociokulturella förhållandena sågs nu som en självklarhet, och fokus 

förändrades från olikheter mellan elever till olikheter mellan skolor, vilket Lundahl (2010) 

menar kan ses som en början till nationell likvärdighet från att ha varit ett underlag för lokal 

utveckling.  

 

Som vi har nämnt tidigare såg regeringen, enligt Lundahl (2009), ett nationellt provsystem 

som en möjlighet att vara ett mått för jämförelse med andra länders utbildningsresultat. I 

följande avsnitt presenterar vi hur man utanför Sverige diskuterar och hanterar frågor som rör 

prov och bedömning. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 SAMBA: Samband mellan resurser och resultat. 
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1.3  Standardiserade prov i ett internationellt perspektiv 

 

Internationellt såväl som i Sverige växer behovet av välutbildad arbetskraft. I och med högre 

utbildningskrav har det skett en utökning av nationella kontroller av vad den enskilda 

individen har tillgodogjort sig inom utbildningarna. Genom att titta på våra grannländer samt 

England och USA kan vi bilda oss en uppfattning om hur vanligt det är med standardiserade 

prov och i vilka syften de görs. 

 

 

1.3.1  Ökad kontroll 

 

Enligt Henrik Román (2010) har den industrialiserade världen ökat sitt behov av kontroll av 

utbildning sedan några decennier. Han skriver vidare att det görs alltmer internationella 

jämförelser mellan länders utbildning, och internationella normer upprättas. USA och 

England är två länder som båda genomför nationella prov, och har ansenlig erfarenhet av 

dessa. Wynne Harlen och Ruth Deakin Crick (2003) menar att de båda länderna tävlar om 

titeln som den mest testande nationen. I Skolverksrapporten Central rättning av nationella 

prov (2008b) redovisas våra grannländers val av former för kunskapskontroll, och där 

framförs att det inte finns nationella prov i den finska grundskolan, däremot 

studentexamensprov, medan Danmark och Norge genomför examensprov och nationella prov 

i grundskolan och i gymnasieskolan. I både Danmark och Norge ses de nationella testen som 

utvärderingsprov med syfte att lärarna ska kunna förändra sin undervisning utifrån de behov 

som visar sig i provresultaten.  

 

 

1.3.2  Standardiseringsreformernas för- och nackdelar 

 

Andy Hargreaves (2004) har genom att studera standardiseringsreformerna
7
 i amerikanska 

och kanadensiska skolor uppmärksammat att på grund av dessa tester har skolorna tagit 

utvärderingsarbetet mer på allvar, men valfriheten och de tematiska studierna har fått stå 

tillbaka till förmån för läroplanens baskunskaper. Lärarna tvingades till att följa läroplanen 

                                                           
7
 Standardiseringsreformerna innebär fler obligatoriska ämnestest och att högre krav ställs på vilka ”standards” 

det vill säga nivåer som ska nås i utbildningen. 
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mer strikt till nackdel för kreativitet, men även för personlig och social utveckling och 

ämnesövergripande undervisning, enligt Hargreaves (2004). 

 

Allt fler lärare och rektorer protesterar mot den kraftiga inriktningen på nationella prov i 

England, skriver Svenska Dagbladet (2009). Tidningen redovisar att rektorernas nationella 

förbund (NAHT) anser att proven styr läroplanen, och lärarfacket NUT
8
 menar att hårda 

inspektioner och detaljerade riktlinjer går ut över pedagogiken. Proven tar tid från 

undervisningen, då eleverna repeterar sådant de kan istället för att lära sig nya saker. 

Fokuseringen på matematik samt läs- och skrivkunnighet skapar mindre utrymme för 

kreativitet inom exempelvis ämnen som musik, sport och teknik. Testkulturen har fått alltmer 

kritik och den omfattande granskningen, Cambridge Primary Review
9
, underkänner 

regeringens politik. Granskningen kommer fram till att detaljstyrningen bör upphöra till 

förmån för de enskilda skolornas kunnande.  

 

Forskarna Lishing Wang, Gulbahar H. Beckett och Lionel Brown (2006) påstår att det är 

endast en handfull forskare och praktiker som har argumenterat för att försvara 

standardiserade tester. Baserat på tillgänglig forskning så tycks det finnas framväxande 

forskningsbevis för att high-stakesbedömningar
10

 åstadkommer positiva förändringar i 

elevernas lärande, enligt Wang m fl (2006). De skriver att bedömningar behövs för att 

motverka sjunkande trender och medelmåttiga prestationer, och att proven ska ha samband 

mellan kognitiv inlärningsteori
11

, läroplan, klassrumsaktiviteter och det som ska bedömas. 

Målet med test bör ses som ett sätt att förändra undervisningsmaterial och lärandemodeller, 

och även för personalutveckling, anser de.  

 

Denna internationella utblick har gett oss en bild av hur några länder beslutat kring 

standardiserade tester i jämförelse med de svenska nationella proven. I nästa avsnitt beskriver 

vi vad det var som väckte vårt gemensamma intresse för just de svenska nationella proven, 

och hur vi tänker runt det.  

 

 

 

                                                           
8
 National Union of Teachers. 

9 http://www.primaryreview.org.uk/publications/final_report.php  En rapport som undersöker och analyserar det 

brittiska skolsystemet. 
10

”När ett prov är ”high stakes”, dvs. mycket står på spel för eleven, läraren eller skolan...”( Korp 2011, s.108).  
11

 Lärandet ses som en process där man gissar, skapar tankemodeller, tolkar och omtolkar. 

http://www.primaryreview.org.uk/publications/final_report.php
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1.4  Vårt gemensamma intresse 

 

Utvecklingen av skolans verksamhet måste svara mot de nationella målen, enligt Lgr-11. De 

nationella proven har därmed fått allt större betydelse eftersom de prövar att läroplanens 

kunskapskrav uppnås, och om utbildningen är likvärdig i hela landet oavsett var man bor. I 

speciallärarprofessionen, som är vår blivande yrkesroll, kommer en av de främsta och 

viktigaste arbetsuppgifterna vara att värna om att varje enskild elev ska nå upp till de 

kunskapskrav som är uppsatta för varje ämne. Denna gemensamma insikt ledde till att vi 

beslöt oss för att genomföra en undersökning om hur två utvalda skolor i två olika kommuner 

organiserar arbetet med de nationella proven i årskurs tre. Specialläraren har en viktig roll att 

fylla i detta arbete då de kunskaper och den kompetens professionen innefattar kommer 

skolan till del på alla nivåer såsom organisationsnivå, individnivå och gruppnivå. Vår önskan 

är att undersökningen kan komma att bidra till ökade kunskaper i arbetet med de nationella 

proven det vill säga påvisa nya perspektiv och starta diskussioner om proven. 

 

I följande kapitel redovisar vi vårt syfte och de frågeställningar vi vill undersöka. Vi kommer 

även att definiera de tre nivåbegreppen som återkommer i uppsatsen eftersom de kan ha olika 

innebörder för olika personer och i andra kontexter än de som har med skolan att göra.   
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2  Syfte 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och jämföra hur arbetet med de nationella 

proven organiseras på två skolor samt hur resultaten följs upp i syfte att stödja elevers 

kunskapsutveckling. Vår ambition är också att försöka förstå vilken betydelse resultaten ges 

på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå i arbetet med att öka elevers måluppfyllelse. 

  

 

2.1  Frågeställningar 

 

1. På vilka sätt förbereds de nationella proven på organisations-, grupp- och individnivå?  

 

2. Hur har lärarna organiserat genomförandet av de nationella proven? 

 

3. Hur arbetar de två skolorna vidare med resultaten av de nationella proven i syfte att 

öka elevernas måluppfyllelse?  

 

 

2.2  Avgränsningar  

  

De nationella proven genomförs idag i årskurserna tre, sex och nio samt på gymnasiet. Vi har 

valt att avgränsa vår uppsats till de nationella proven för årskurs tre som genomfördes under 

våren 2011. I denna undersökning innebär det att samtliga intervjuade lärare har genomfört de 

nationella proven det aktuella året. 

 

 

2.3  Definitioner av begrepp  

 

Organisationsnivå: Begreppet organisationsnivå avser det som omfattar hela skolans 

verksamhet där huvudman/rektor ansvarar för helheten bland annat i form av lokaler, 

personalkompetenser, övergripande scheman, skolutvecklingsmöjligheter såsom 

kompetensutveckling för enskilda lärare och annat som kan vara aktuellt för skolan.  
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Gruppnivå: Med gruppnivå menas arbetet med klassen, till exempel undervisning, val av 

metoder, läromedel, placering i klassrummet, uppdelning i mindre grupper. Gruppnivån kan 

även innefatta det mindre arbetslaget, det vill säga de lärare som arbetar närmast eleverna.  

 

Individnivå: Med individnivå menas den enskilde elevens behov för att utvecklas så långt det 

är möjligt mot målen i kursplanerna, enligt Skolverket (2008a). Det innebär också arbete på 

ett individuellt plan med elever i behov av särskilt stöd i form av eventuella anpassningar av 

olika slag, i den stora gruppen, mindre gruppen eller enskilt.  

 

 

2.4  Disposition 

 

 Inledningsvis har vi beskrivit bakgrunden till de nationella provens införande. Därefter 

presenterades hur prov och bedömning vuxit fram i svensk skola i ett historiskt perspektiv 

samt några viktiga årtal och beslut som har fattats på vägen. Sedan följer utdrag om vad 

dagens styrdokument säger om arbetet med att diagnostisera, och vikten av att följa upp i 

arbetet med eleverna. Vi har även kortfattat presenterat standardiserade tester ur ett 

internationellt perspektiv. Alla nämnda delar leder in oss på vårt syfte med undersökningen, 

och hur vi har valt att avgränsa den. Arbetet fortsätter med en presentation av forskning på 

området. Därefter presenterar vi val av metod, genomförande, analysarbete och resultat. Vi 

avslutar med en metod- och resultatdiskussion och till sist diskuterar vi kring våra tankar om 

de nationella proven och om framtida forskning i ämnet. 

 

 

3  Forskning om nationella prov  

 

Vi har funnit nio avhandlingar som på något sätt berör nationella prov. Det har vi gjort via 

flera olika sökvägar
12

. Ingen av de sökta avhandlingarna behandlar ämnet nationella prov för 

årskurs tre eller fem, eller generellt bara om nationella prov. Vi har funnit ett pågående 

forskningsprojekt på Örebro Universitet, av Eric Borgström och Daroon Yassin, som 

genomför en närstudie av förberedelser och genomförande av nationellt prov i år tre vid två 

skolor i Sverige under vårterminen 2009. Ett flertal forskare har i olika artiklar och böcker 

                                                           
12

 Sökvägar såsom; Internet, Eric, DIVA, Libris, SWEPub, EBSCO etc.  
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behandlat ämnet bedömning, och i många av dessa texter berörs de nationella proven. 

Därifrån har vi hämtat valda delar som vi anser vara relevanta för vår undersökning. 

  

 

3.1  Statligt utökad kontroll   

 

Johannes Lunneblad och Maj Asplund Carlsson (2010) skriver att det finns en stark tilltro till 

de nationella proven, i regeringens utredningar och i Skolverksrapporter. De nationella proven 

i årskurs tre har ur politisk synvinkel setts som den enda möjligheten att lyfta 

utbildningsnivån, och garantera en minimikunskapsnivå på kunskaper och färdigheter.  

 

En utbyggnad av de nationella proven innebär en ökad kontrollverksamhet, enligt Roger Säljö 

(2007) och han anser att elevernas kunskaper blivit en vara där jämförelser görs mellan olika 

länders skolsystem. Säljö (2007) uttrycker att han inte tycker att det är fel att ha nationella 

prov som kan ge information om skolan, men att det är ett problem om en ökad 

provverksamhet ses som ett sätt att utveckla skolan och göra den tilltalande för de unga. Om 

man tror att standardiserade prov är av vikt för samhällsmedborgarna och arbetsmarknaden så 

är det illavarslande, menar han. 

 

 

3.2  Ett mått för bedömning av organisation och kvalitet i kommun och skola 

 

De kunskapsbrister som framträder i elevernas provresultat har fått stor uppmärksamhet, 

enligt Forsberg och Lindberg (2010) som även påtalar att elevprestationerna har övergått till 

att bli ett mått för bedömning av organisationen och kvaliteten i skolsystemet. Lundahl 

(2011a) poängterar att de nationella proven kan ses som en typ av utvärderingssystem som 

rapporterar om hur det går i skolan. Han påtalar att detta provinstrument inte utvärderats 

nämnvärt, vilket han anser är paradoxalt.  

 

Proven ses med positiva ögon av lärarna, skriver Lundahl (2011a) men det behövs kunskap 

om den praktiska användningen. Även Anders Jönsson (2012) hänvisar till Skolverksrapporter 

och betonar att lärare och elever är positiva till proven. Proven har hög kvalitet och kan ge 

lärarna goda exempel på hur man utformar uppgifter, menar Jönsson (2012) och tillägger att 
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proven kan ses som rättesnören när läraren tolkar målen, men det finns även en risk att de styr 

undervisningen. 

 

Enligt Lundahl (2009) har lärarna och skolhuvudmännen gjorts ansvariga i dubbel 

bemärkelse, det vill säga ansvar för de resultat undervisningen leder till och för de 

resultatmått de producerar. Lundahl (2011a) framhåller att det dubbla ansvaret där proven 

alltmer används som nationell måttstock föranleder en mindre förståelse för orsaken till de 

enskilda resultaten. Han undrar vad jämförelser mellan skolor ska syfta till och hur de ska 

leda till utveckling, och tillägger att bedömningar som används som statistik är svåra att 

inlemma i formativa
13

 och pedagogiska sammanhang.  

  

De norska forskarna Johnny Tobiassen och Erik Thomassen (2000) ställer frågan ifall 

diskussioner om skolans mål stimuleras av administrationen och rektorer. De funderar på om 

provresultaten ses som en utgångspunkt för diskussion om betygssättning, pedagogik och 

fackdidaktik, vilket skulle leda till diskussioner om kunskaper och förmågor som de nationella 

proven provar. 

 

Lundahl (2009, 2010) påpekar att kurs- och ämnesrapporterna
14

 som funnits sedan 1997 är 

ämnade för lärare, skolledare och kommuner att använda vid utvärdering och uppföljning, och 

de har också innehållit ämnesdidaktiska analyser, exempelvis hur elever löst olika uppgifter. 

Ett hinder för att utveckla detta har varit provsekretessen, vilket föranlett att didaktiska samtal 

inte kunnat föras offentligt, anser Lundahl (2009, 2010). Även Jesper Boesen (2006) menar 

att proven inte har utnyttjats maximalt som didaktiskt hjälpmedel. Den norska rapporten av 

Tobiassen och Thomassen (2000) ifrågasätter om man gör sig nytta av provresultaten på 

kommunal nivå överhuvudtaget. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 I den formativa bedömningen blir lärarens agerande centralt och på vilket sätt elevens prestationer följs upp 

och analyseras, det vill säga relationen mellan lärare och elev, mellan undervisning och lärande. Rönnerman 

(2011). 
14

 Kurs- och ämnesrapporternas primära syfte är att återrapportera resultat för utvärdering och uppföljning. 
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3.3  Ger de nationella proven ökade kunskaper i skolvardagen? 

 

I en studie genomförd av Ninni Wahlström
15

 (2009) är syftet att ta reda på hur begreppet 

lärande uppfattas. Studien behandlar de nationella proven, men riktas inte mot någon särskild 

del av skolan. Hon har intervjuat lärare om de nationella proven, och kan av resultaten från 

dessa bland annat utläsa att de nationella proven uppfattas av lärarna som uttolkare av de 

nationella målen, och att proven på så sätt delvis styr undervisningens innehåll. Däremot 

bidrar proven ytterst marginellt, enligt lärarna, till att de får ny eller oväntad information om 

sina elevers kunskaper. Undersökningen pekar sammantaget på att de nationella proven i 

såväl årskurs fem som i årskurs nio ges en stor betydelse. Stor vikt läggs vid resultaten och 

kopplas till det förarbete lärarna har gjort inför proven för att förbereda eleverna så långt som 

möjligt. Resultaten från de undersökta skolorna tar sedan skolledningen och den kommunala 

förvaltningen del av, redovisar Wahlström (2009).   

 

Meningen med de nationella proven är att öka samt att kontrollera elevers kunskaper och 

underlätta betygssättningen, vilket Lundahl (2011b) ifrågasätter vid en intervju i 

nyhetsprogrammet Rapport på SvT
16

. Han förordar en kontinuerlig bedömning i skolvardagen 

som ett sätt att bedöma elevernas kunskapsnivå. En provprestation, som sker i slutet av ett 

läsår, får inte vara avgörande för betygssättningen utan ska leda till en diskussion om hur 

eleven kan utveckla ett bättre kunnande, hävdar Lundahl (2011b) under TV- intervjun. 

 

 

3.4  Lärarens praktiska och pedagogiska hantering av de nationella proven 

 

Villkoren för lärarbedömning av elevprestationerna under provets genomförande är beroende 

av skolans stöd och lärarens egna lösningar för att kunna genomföra provet, menar Lunneblad 

och Asplund Carlsson (2010). Den engelske forskaren Ball anser, enligt dem, att alltför 

mycket tid krävs för övervakning, hantering av provsituationen och administration av proven, 

vilket innebär att den direkta undervisningen av eleverna får mindre tid, men även 

kursplaneutvecklingen får stå tillbaka.  

 

                                                           
15 Studiens namn är ”Mellan leverans och utbildning – om lärande i en mål- och resultatstyrd skola”. 
16 SvT: Sveriges television. 
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De nationella proven bedömer inte bara eleverna utan blir indirekt även en bedömning av 

lärarna och skolan, enligt Lunneblad och Asplund Carlsson (2010). De poängterar att för den 

enskilde eleven kan de nationella proven ses som skolans misslyckande att inte ha erbjudit 

eleven särskilt stöd. Genom testerna omdanas fokus från lärandeprocess till mätbara resultat, 

och resultatet redovisas sedan som ett faktum som både elever och lärare får stå till svars för, 

menar de. Blott resultaten räknas, men inte hur de kommit fram till dem. Även Lundahl 

(2011a) uttalar att det finns en pedagogisk risk att skolan blir mer statisk om proven 

kombineras med mer bestämda mål eftersom utrymmet för lärandet avgränsas då målen blir 

styrande. Den utökade provverksamheten kan leda till en undervisning som styrs in på den 

sorts uppgifter som man kan återfinna på testen, skriver Säljö (2007) och han ställer frågan 

om eleverna kommer att tränas in i att klara av prov. Provkonstruktörerna till de nationella 

proven försöker närma sig autentiska uppgifter,
17

 men det är svårt att fånga mål där eleven ska 

kunna ta eget ansvar för sitt lärande, anser Säljö (2007). Denna kritik lyfter även Moira von 

Wright (2009) i sin pedagogikrapport där hon uttrycker att lärarna blir klämda mellan ideal 

och direktiv. Hon menar att elevens uppgift övergår till att i första hand nå målen. 

Målstyrning och styrdokumenten, anser von Wright (2009) vara oförenliga med god 

pedagogisk miljö i klassrummet. 

 

 

3.5  Sammanfattning av tidigare forskning och konsekvenser för vår egen uppsats 

 

I den forskning som vi tagit del av inom området prov och bedömning finner vi få 

avhandlingar som relateras till de lägre åldrarna. Säljö (2007) påtalar att staten utökar sin 

kontroll via de nationella proven, och enligt Forsberg och Lindberg (2010) bedöms skolans 

kvalitet genom elevprestationer, medan Lundahl (2011a) lyfter avsaknaden av utvärderingar 

av proven som mätinstrument. Detta gör det relevant att undersöka hur arbetet med de 

nationella proven i årskurs tre beskrivs ur ett lärarperspektiv. Denna uppsats riktar 

uppmärksamheten till hur skolan och lärarna arbetar med de nationella proven, och om och 

hur resultaten används till skolutveckling i syfte att nå ökad måluppfyllelse. Även 

internationellt diskuteras det om standardiserade tester, och där är vår uppfattning att flera 

forskare anser att proven tar tid från själva undervisningen och lärandet i sig. I nästa kapitel 

                                                           
17

 Med autentiska uppgifter menas uppgifter där kunskaper kommer till användning och fångar kommunikativ 

förmåga eller kritiskt tänkande. 
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redogör vi för val av metod och hur vi gått till väga i de steg som den kvalitativa metoden 

innebär.  

 

 

4  Metod 
 

I detta kapitel beskrivs genomförandet av undersökningen utifrån syftet att undersöka och 

jämföra hur två skolor organiserar och följer upp resultaten av de nationella proven i årskurs 

tre i syfte att stödja elevernas kunskapsutveckling. Ambitionen är även att försöka förstå 

vilken betydelse resultaten ges på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå i arbetet med 

att öka elevers måluppfyllelse. Vi beskriver hur materialet skapats, bearbetats och analyserats 

och avslutar kapitlet med en diskussion av undersökningens tillförlitlighet och de etiska 

överväganden vi gjort.  

 

 

4.1  Intervju som metod  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker, enligt Kvale och Brinkmann (2010) bland annat att 

förstå världen från de intervjuades synvinkel. Det halvstrukturerade intervjusamtalet är varken 

ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, utan liknar ett samtal som genomförs 

enligt en intervjuguide och innehåller olika teman. Intervjuguiden är inte låst till bestämda 

frågor, utan innehåller förslag till frågor. Vid val av metod ansåg vi att detta var ett lämpligt 

sätt att uppnå svar på våra frågeställningar, där informanterna ges möjlighet att utveckla sina 

svar. Detta tillvägagångssätt ger tillgång till informanternas tankar och reflektioner, vilket 

stämmer även väl överens med följande citat av Larsson (2008) om intervjun som metod: 

 

Data i kvalitativa studier syftar vanligen till att vidga förståelsen av något som 

vi vet eller trodde oss veta något om och som vi vill öka våra kunskaper om. 

Larsson (1993) menar att kvalitativa studier bl.a. eftersträvar att gestalta något 

på ett sätt som innebär att nya aspekter och kunskaper framträder, vilket i sin 

tur kan bidra till diskussioner snarare än att påvisa något med bestämdhet. 

(Larsson, 2008, s 39) 
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Genom att formulera frågor utifrån vårt syfte och frågeställningar utformades en 

intervjuguide
18

 med halvstrukturerade frågor (se bilaga 1). Frågorna fokuserade olika teman, 

vilket gav oss en större öppenhet till ett fritt samtal. De olika temaområdena omfattar 

förberedelse, genomförande, efterarbete och fortsatt arbetet, vilket täckte 

undersökningsområdet och som hjälp vid själva intervjutillfället utarbetade vi förslag till 

följdfrågor. 

 

I och med detta val av halvstrukturerade frågor lyftes många av de förberedda frågor spontant, 

vilket föranledde oss att ställa de följdfrågor som utarbetats innan intervjutillfället. Genom att 

ställa följdfrågor erhöll vi mer utförliga svar samtidigt som följdfrågorna påvisade vårt 

genuina intresse för informantens berättelse. Intervjuerna utgjorde ett empiriskt underlag som 

gav oss möjlighet att finna detaljer som förenar eller skiljer sig åt i utsagorna. För att kunna 

ställa relevanta frågor och följa upp med lämpliga följdfrågor behöver man också ha viss 

kännedom om samtalsämnet, enligt Kvale och Brinkmann (2010).  

 

En pilotintervju genomfördes i syfte att utvärdera de frågeställningar som vår undersökning utgår 

från, och för att få en uppfattning om hur lång tid intervjun skulle ta i anspråk. Ett annat syfte 

med pilotintervjun var att skapa oss en uppfattning om intervjuteknikens svårigheter och 

utvecklingsmöjligheter samt vilka följdfrågor som var relevanta att ställa. Som en följd av detta 

förtydligade vi en fråga och la till två följdfrågor för att försäkra oss om att inte gå miste om 

relevant information. Detta poängterar Kvale och Brinkmann (2010) och skriver att vid de första 

intervjuerna kommer man efter hand på saker att tänka på, och gör små ändringar som leder till 

förbättringar. Kvale och Brinkmann (2010) menar att många intervjustudier inte är helt 

färdigplanerade en gång för alla, utan förändras från den ena intervjun till den andra. Detta beror 

ofta på att forskaren blir klokare längs vägen. Nedan kommer vi att skriva om hur vi gick tillväga 

när skolor och informanter valdes ut till undersökningen samt presentera dessa.  

 

 

 

 

 

                                                           
18 Intervjuguiden talar om vilka områden som intervjun behandlar. I början av intervjun visar man den och 

förklarar hur intervjun är upplagd. Guiden får sedan ligga kvar på bordet som ett stöd för samtalet (Kylén 1994). 
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 4.2  Val av och presentation av skolor och informanter 

 

Denna undersökning har genomförts i två medelstora kommuner i Mellansverige. Skola A och 

skola B ligger i kommuner med cirka 26 000 invånare. Tillvägagångssättet för urval av 

informanter skedde på lite olika sätt i de två kommunerna. I en av kommunerna togs kontakt 

med skolchefen för information om vilken skola som var lämplig för en undersökning kring 

de nationella proven i årskurs tre. Efter att ha fått förslag på passande skola kontaktades 

skolans rektor för att få tillträde till att göra undersökningen. I den andra kommunen gjorde vi 

ett val av skola först, för att sedan kontakta rektor samt specialpedagog, varefter tillträde för 

undersökningen gavs även i denna kontakt. I nästa steg kontaktade vi sex lärare som 

genomfört de nationella proven på respektive skola under våren 2011. Undersökningen har på 

detta sätt informanter som har egen personlig kunskap och aktuell erfarenhet av proven. 

Martyn Denscombe (2010) påpekar att valet av informanter ofta görs medvetet då dessa har 

en unik kunskap eller särskild position. Han menar även att detta kan bero på att studien 

undersöker något specifikt. Härnäst görs en närmare presentation av skolorna och de 

informanter som ingår i undersökningen. 

 

Skola A är en grundskola med cirka 140 elever, fördelade från förskoleklass upp till årskurs 

tre. Totalt arbetar det tio lärare på skolan, och de tillsammans utgör ett arbetslag. Hela 

arbetslaget träffas en gång per vecka. Intervjuerna på skola A genomfördes med tre lärare, 

varav en arbetar med elever i behov av särskilt stöd. De intervjuade har alla behörighet i 

svenska och matematik, och har arbetat mellan fyra år till fyrtio år som utbildade lärare. Alla 

elever är indelade i åldersgrupper med en lärare per grupp om 16 - 20 elever. På skolan 

arbetar förutom klasslärare även två lärare med de elever som är i behov av särskilt stöd. Två 

klasslärare hade hand om varsin årskurs tre, och under proven fanns en och samma 

resurslärare kopplad till klassen. 

 

Skola B är en grundskola med cirka 300 elever, fördelade från förskoleklass upp till årskurs 

sex. Det arbetar cirka 25 lärare på skolan, fördelade i tre arbetslag. Arbetslagen träffas en 

gång per vecka. Intervjuerna på skola B genomfördes med tre lärare, som alla är behöriga 

lärare i svenska och matematik, och har arbetat som lärare mellan 12 till 25 år. Alla elever är 

indelade i åldersgrupper med tre lärare per grupp om 50-60 elever i varje. På skolan finns 

förutom klass- och ämneslärare även en specialpedagog och två speciallärare. I årskurs tre 

arbetar två klasslärare, en resurslärare på 50 procent och en speciallärare på 50 procent. 



18 

 

Tillvägagångssättet inför och själva genomförandet av intervjuerna, presenteras i kommande 

avsnitt. 

 

 

4.3  Genomförandet av intervjuerna 

 

Intervjuer med sex informanter genomfördes, tre på varje skola. Personlig kontakt togs i god tid 

med de berörda informanterna då varje lärare tillfrågades om de ville ställa upp, samtidigt som 

det bokades tider för intervjuerna med stor hänsyn tagen till informanternas tidsscheman. De fick 

varsitt informationsbrev (bilaga 2) antingen via mail eller i pappersform någon vecka innan 

själva intervjun där vi presenterade oss, berättade om vår undersökning och dess syfte samt 

informerade om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002).  

 

Vi valde att intervjua en lärare per tillfälle på dennes skola på ett enskilt och ostört ställe som 

informanten själv föreslog. Intervjun inleddes med ett informellt samtal om undersökningen, 

dess syfte och de etiska principerna. Inspelning av intervjuerna med mp3-spelare eller diktafon 

nämndes vid detta tillfälle och godkändes av alla informanter. En intervjuguide (bilaga 1) fanns 

tillgänglig på bordet för både respondenten och informanten, vilket gjorde att båda kunde följa 

en grov struktur under själva genomförandet. Intervjuerna tog mellan 45 till 60 minuter per lärare 

och avslutades med att informanten gavs möjlighet att kommentera frågorna, eller ta upp sådant 

som vederbörande saknade, och som denne ansåg kunde vara av värde för undersökningen.  

 

Transkriptionen av intervjuerna genomfördes strax efter deras genomförande, och tanken var att 

vi skulle transkribera varandras intervjuer, men på grund av problem med ljudfilsöverföring via 

nätet transkriberade vi våra egna intervjuer. Informanterna erbjöds läsa igenom 

transkriptionerna, men samtliga avböjde. I kommande avsnitt förklaras de olika stegen i 

analysens tillvägagångssätt. 

 

 

4.4  Databearbetning och analys 

 

I en analysprocess söker man kärnan i studien, enligt Martyn Denscombe (2010). Han råder 

till att analysen ska grundas på insamlad data, och att tolkningen sker genom omsorgsfull 

granskning av rådata. Egna fördomar kan utgöra ett hinder för en god analys, anser 
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Denscombe (2010) och tillägger att forskaren i analysprocessen hela tiden ska förhålla sig 

reflexiv till sin egen empiri. I forskarrollen ingår att försöka distansera sig från sin egen 

undersökning för att kunna förhålla sig till densamma, vilket även vi i vår undersökning 

försökt uppnå genom att granska utsagorna utifrån flera perspektiv med hjälp av de matriser 

(bilaga 4) och kategoriseringar som vi gjort. 

 

Den tydligaste skillnaden mellan en kvalitativ intervju och den kvantitativa enkäten är den 

process som sker efter insamlandet av materialet, anser Idar Magne Holme och Berndt Krohn 

Solvang (1997). I undersökningens analysprocess valde vi att bearbeta materialet i tre steg, 

vilket innebär att intervjuerna bearbetades, kategoriserades och tolkades. Resultaten 

presenteras därefter som en sammanhängande text med återkommande citat av utsagorna, 

vilket Kvale och Brinkmann (2010) förordar. 

 

I ett första steg transkriberades intervjuerna ord för ord. Materialet bestod av cirka 4,5 timmar 

inspelade intervjuer. Att transkribera de inspelade intervjuerna var ett tidskrävande och 

stundtals svårt arbete som resulterade i en stor mängd text. Denscombe (2010) lyfter tre 

problemområden som man kan stöta på i samband med transkriberingen. Dessa är att det kan 

vara svårt att höra vad som sägs då vi talar i ofullständiga satser och avslutar inte alltid dessa. 

Även uttal, intonation och betoning är svårt att redovisa i text. Vid den första transkriberingen 

var vi mycket noggranna, och tog med i stort sett varje detalj, men vi bedömde att detta inte 

var relevant för vår undersökning. I de kommande transkriberingarna utelämnades därför 

hummanden och betoningar. Redan i transkriberingen av intervjusvaren urskiljdes de första 

likheterna, exempelvis gemensam bedömning och skillnaderna som till exempel utarbetandet 

av resultatanalys mellan skolorna. Kvale (1997) beskriver denna del i processen som en 

klarläggning där man eliminerar överflödigt material, skiljer på det som är väsentligt och det 

som är oväsentligt.   

 

Nästa steg i analysarbetet innebar att konstruera kategorier. Kategorierna kan enligt Kvale och 

Brinkmann (2010) vara utvecklade på förhand, så kallade begreppsstyrda eller kan 

utkristalliseras under analysens gång, det vill säga datastyrda. I denna undersökning använde 

vi oss av både begreppsstyrda och datastyrda kategorikonstruktioner. Efter ett flertal 

noggranna genomläsningar av materialet använde vi de kategorier som utgjorde våra 

huvudfrågor i intervjuguiden; förarbete, genomförande, efterarbete och fortsatt arbete. För att 

få en schematisk överblick över alla intervjuer lade vi in dessa i en första matris (bilaga 4, 
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matris 1). Skolorna benämns som Skola A och Skola B samt lärarna som L1 och L2, 

resursläraren som RL och specialpedagogen som SP.  

 

För att komma ännu närmare texten och gå ett steg djupare behövde vi återigen läsa igenom 

hela materialet för att finna utsagor som fokuserade de olika nivåerna, vilket Ann Ahlberg 

(2009) också beskriver. Hon menar att analysarbetet innebär att upptäcka likheter och 

skillnader, söka mönster och klassificera i syfte att tematisera eller konstruera kategorier. Det 

resulterade för vår del i nya kategoriseringar, denna gång med utgångspunkt från 

organisations-, grupp- och individnivå. Dessa kategoriseringar lade vi in i en ny matris (bilaga 

4, matris 2) där informanternas utsagor nivågrupperades. Vår egen erfarenhet och de 

förkunskaper som vi har samt de avgränsningar vi har valt att göra och hur de kan påverka 

undersökningen, går vi närmare in på i nästa avsnitt.  

 

 

4.5  Undersökningens giltighet  

  

Vi har båda två lång erfarenhet av skolan som verksamhet, och har genomfört nationella prov 

i årskurs fem och årskurs tre sedan de frivilliga proven startade 1994. I och med den 

erfarenheten har vi en förförståelse för och kunskap om våra frågor i undersökningen, vilket 

underlättade valet av följdfrågor. Detta överensstämmer med Staffan Larssons (2005, s.18) 

tankar om att ”explicitgöra förförståelsen” det vill säga att studien tolkats utifrån ett 

perspektiv redan från start. Läsaren blir informerad om forskarens perspektiv och kan läsa 

med kritisk blick, skriver Larsson (2005). Vi ser det dock inte som en nackdel att ha denna 

förförståelse och i samband med förberedelserna, som gjordes innan intervjuerna, anser vi att 

vi varit uppmärksamma på detta faktum. 

 

Det kan dock vara så att vi i vissa avseenden tar saker för givna eftersom våra kunskaper och 

erfarenheter medför att det är svårare för oss att förhålla oss distanserade i intervjusituationen. 

Ahlberg (2009) påtalar att forskarens egna föreställningar och förhållningssätt påverkar en 

mängd olika val och ställningstagande som görs under forskningsprocessen. Att vara 

värdeneutral och helt objektiv är därför en omöjlighet, enligt Ahlberg (2009) och påpekar att 

detta då får till följd att forskningsresultaten bör betraktas som tillfälliga sanningar, vilket 

även Staffan Larsson (2001) menar eftersom människan förändrar sitt sätt att agera och 

ständigt gör nya tolkningar.  
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I de skolor där undersökningen genomförts är informanterna väl insatta i det valda 

undersökningsområdet. Genom att samma antal intervjuer, med halvstrukturerade frågor, har 

genomförts på båda skolorna och vi har fått svar på det syfte och de frågeställningar som 

undersökning efterfrågar, anser vi att en god giltighet getts i densamma.  Pilotstudien gav oss 

tillfälle att modifiera vår intervjuguide och de i förväg utarbetade följdfrågorna, och detta gav 

oss mer kvalitetssäkra och giltiga intervjuer.  

 

Studien riktas enbart mot två skolor, vilket innebär att vi inte kan göra anspråk på en giltighet 

för majoriteten av skolorna i de båda kommunerna. Undersökningen följer endast provet som 

genomförts våren 2011, vilket ger ett mindre intervjuunderlag än om vi följt upp fler skolor 

under flera år. Larsson (2001) skriver dock att generaliseringar kan göras i kvalitativa studier 

fastän intervjuerna genomförs med endast ett fåtal personer. Han föreslår att en kvalitativ 

studie ska ha en strävan att dra slutsatser som är meningsfulla oavsett fallstudie, och att 

tolkning och slutsatser ska kunna användas i liknande undersökningar. Vår önskan är att 

undersökningen kan bidra med ökade kunskaper om hanterandet av nationella prov, påvisa 

nya perspektiv och starta diskussioner om proven. Vi anser att denna kvalitativa undersökning 

kan utföras på liknande sätt vad gäller urval, metod, frågeguide och analysmetod. I nästa 

avsnitt beskriver vi vårt sätt att förhålla oss till de etiska principerna. Enligt dessa principer 

måste den eller de som ansvarar för det skrivna ordet ta hänsyn till vissa etiska 

förhållningsregler. 

 

 

4.6  Etiska överväganden  

  

I vår uppsats har vi tagit fasta på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), det vill 

säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet
19

 och nyttjandekravet. 

Varje informant fick information om undersökningen och de etiska principerna både muntligt 

och skriftligt (bilaga 2). I samband med överlämnandet av informationen hörde vi oss för om 

varje informants samtycke. En av de tillfrågade tackade nej av personliga skäl innan 

intervjuerna skulle genomföras.  

  

                                                           
19  Konfidentialitet innebär att det sagda inte kommer att föras vidare och ingen ska få reda på vem som sagt eller 

gjort vad. (Trost, 2010, s. 61). 
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Med tanke på konfidentialiteten delgav vi intervjupersonerna hur uppgifterna om både skolan 

och om dem själva skulle presenteras i rapporten, det vill säga utan namn på vare sig 

kommun, skola eller lärare. De intervjuade hade därmed möjlighet att avböja fortsatt intervju 

om de inte ansåg anonymiteten vara tillfredsställande. Innan intervjuerna beskrev vi 

undersökningens syfte, och vi gav utrymme för frågor kring undersökningen. Under 

intervjuerna var vår relation till de intervjuade neutral, vilket innebär att vi inte framförde 

egna åsikter. Detta för att inte påverka de intervjuade i någon riktning.  

 

Kvale och Brinkmann (2010) anser att det inte finns några fasta kriterier för den etiska 

kvaliteten i en intervju.  Däremot råder de till att värna om konfidentialiteten för alla som 

inbegrips i intervjun genom att förvara inspelningar och utskrifter på ett säkert sätt samt att 

radera inspelningar när de inte längre behövs. Detta har vi tagit fasta på och de inspelade 

intervjuerna kommer att förstöras när denna uppsats är färdigställd. Vi kommer att tillmötesgå 

informanternas önskemål om att få ta del av uppsatsen när den är klar.  

 

 

5  Resultatredovisning   

      

I följande kapitel kommer resultatet av undersökningen att presenteras. Här redovisas 

organisations-, grupp- och individnivå, med underrubriker i form av olika teman. De rådata 

som presenteras, menar Kvale (1997) måste klarläggas för att bli tillgänglig för analysen, 

vilket innebär att relevanta utsagor måste urskiljas. Tolkningarna av utsagorna i vår 

undersökning redovisas i löpande text, vilka åskådliggörs med utvalda citat som även styrker 

utsagornas äkthet.  Vi har valt att skriva ut skola A respektive skola B för att påvisa de olika 

skolornas sätt att arbeta. För att se vilken skola lärarna tillhör har vi valt att skriva A eller B 

framför L1, L2, RL och SP, vilket står för lärare 1, lärare 2, resurslärare samt specialpedagog. 

 

 
 

5.1 Organisationsnivå 

 

Med organisationsnivå avser vi det som innefattar hela den verksamhet som rektor har ansvar 

för. Undersökningen är inriktad på det pedagogiska området som är en del av hela 

verksamheten. Nedan redovisas vad lärarna uttryckt i intervjuerna på denna nivå. Vi kommer 

att inleda med en kort beskrivning av det mest centrala i utsagorna, och fortlöpande relatera 
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till utvalda citat som visar på dessa utsagor. Följande avsnitt redovisar hur lärarna förbereder, 

genomför, efterarbetar samt följer upp resultaten. 

 

 

5.1.1  Planering som organisationsstruktur  

 

Det som beskrivs i intervjuerna är olika typer av planeringar. Dessa beskrivs av informanterna 

som träffar mellan de lärare som är berörda av de nationella provens genomförande 

innevarande år, men även som en handlingsplan som också täcker det fortsatta arbetet med de 

nationella proven under hela läsåret. Båda skolorna beskriver förträffar och 

föräldrainformation där innehållet och genomförandet framställs på ett likartat sätt. 

 

Skola A beskriver planeringen i termer av förträffar, där enbart de lärare som ska genomföra 

proven träffas. Lärarna på skola A beskriver förträffen som ett sätt att planlägga 

genomförandet av proven, såsom datum och lektionstider, men även gruppformationer och 

schematekniska lösningar där hänsyn tas till idrott, slöjd och musik. En plan för elever i behov 

av särskilt stöd samt de som behöver extra lång tid på sig tas i beaktande i detta inledande 

möte. Detta planeringsmöte genomförs i samband med de nationella provens genomförande.  

 

På skola B finns en utarbetad plan, vilken benämns som handlingsplan. Denna plan följer de 

nationella proven under hela läsåret, med fokus på tiden före och efter proven när 

handlingsplanens olika delar är som mest aktuella. Handlingsplanen för skola B inbegriper 

delmoment i provens genomförande, såsom reflektion kring föregående års erfarenheter av 

proven, efterarbete, rättning och bedömning. Inom handlingsplanens ram sker ett analysarbete 

som specialpedagogen och ämnesutvecklarna
20

 ansvarar för, vilket innebär att de går igenom 

provuppgifterna och provresultaten i förhållande till kunskapsmålen. Efter utförd analys 

återkopplas resultatundersökningen till arbetslaget och övrig personal. Denna återkoppling av 

provresultat och kunskapsmål ger alla lärare full insyn i den egna skolans måluppfyllelse, och 

ger anvisningar för fortsatt arbete med skolutveckling. Denna plan revideras kontinuerligt 

vilket specialpedagogen ansvarar för. Handlingsplanen beskrivs på följande sätt:  

 

                                                           
20 Ämnesutvecklarna i matematik och svenska har en projektanställning där syftet är att utveckla dessa ämnen i 

hela kommunen genom att ordna studiedagar, sammanställa kommunavstämningar och se över kommunens 

behov och ta fram en plan för arbetet med ökad måluppfyllelse för hela kommunen.  
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handlingsplanen ska täcka… för hela året… först föräldramöte… sen... förbereda sig inom 

arbetslaget vem gör vad och det ska styras utifrån den plan vi har kommit överens om… så när 

genomförandet kommer… så ska man i arbetslaget veta att den gör det, den gör det och den gör 

det… vem rättar hur genomför vi… och sen när... proven då kör igång då ska det bara vara att 

sätta igång... arbetslaget är en del alltså vem gör vad. (B:SP) 

 

I citatet ovan framställs handlingsplanen som ett redskap för att förenkla för lärarna innan 

genomförandet av de nationella proven. Specialpedagogen beskriver att handlingsplanen löper 

över läsåret, och att arbetet fördelas mellan de lärare som ska genomföra proven. 

Handlingsplanen revideras varje år på grund av yttre omständigheter, såsom ändrade 

klasstorlekar, elevgrupper och lärartillgång.  

 

I kommunen där skola B ligger hade ämnesutvecklarna hand om förträffar som innebar att 

samtliga lärare som genomförde nationella prov i trean, på våren 2011, träffades och gick 

igenom och diskuterade vad de bör tänka på i arbetet med proven. En lärare kommenterar 

denna träff på följande sätt: 

 

vi hade en förträff me... ämnesutvecklarna där dom bara kort berättade vad som skulle ske sen 

inge mer me det... å sen fick vi våra papper när dom väl släpptes... å sen vare bara å läsa igenom 

dom… å sen vare bara å köra (B:L1)     

 

Läraren i citatet ovan uttrycker att förträffar av detta slag inte är så märkvärdigt. Liknande 

förträffar uttalar sig även skola A om, och resursläraren säger att det är: 

 

 mer på gång i kommunen i år än tidigare kring nationella proven (A:RL) 

 

Skola A, såväl som skola B, delade in klasserna i mindre grupper vid genomförandet av 

proven, och det förekom även olika gruppindelningar beroende på delprov. Det är klasslärarna 

själva tillsammans med resurs- och speciallärare som varit delaktiga i genomförandet av 

proven. Det fanns också tillgång till specialpedagog i de fall där det behövdes på skola B. Två 

klasslärare beskriver uppdelningen på följande sätt: 

 

 Då kunde vi göra lite så här… mellan klasserna… lite kors så här då… men inte bara vara så låst 

(A:L1) 
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vi dela upp vissa saker... vilka som skulle genomföra vilka prov... (speciallärarens namn) den 

praktiska matten… hon körde alla ... praktiska matteuppgifter... så hon tog en grupp i taget..(B:L2) 

 

 sen var det ju såna här gruppuppgifter… då var det liksom liten annan organisation (A:L1) 

 

Resursläraren på skola A, som har många års lärarerfarenhet, deltog hela tiden i arbetet med 

proven, och koncentrerade sig på de elever som var i behov av särskilt stöd. Redan i 

planeringen tas hänsyn till elever i behov av särskilt stöd genom enskilda lösningar, men 

också så att mindre grupper kan bildas. På båda skolorna uttryckte lärarna att de var flexibla 

vid genomförandet av proven, och anpassade lärarresurser och klassgrupperingarna efter 

behov, vilket vi tolkar att lärarna anser vara en fördel vid genomförandet. På skola B fanns två 

resurslärare på deltid som även var delaktiga vid genomförandet av proven, varav en av dem 

är speciallärare och som vid provtillfället hade ansvar för de elever som var i behov av särskilt 

stöd. Flera olika yrkeskategorier som klasslärare, resurslärare, speciallärare och 

specialpedagog involveras i de nationella proven vid genomförandet på skola B, medan 

klasslärare och resurslärare var de som genomförde proven på skola A.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det i analysen att lärarna uttrycker sin syn på förplaneringar 

på två skilda sätt, men det finns även innehåll i planeringarna som förenar skolorna. 

Handlingsplanen används som ett sätt att planera genomförandet och analysera proven för det 

innevarande läsåret på skola B. De kommunvisa förträffarna, som beskrivs på skola B, har 

även påbörjats under våren 2012 i kommunen där skola A ligger. Uppdelningen av 

genomförandet mellan de olika lärarna beskrivs på liknande sätt på de båda skolorna.  

 

 

5.1.2 Föräldrainformation  

 

Skolorna gör på liknande sätt när det gäller att förmedla information till föräldrarna om de 

nationella proven. Detta sker på föräldramötet under höstterminen i årskurs tre. Information 

ges om vad de nationella proven innebär, dess syfte och vikten av att eleverna är på plats. 

Båda skolorna nämner föräldrainformationen som en viktig del i förarbetet. På skola A 

informeras föräldrarna även i årskurs ett om de kommande proven i årskurs tre, för att sedan 

åter upplysa om proven under hösten i årskurs tre. Skolan har utarbetat ett informationsblad 
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till föräldrarna om kravnivåerna i årskurs tre, som sedan prövas i de nationella proven, vilka 

de även lyfter som en punkt på föräldramötena. Resursläraren uttrycker följande: 

 

  vi måste ju försöka få med oss föräldrarna […] att få föräldrarna att förstå (A:RL) 

 

 först och främst föräldrarna ska ha informationen i god tid… så att eleverna är på plats … när 

proven genomförs (B:SP) 

 

Det första citatet tolkar vi som lärarnas önskan att få föräldrarna att förstå vikten av att 

eleverna når målen, och att föräldrarna är en del i detta arbete. I det andra citatet 

förklarar specialpedagogen hur de först ger information till föräldrarna i syfte att 

eleverna ska vara på plats när proven väl genomförs. En av lärarna på skola B beskriver 

att informationen till föräldrarna är en viktig del även efter att provet genomförts på 

följande sätt:  

 
  först kommunicerades de (resultaten, vår kursivering) ju såklart med elever och föräldrar (B:L2) 

 

 

Sammanfattningsvis ses föräldrainformationen om de nationella provens syfte och kravnivåer 

som en viktig del på båda skolorna. Lärarna ger information i god tid på föräldramöten, 

informerar om när proven ska genomföras samt träffar föräldrar och elever efter att proven 

genomförts. Utsagorna uttrycker också en önskan om att eleverna är på plats under tiden då 

själva proven genomförs, vilket får oss att anta att det inte alltid brukar vara så.   

 

 

5.1.3  Rättning och bedömning 

 

Rättning av proven genomfördes på olika sätt på skolorna. På skola B rättade klasslärarna 

själva de flesta proven, med undantag av två delprov där en resurslärare rättade samtliga prov 

med syfte att vara väl insatt och bli expert på det provet. På skola A rättade resursläraren flera 

delprov i syfte att avlasta klasslärarna. Specialpedagogen på skola B säger följande om 

rättningsprocessen: 

 

att (resurslärares namn), hon bedömde alla fria skrivningar... i båda klasserna hon läste in sig på… 

på bedömningsmallen och blev så att säga experten (B:SP)  
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Lärarna på skola A skiljer på rättning och bedömning, och pratar om att ha ett öga i facit, 

vilket vi tolkar som att uppgiftens svar antingen är rätt eller fel till skillnad från en uppgift 

där en elevproducerad text ska bedömas. Resursläraren på skola A säger:  

 

det är ju två saker egentligen rättning och bedömning kan jag tycka på ett sätt om jag med rättning 

menar det här där man har ena ögat i facit i bedömningsanvisningarna och andra handen i 

elevens… arbete… och då är det rätt eller fel. (A:RL) 

 

Planeringen inför de nationella proven tycks vara tydlig och strukturerad på båda skolorna, 

vilket var nödvändigt eftersom vissa delprov krävde att lärarna skulle göra en bedömning 

under tiden som provet genomfördes. På skolorna löstes detta på liknande sätt genom att en 

och samma lärare genomförde dessa delprov. En av lärarna pratar om att jämföra, vilket vi 

tolkar som att läsningen jämfördes mellan eleverna för att lättare kunna bedömas på ett 

likvärdigt sätt. 

   

(speciallärarens namn) den praktiska matten… hon körde alla ... praktiska matteuppgifter... för det 

skulle ju ske under en längre period… så hon tog en grupp i taget… så vi fick in det då… för det 

tog ju lite tid (B:L1)   

 

eller högläsningen det gjorde hon … det gjorde hon alla så att vi hade en och samma som lyssnade 

på alla barn och kunde jämföra (A:L2) 

 

Skolorna fick varsin heldag för att efterarbeta proven. För skola A innebar det att sitta 

tillsammans och bedöma de uppgifter som inte kunde besvaras enligt ett facit med rätt eller 

fel, och de skrev även kunskapsprofiler tillsammans för varje elev. Lärarna uttrycker att de 

under en lektionsfri dag gemensamt bearbetade texterna enligt bedömningsanvisningarna, och 

diskuterade sig samman. Även på skola B rättades svårbedömda prov tillsammans av lärarna i 

arbetslaget, och lärarna uttrycker en lättnad i att kunna konsultera specialpedagogen när de 

blev osäkra i bedömningen av proven. Kunskapsprofilerna skrev lärarna på skola B under en 

heldag då de kunde diskutera de elever som de var osäkra på. Vi tolkar det som att båda 

skolorna är positiva till sambedömning, och känner därmed större säkerhet i 

bedömningsrollen. Lärarna beskriver det på följande sätt: 

 

  vi bedömde tillsammans alla tre, så att det inte skulle bara vara en som bedömde (A:L2) 
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ett par av dom här skriv... som vi kände oss jätteosäkra gjorde vi tillsammans... å så då... drog  

vi i tofsen till specialpedagogen... dom här som vi tyckte så olika om... för att vi värderar liksom 

olika saker (B:L2) 

 

 bra att få en dag… för kunskapsprofilerna (B:L1) 

 

 

Sammanfattningsvis har vi i undersökningen tagit del av hur lärarna uttrycker att rättning och 

bedömning skett, det vill säga både enskilt och tillsammans med kollegorna. Den enklare 

rättningen som innebär att sätta rätt eller fel gjordes enskilt av lärarna. De uppgifter som 

krävde ett större mått av bedömning diskuterades mellan de involverade lärarna för att få en 

så rättvis och likvärdig bedömning som möjligt. Lärarna uttrycker i utsagorna att 

sambedömningar ger dem både en större säkerhet i yrket, och att det känns bra att skriva 

kunskapsprofilerna tillsammans. 

 

 

5.1.4   Uppföljning som leder till skolutveckling 

 

Båda skolornas resultat skickades vidare, till både Skolverket och kommunen. Klasslärarna på 

skola A förde en gemensam diskussion om resultaten, och vad som missades i de olika 

delproven, däremot fanns inte tid under våren för att diskutera resultaten med rektor eller 

tillsammans med övriga lärare. En diskussion i kollegiet om de nationella proven och om hur 

resultaten ska kunna höjas påbörjades under hösten 2011 i skola A. Resursläraren uttalar en 

avsaknad av reflekterande diskussioner med kollegorna, vilket vi tolkar som en önskan att 

utveckla samarbetet med de andra lärarna. 

sen borde vi ha pratat mycket mera än… vad vi skulle göra åt saken så att säga… men det har vi 

nog inte gjort så mycket (A:RL) 

 

I handlingsplanen på skola B ingår en resultatanalys som en del i planen, och kopplas till det 

utvecklingsarbete som sker. I denna analys beskrivs också hur det är tänkt med återkoppling, 

vilket innebär att resultaten redovisas på en skolkonferens där alla lärare är närvarande. 

Specialpedagogen beskriver hur hon tillsammans med rektor sammanställer resultaten och gör 

en plan för fortsatt arbete med skolutveckling för hela skolan.   

 

jag... gör ju en analys... å den går jag igenom med rektor… först... å jag kan också se om vi fallerar 

på någonting… å sen… så lägger jag upp tillsammans med (rektorns namn) en genomgång med 
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hela skolan… å tittar på… så här ser det ut… hur jobbar vi… vad ställer det för krav på oss vad 

ställer det för krav i årskurs ett årskurs två att det ser ut så här i årskurs tre... först jobbar jag med 

hela… hela kollegiet och diskuterar de här frågorna... på ett konferenstillfälle (B:SP) 

 

I analysen, som specialpedagogen nämner, framgår det i vilka delprov som eleverna lyckats 

respektive misslyckats i, både individuellt och i grupp. Resultaten diskuteras sedan i 

arbetslaget och framträdande delar påvisas av specialpedagogen som diskuterar och ger 

förslag till andra arbetssätt eller arbetsmaterial på organisations-, grupp- och även i vissa fall 

på individnivå. En del i resultatanalysen inkluderar att utforska och finna svar på varför en 

stor elevgrupp misslyckats med något delprov, vilket bland annat innebär att läromedlen ses 

över tillsammans med lärarna, berättar specialpedagogen. Specialpedagogen uttalar att det vid 

något tillfälle har framkommit i resultatanalysens slutsats att ett läromedel kan ha skapat 

elever i behov av särskilt stöd. Även på skola A pratade klasslärarna om vad de skulle kunna 

göra för att förbättra resultaten i framtiden, vilket vi tolkar som en analytisk reflektion, dock 

inte i den utsträckning som genomförs på skola B. Samtidigt har en generell diskussion 

påbörjats i arbetslaget på skola A, och en lärare beskriver att diskussioner pågår i syfte att 

höja resultaten. 

 

 det är klart att man funderar själv, vad man kan göra bättre, å liksom, vad det beror på att det blir 

så här… och definitivt inte tror det ska bli (A:L1) 

 

  det är alltså väldigt mycket prat och vi håller på med ett arbete hur vi ska kunna höja resultaten  

(A:L2) 

 

Enligt specialpedagogen har arbetslagen på skola B återkommande träffar tillsammans med 

henne. De diskuterar resultaten från de nationella proven, vilket även har lett till ett annat sätt 

att tänka när det handlar om arbetssätt och läromedel. Hon beskriver detta arbete på följande 

sätt:  

 

 har vi ett lågt resultat i läsförståelse... ja hur ser det ut hur jobbar vi med läsförståelse vad innebär 

det att jobba med läsförståelse ja, jag menar att... jag jobbar så med arbetslagen (B:SP) 

 

Det förändringsarbete vi tagit del av i resultatet från skola A påvisar att det handlar om att 

ändra organisationen till förmån för grupptimmar och att tidigare träna på prov. Även vikten 

av att arbeta praktiskt med eleverna framkommer bland förändringsarbetet på skola A samt en 
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utveckling av matematikämnet som skolan utarbetat utifrån den nya läroplanen. En lärare 

beskriver förändringsarbetet på följande sätt: 

 

 det är ständigt pågående diskussion […] dom läromedel vi har tycker vi väl är bra… schemat… 

där har vi också diskussion […] vi försöker skapa grupptimmar  (A:RL) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det skiljer sig i skolornas sätt att arbeta med 

utvecklingsarbete utifrån de nationella proven. På skola B har en arbetsgång kring de nationella 

proven utarbetats, som inbegriper både en resultatanalys och en återkoppling till skolan som 

helhet. Ingen lika tydlig återkoppling sker på skola A, enligt de tolkningar vi gjort. Däremot 

har en diskussion påbörjats inom skola A där lärarna koncentrerar samtalet till de nationella 

målen och måluppfyllelsen. Det som till viss del skiljer sig åt mellan skolorna rör sig om det 

fortsatta arbetet tillsammans med övriga lärare på organisationsnivå, enligt de tolkningar vi 

gör. 

 

 

5.2  Gruppnivå 

 
Med gruppnivå avses här arbetet med eleverna inför proven, vad eleverna förväntas kunna 

och hur man har valt att gruppera. Inledningsvis beskriver vi det mest centrala i utsagorna och 

relaterar till utvalda citat som visar på de förberedelser som görs på gruppnivå. I efterföljande 

avsnitt redovisas de utsagor som beskriver grupperingar inför delproven. 

 

 

5.2.1 Förberedande arbete med eleverna 

 

På skolorna förbereddes eleverna på lite olika sätt. För eleverna på skola A utarbetades 

checklistor i punktform, vilka baserades på matriserna i kursplanerna. Checklistorna tyder vi 

är en form av kontroll för lärarna på vad eleverna lärt sig med utgångspunkt från 

kursplanerna. En av lärarna berättar:   

 

och checkade av liksom man gjorde en liten checklista… sen så gjorde vi så vi…  repeterade  

mycket saker utifrån den här checklistan (A:L2) 
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Lärarna uttrycker att checklistorna ger eleverna en chans att repetera kunskaper, och en 

möjlighet att blicka tillbaka för att bli påminda om vad de lärt sig under sina tre år i 

grundskolan. Lärarna har i och med dessa checklistor en chans att överblicka vad eleverna 

behöver träna mer på, och kan därmed planera in extra lektionstid för detta ändamål. På skola 

B tränas eleverna på förmågan att läsa och ta till sig instruktioner, vilket en lärare anser vara 

av betydelse inför provet. Hon beskriver det på följande sätt: 

 

å sen så jobba vi me... där man skulle läsa en instruktion... för de tänkte vi… de måste dom ta… 

klarar man inte instruktion klarar man inte nationella prov... de körde vi stenhårt... me… inför... 

provet (B:L1) 

 

På skola B tar lärarna del av andra lärares erfarenheter från tidigare år, och får därmed tips om 

vad de ska tänka på och eventuellt träna lite extra på, vilket uttrycks enligt följande: 

 

 så där va vi ju jättenoga med... både i svenskan å i matten... eftersom årgången innan hade 

trillat dit på nån grej... å dom lärarna som verkligen sa… att tänk till nu så ni får me alla 

moment (B:L2) 

 

Sammanfattningsvis tar lärarna fasta på olika delar i förberedande av eleverna inför proven på 

skolorna. På skola A arbetade klasslärarna fram checklistor där eleverna repeterar 

kunskapsmålen utifrån läroplanens kursplaner. På skola B förbereder man eleverna på det 

lärarna tror att de kan ha nytta av inför provet. Ett citat visar att lärarna beslutar sig för att låta 

eleverna träna på att följa instruktioner, eftersom de antog att detta skulle vara en förmåga av 

vikt för att klara provet. På skola B tas också föregående års resultat och erfarenheter tillvara i 

förberedandet av eleverna. 

 

 

5.2.2  Delprov  

 

Båda klasserna på båda skolorna genomförde proven i olika slags gruppsammansättningar. 

Grupperna på skola A anpassades efter vilka resurser som behövdes för de olika delproven. 

En del elever behövde stöd för ett visst ändamål, och andra elever av helt andra anledningar. 

Gruppindelningar gjordes på många olika sätt, och den egna klassen utgjorde alltid basen. 
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resursläraren den som fick hjälpa till för det var ju så att vissa behövde extra stöd… man kanske 

behövde lässtöd eller man kanske behövde sitta… kanske i mindre grupp för att kunna 

koncentrera sig (A:L1) 

 

 På skola B gjordes grupproven i redan bekanta grupper, med tanke på tryggheten i 

provsituationen. Läraren beskriver hur det var: 

 

dom gjorde de ju i sina halvklassgrupper... å sen gruppuppgifterna gjorde dom i sina läxgrupper... 

som vi hade… redan så där var ju bekanta... grupper som dom hade dom här samtalsuppgifterna i 

... eller speluppgiften… så att dom va lite trygga i den då (B:L2) 

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa av citaten att lärarna har haft elevernas olika behov i åtanke, 

och en strävan att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna i form av olika anpassningar 

inför varje delprov. Detta görs med tanke på gruppen och den enskilda eleven, men även för 

att se till att trygghet skapades för samtliga elever.  

 

 

5.3  Individnivå 

 

Med individnivå avses här den enskilde elevens behov för att utvecklas så långt det är möjligt. 

I följande avsnitt redovisas lärarnas beskrivningar om arbetet på individnivå, där den enskilda 

eleven och dennes behov är i fokus. Redan innan proven hade lärarna kännedom om sina 

elevers styrkor och svagheter, vilket vi får ta del av i kommande avsnitt. Därefter följer 

kapitlets avslutande avsnitt om den enskilde elevens fortsatta utveckling mot målen.  

 

 

5.3.1  Lärarnas kunskaper om eleven 

 

Lärarna anpassade genomförandet av proven för de elever som var i behov av särskilt stöd, 

bland annat genom att låta resurs- eller specialläraren arbeta med dem i mindre grupp eller 

enskilt. Lärarna uttrycker i utsagorna att de redan innan proven visste vilka elever de handlade 

om, och några överraskningar blev det inte på skolorna när det handlade om resultaten. En 

lärare och specialpedagogen säger:  
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 Vi kanske hade fem barn… som var svaga... som vi visste kommer inte att klara de här...  en elev 

som gjorde en del matte... enskilt (B:L1) 

 

 och (speciallärares och resurslärares namn) lyssnade på all läsning… och dom tog också hand om 

specbarnen (B:SP) 

 

Proven ses som resurskrävande av lärarna, vilket föranledde att förändringar gjordes inom den 

specialpedagogiska resursen. Detta innebar att alla de elever som var i behov av särskilt stöd 

fick mindre tid till stöd på övriga lektioner. Den resurs som i vanliga fall riktades till dessa 

elever gick åt till genomförandet av de nationella proven, bland annat i form av att möjliggöra 

mindre grupperingar. Extra resurser behövde även frigöras till de elever som hade missat ett 

delprov på grund av sjukdom eller ledighet. Specialpedagogen på skola B uttrycker det på 

följande sätt: 

 

så dom tog bort all spec under dom här veckorna och det var ju en negativ... negativt för att 

proven tog mycket tid från elever i behov av särskilt stöd (B:SP) 

 

Sammanfattningsvis framkom i utsagorna inga nämnvärda överraskningar kring resultaten, 

eftersom lärarna sade sig redan, innan proven, veta vilka elever som hade svårigheter att nå 

kravnivån. Det framkom i utsagorna att proven tar mycket resurser i anspråk, vilket 

missgynnar elever i behov av särskilt stöd på övriga lektioner under dagen eftersom de 

nationella proven tar mycket resurstid i anspråk.  

 

 

5.3.2  Elevens fortsatta utveckling mot målen 

 

Efter att de nationella proven rättats och bedömts skrevs åtgärdsprogram på båda skolorna för 

de elever som inte nått målen. De insatser som beslutas i åtgärdsprogrammen utförs inom 

klassens ram, i mindre grupp eller enskild undervisning. På skola B lade man in ett 

fördjupningspass i klassernas scheman under höstterminen i fyran, vilka utgick från 

provresultaten. Under detta pass arbetade eleverna i mindre grupper utifrån sina individuella 

behov. En lärare säger: 
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 de har vi ju jobba med nu i fyran... då har vi använt... en lektion i veckan […] i veckan som vi har 

gjort våra fördjupningsgrupper... utifrån... när vi såg nåra hade svårt med faktatexter… nåra 

misslyckades med... massa å tid... å då har vi fördjupat oss i dom (B:L2) 

 

Eleverna flyttas från skola A till en annan skola när de ska börja i årskurs fyra, vilket innebär 

att klasslärarna överlämnar sin dokumentation på en överlämnandekonferens under våren. 

Dokumentationen som överlämnades till mottagande skola omfattade bland annat 

åtgärdsprogram och de kunskapsprofiler som skrevs för varje enskild elev utifrån 

sammanställningen av de nationella proven.  

 

 vi skrev åtgärdsprogram och allting liksom… otroligt detaljerat… och vad varje elev hade missat 

 och enligt… målen (A:L1) 

 

dom som inte har klarat lägsta kravnivån så blir e ju såklart ett arbete å ett åtgärdsprogram […]  

specialläraren har varit inblandad… och specialpedagogen... men... till största delen så är det 

åtgärder inom klassens ram (B:L2)    

 

Sammanfattningsvis skrevs åtgärdsprogram för de elever som inte nådde kravnivån på båda 

skolorna. Åtgärderna som skrevs gällde på organisations-, grupp- och individnivå. 

Fördjupningspass genomfördes på skola B efter provens genomförande, och då för samtliga 

elever i syfte att nå ökad måluppfyllelse i ämnena svenska och matematik. Skola A 

informerade de blivande klasslärarna om de åtgärdsprogram och de kunskapsprofiler som 

skrivits inför årskurs fyra. 
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6  Diskussion 

 

I detta kapitel kommer resultatet att jämföras och diskuteras i relation till tidigare presenterad 

forskning. Den första delen inleds med en metoddiskussion där vi reflekterar över valet av 

metod, och vilka konsekvenser detta ger. Därefter följer resultatdiskussionen där en 

sammanfattande tolkning och problematisering görs kring undersökningens utsagor. 

 

 

6.1  Metoddiskussion  

 

I undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ metod, och vi valde att intervjua fyra 

klasslärare, en resurslärare och en specialpedagog om de nationella proven. Vi ansåg att detta 

var den mest lämpliga metoden för att skapa de data vi behövde för att nå vårt syfte. Ett val av 

enkäter som metod skulle inte ge oss möjlighet att ställa följdfrågor och erhålla djupare 

utsagor, vilket vi anser oss fått genom intervjuerna. I våra gemensamma avväganden 

diskuterade vi även antalet intervjuer samt vilka personer som kunde ge oss den mest aktuella 

informationen som svarade på våra frågor. Vårt val av informanter föll därmed på de som 

varit involverade i arbetet med de nationella proven under föregående år.  

 

Informanterna var medvetna om vår kunskap och erfarenhet i ämnet, vilket kan ha påverkat 

intervjun både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att vi och informanterna hade 

samma förförståelse, vilket innebar att allt inte behövde förklaras i detalj. Negativt på grund 

av att informanterna kan ha utelämnat viktig information som de eventuellt tog för givet att vi 

kände till. Detta kan visa sig i att vi styr tolkningen omedvetet i en bestämd riktning. Ur ett 

etiskt perspektiv får vi ställa oss frågan om hur mycket vi själva påverkar undersökningen, 

vilket även Kvale och Brinkmann (2010) påpekar.  

 

Konsten att intervjua lär man sig genom att genomföra intervjuer, enligt Kvale och 

Brinkmann (2010). Vår tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer är inte så stor. Detta 

kan ha påverkat undersökningens resultat till viss del med tanke på att vi i de första 

intervjuerna kan ha missat att ställa relevanta följdfrågor. Informanterna uttryckte vid ett par 

tillfällen under intervjuns gång att det förflutit en längre tid, ungefär ett år, sedan proven 

genomfördes och att det därför är svårt att minnas allt i detalj. Detta ser vi som en felkälla, 
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och frågorna skulle kanske ha besvarats på ett annat sätt, med mer detaljer eller mer korrekta 

svar, om informanterna fått intervjuguiden någon vecka innan intervjun eller om intervjuerna 

hade gjorts i nära anslutning till provens genomförande. 

  

Ett problem vi ställdes inför var att en lärare fick förhinder strax innan intervjun skulle äga 

rum, vilket gjorde att vi fick tänka om. Funderingar på om det skulle räcka med fem intervjuer 

avfärdades eftersom antalet som vi tidigare kommit fram till var det som vi ansåg oss behöva 

för undersökningen. Därför togs ny kontakt med ännu en lärare, som trots kort varsel hade 

möjlighet att ställa upp.  

 

Inspelningarna med mp3 och diktafon upplevde vi påverkade informanterna till viss del 

främst i början av samtalen, då de fick en mer formell karaktär än vid vardagliga 

mellanmänskliga samtal. Vid inspelningen av intervjuerna skapas en onaturlig situation, vilket 

kan hämma intervjupersonerna, anser Denscombe (2010). Vi bedömer att 

undersökningsresultatet inte har påverkats av den onaturliga situationen, mer än att det till att 

börja med var lite mer formellt och stelt i själva samtalet än om vi valt att inte spela in.  

 

Larssons (2008) beskrivning av en kvalitativ studie som ett sätt att utforma något som leder 

till att nya perspektiv och kunskaper synliggörs, och som sedan kan medverka till 

diskussioner passar väl in på våra tankar om vår undersökning. Däremot gör undersökningens 

begränsning till två skolor och sex informanter det omöjligt för oss att dra några slutsatser 

som gäller för flertalet skolor. I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultaten i relation 

till den tidigare redovisade forskningen samt våra egna tankar om vad som kommer fram i 

utsagorna. 

 

 

6.2  Resultatdiskussion  

 

Organisationsnivån är den nivå som täcker hela verksamheten i skolan med huvudman/rektor 

som huvudansvarig. Ett ansvarsområde för en rektor är det pedagogiska ledarskapet, vilket 

bland annat innefattar resursfördelning, skapa förutsättningar för lärarna i det pedagogiska 

arbetet, skolutveckling och elevhälsans arbete. På denna nivå framträder de största 

skillnaderna mellan skolorna i vår undersökning. På skola A finner vi uttalanden om 

strukturer för förarbete, genomförande och efterarbete där vår tolkning är att lärarnas samtal 
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om analys och fortsatt arbete tycks ske mellan de lärare som genomfört proven, men bearbetas 

inte vidare inom skolan. I vår undersökning uttrycker de en önskan om möjlighet till 

vidareutveckling av analysdelen och det fortsatta arbetet. Det kan finnas en risk att lärarna 

upplever proven som en kontrollstation som, endast berör årskurs tre, om inte analysdelen och 

det fortsatta arbetet tas till vara till pedagogiska diskussioner och didaktiska 

förbättringsmetoder för hela skolan. Ett av de nationella provens syften, enligt Skolverket 

(2009) är att vara ett underlag för analys av kunskapskravens uppfyllelse på skolnivå.  

 

Medan läsårsplanering för de nationella proven på skola B är utformad som ett verktyg i det 

fortsatta arbetet saknas det liknande planering på skola A i syfte att nå högre måluppfyllelse. 

Skola B har en återkommande process utifrån de nationella provens resultat, vilket tydliggörs 

i olika forum, såsom träffar med specialpedagog, diskussioner på skolkonferenser och på 

arbetslagsträffar. Kommunen i skola B har även utvecklat ett kommunövergripande nätverk 

som vänder sig till de klasslärare som genomför proven i de olika årskurserna, och liknande 

nätverk är inplanerade i kommunen där skola A ligger. Tobiassen och Thomassen (2000) har 

ställt frågan om provresultaten leder till pedagogiska och didaktiska diskussioner, vilket 

resultatet i vår undersökning visar att de gör. Våra informanter nämner att dessa diskussioner 

är både integrerade i skolutvecklingen samt på väg att utvecklas. Skolverket (2011c) 

framhåller att provresultaten ska behandlas som en grund för utvärdering och fortsatt arbete 

på lokal nivå. De amerikanska forskarna Wang m.fl. (2006) uttrycker att proven ska leda till 

andra lärandemodeller, undervisningsmaterial och kompetensutveckling för lärarna. 

 

 Den nationella likvärdighetstanken väcktes, enligt Lundahl (2010) då SAMBA-studien 

genomfördes i slutet på 1990-talet då skolors olikheter kom att betonas istället för som 

tidigare elevers olikheter utifrån provresultaten. Vi finner i vår undersökning att de 

diskussioner som förs på skolorna i första hand är kopplade till måluppfyllelsen för den 

enskilde individen och den egna skolan. 

 

Lundahl (2011a) påpekar att proven används mer och mer som en nationell måttstock där 

skolor jämförs med varandra, vilket föranleder en mindre förståelse för vad som orsakar de 

enskilda resultaten. I vår undersökning har vi uppmärksammat att det tycks vara av vikt att 

proven hanteras som ett verktyg för att analysera den egna verksamheten utifrån skolans 

resultatmått, vilket i sin tur bör leda till skolutveckling. Om denna analys inte görs ser vi det 

som en risk att proven enbart ses som en nationell provstation.  
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Föräldrainformationen ses av båda skolorna som en viktig del i förarbetet. Skola A ger 

föräldrarna information om vad eleverna ska kunna för att nå målen i årskurs tre. Frågan är 

om föräldrar och barn ges möjlighet till gemensamma frågestunder och diskussioner med 

skolans personal om proven och dess syften. Skola A har en påbörjad intention att skapa ett 

föräldraengagemang, vilket vi tolkar som en början till en kommunikation mellan skola och 

hem med fokus på måluppfyllelsen. 

 

Skolorna beskriver arbetet med eleverna inför proven på lite olika sätt. Skola A berättar om 

arbetet med checklistor som repetition av tidigare kunskaper, medan skola B inför proven ser 

över vad eleverna bör kunna för att klara sig så bra som möjligt. Det framkom på båda 

skolorna att organisationen och genomförandet av de nationella proven påverkar hela 

arbetslaget då resursfördelningen ändras för elever i behov av särskilt stöd, och alla lärare och 

elever involveras indirekt under provens genomförande. Detta föranleder oss att ställa frågan 

hur elevers och lärares skolvardag påverkas i samband med proven. Är det så som Lunneblad 

och Asplund Carlsson (2010) framhåller, med hänvisning till Ball, att de nationella proven är 

en administrativ tidsslukare som ger konsekvenser för vardagens undervisning där arbetet 

med kursplanerna stagnerar? Vår undersökning pekar på en överensstämmelse med det som 

Lunneblad och Asplund Carlsson (2010) framhåller. Exempel på detta är de checklistor som 

arbetas fram inför proven, och den förberedelse eleverna ges på att exempelvis ta till sig 

instruktioner. Den träning som sker inför proven skulle kunna vara något som kan genomföras 

i det dagliga skolarbetet, enligt vårt sätt att se det. Säljö (2007) påpekar att det finns en risk att 

undervisningen styrs in på de uppgifter som man finner i proven, och eleverna tränas för att 

klara proven medan von Wright (2009) menar att elevens och lärarens mål- och 

kursplanestyrda situation kan ses som ett omöjligt uppdrag då de pedagogiska och didaktiska 

synsätten kommer i skymundan.  

 

Gemensamma diskussioner om ökad måluppfyllelse utifrån kursplanerna har påbörjats under 

hösten, inom skolans arbetslag på skola A, vilket tyder på att en plan för arbetet med de 

nationella proven har inletts. På skola B arbetar man efter en plan för de nationella proven 

sedan ett par år tillbaka. Eleverna på skola A byter skola i årskurs fyra, vilket innebär att 

informanternas möjligheter till fortsatt arbete med eleverna upphör. Vi kan anta att detta 

påverkar lärarnas möjligheter till planering av ett fortsatt arbete baserat på de nationella 

provens resultat.  
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Lärarna lade vikt vid att skapa trygga provsituationer, enligt utsagorna. Detta skedde genom 

mindre grupperingar, ändrade grupper, förändringar i klassrummet och individuella lösningar. 

Lunneblad och Asplund Carlsson (2010) menar att det är viktigt att skolan stödjer och att 

lärarna finner lösningar vid genomförandet av proven så att de ska kunna bedöma elevernas 

insatser. De nationella provens genomförande tycks kräva omstruktureringar inom klassens 

ram vid tidskrävande delprov som högläsning och grupparbeten. Dessa omstruktureringar 

påverkar alla på skolan, eftersom extra resurser sätts in för de klasser som genomför proven. 

Vår undersökning pekar på att en utarbetad plan skulle kunna vara ett verktyg, dels i syfte att 

underlätta arbetet med de nationella proven, men också för att tydliggöra och dokumentera 

vad skolan verkligen gör i en återkommande organisation, som är hållbar för hela skolan. 

 

Rättning och bedömning av delproven gjordes på likartade sätt på skolorna. Lärarna 

diskuterade tillsammans, och hjälptes åt med bedömningarna. I vissa fall rättades samtliga 

delprov av en och samma person, och detta uttrycktes som att bli expert på provet så att 

rättning och bedömning sker på ett likvärdigt sätt. Lunneblad och Asplund Carlsson (2010) 

menar att det är av vikt att lärarna finner lämpliga lösningar i genomförandet av de nationella 

proven så att lärarbedömningar av elevprestationerna ska vara möjlig. Vi finner i vår 

undersökning att den gemensamt avsatta tiden för sambedömning förefaller ge lärarna en 

större säkerhet i hanterandet av bedömningarna. 

 

Björklund (2006) uttrycker att skolor ska tvingas till insatser för de elever som inte når målen 

i de nationella proven, och det handlar om att tidigt fånga upp de elever som proven visar 

behöver extra stöd. I denna undersökning nämner lärarna att de hade kunskap om elevernas 

kunskapsnivå i de flesta fall, redan innan provens genomförande. Detta innebar att lärarna inte 

överraskades av elevernas provresultat, vilket motsäger Björklunds påstående. Wahlström 

(2009) menar däremot att proven bidrar ytterst marginellt till att lärarna får ny eller oväntad 

information om sina elever. Denna förkunskap lärarna har om eleverna medverkar till att 

förbereda för de som har särskilda behov inför proven, vilket vi tolkar som en fördel för just 

de eleverna.  

 

Resultaten visar att lärarna förberedde sina elever på olika sätt inför provsituationen, och de 

elever som hade särskilda behov togs om hand av speciallärare eller resurslärare. I likhet med 

det som Lunneblads och Asplund Carlssons (2010) forskning visar fanns det elever på båda 

skolorna som hade någon form av svårighet att nå kravnivån på de nationella proven, vilket de 
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ser som skolans misslyckande. Eftersom skolorna redan hade kännedom om de elever som 

befarades att inte nå kravnivån skall det då ses som ett misslyckande att inte ha erbjudit 

eleven särskilt stöd, som Lunneblad och Asplund Carlsson (2010) skriver? För de elever som 

inte nådde kunskapskraven utarbetades åtgärdsprogram på båda skolorna, men däremot visar 

resultaten att lärarna ges olika förutsättningar att följa upp de skrivna åtgärdsprogrammen. En 

fundering från vår sida är ifall gemensamma diskussioner förs på hela skolan om att eventuellt 

förändra undervisningen eller om det endast är kopplat till, i vårt fall, årskurserna tre och fyra. 

Avslutningsvis kommer vi att sammanfatta de tankar undersökningen gett oss i form av 

gemensamma slutsatser samt förslag på fortsatt forskning om de nationella proven.  

 

 

6.3  Avslutande diskussion och framtida forskning. 

 

De tolkningar vi gjort i undersökningen är att man på skola B styrt och riktat diskussionerna 

till de nationella proven, både i arbetslaget närmast klassen och för samtliga lärare på skolan. I 

resultatet från vår undersökning framkommer att en tydlighet i form av en genomarbetad 

planering underlättar arbetet med de nationella proven på samtliga nivåer. Denna plan skulle 

kunna vara en väg mot ökad måluppfyllelse, tack vare dess tydliga struktur. I nuläget tycks 

denna struktur delvis saknas på skola A när det handlar om det fortsatta arbetet efter de 

nationella provens genomförande. I vår undersökning framkommer det att ett målmedvetet 

och riktat arbete på organisationsnivå är ett sätt att nå ökad måluppfyllelse. En slutsats som vi 

kan dra, utifrån våra resultat, är att det behövs en tydlig ledning som ger lärarna 

förutsättningar för arbetet med skolutveckling där de nationella proven kan ha en bidragande 

funktion. Viktiga aspekter för skolors framgång är bland annat skolorganisationen och 

arbetssätten, enligt Lundahl (2010). 

 

 Hur giltig kan vår undersökning vara för andra skolor då vår uppsats endast grundar sig på 

två skolor? Detta anses vara svårigheten med kvalitativa studier eftersom det inte går att dra 

generella slutsatser av vår undersökning. Denna undersökning är avgränsad till ett fåtal lärare 

och skulle kunna utvidgas till att även innefatta intervjuer med rektorer för att få ytterligare 

kunskap och förståelse kring genomförandet av de nationella proven. Ett framtida 

forskningsområde är föräldrarnas syn i de nationella proven, om hur de uppfattar syftet med 

proven och vad de anser vara viktigt som förälder att känna till i detta arbete.  
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Larsson (2008) beskriver den kvalitativa studien som ett sätt att ge form åt och synliggöra nya 

infallsvinklar och insikter, vilka sedan gynnar till diskussioner. I vår undersökning har vi inte 

för avsikt att dra några generella slutsatser, däremot är det önskvärt att vår uppsats ger upphov 

till fortsatta diskussioner i ämnet.  

 

Vårt syfte med undersökningen var att undersöka och jämföra hur två skolor arbetar med de 

nationella proven i syfte att stödja elevers kunskapsutveckling. Vi kan utifrån våra resultat dra 

en slutsats om att en tydlig ledning som ger förutsättningar till ett riktat skolutvecklingsarbete 

där tid till diskussioner avsätts och följs upp, på ett kvalitativt sätt, påverkar arbetet i riktning 

mot tydliga strukturer och arbetssätt med de nationella proven och det fortsatta arbetet. Detta i 

sin tur skulle kunna bidra till att öka elevernas måluppfyllelse på längre sikt.  
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Bilaga 1                                        

Intervjuguide 

1. Förberedelse: 

 

 Berätta hur ni gick till väga på er skola inför de nationella 

proven.   

 

 

2. Genomförande:  
 

 Vilka personer var involverade i genomförandet av proven?  
 

 Hur organiserade ni klassen/gruppen när ni genomförde de 

olika delproven?  
 

 

3. Efterarbete: 

 

 Beskriv arbetet med rättningen/bedömningen. 
 

 Vad görs med resultaten?  
 

 På vilket sätt har ni på skolan analyserat resultaten? 

 
  

4. Fortsatt arbete: 

 

 På vilket sätt har skolans fortsatta arbete påverkats utifrån 

resultaten från de nationella proven?  

 
 På organisationsnivå? 

   

 På gruppnivå? 

           

 På individnivå? 

 

 

   

5. Vill du lägga till något utöver det som sagts om nationella 

prov? 
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Bilaga 2                                Informationsbrev 

 

Hej! 

 
Vi, Eva Flytström Persson och Katrin Söderlund, läser till speciallärare på Örebro Universitet. 

Det är den sjätte och sista terminen för vår del, vilket innebär att vi skriver en slutuppsats om 

15 högskolepoäng som handlar om de nationella proven för årskurs tre. Vi kommer därför att 

behöva hjälp av Dig. Det är av stor vikt för oss att få tillgång till hur Ni arbetar med de 

nationella provens resultat på Din skola. Skolors sätt att arbeta med de nationella provens 

resultat ser olika ut och vi har som ambition att på Din skola, och en skola till, ta reda på hur 

Ni arbetar vidare, utifrån resultaten av de nationella proven på organisationsnivå, gruppnivå 

samt individnivå. 

  

Vi vill ställa några frågor till Dig och intervjun beräknas ta cirka en timme. För att vi ska 

kunna koncentrera oss på själva samtalet önskar vi spela in samtalet med Mp3-spelare. 

 

Det insamlade intervjumaterialet kommer att hanteras enligt Vetenskapsrådets etiska regler 

för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
21

. Detta innebär bland annat att alla 

uppgifter från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och inspelningen raderas när 

uppgifterna inte längre behövs. I själva uppsatsen kommer Du som blir intervjuad att vara 

anonym och benämnas som lärare. Skolan kommer att benämnas som en medelstor skola i en 

mindre stad i Mellansverige. Innan intervjustart informerar vi mer om de olika etiska 

aspekterna och vad de innebär. 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänlig hälsning 

  Eva Flytström Persson och Katrin Söderlund 

 

Om Ni har några frågor om studien är Ni välkomna att kontakta oss på nedanstående 

mailadresser.  

eva.flytstrom-persson@ludvika.se,  katrin.soderlund@edu.karlskoga.se 

 

                                                           
21 www.vr.se/download/18.../forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf 

mailto:eva.flytstrom-persson@ludvika.se
mailto:katrin.soderlund@edu.karlskoga.se
http://www.vr.se/download/18.../forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
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Bilaga.3                                      Intervjufrågor 
 

1. Förberedelse: 

 Berätta hur ni gick till väga på er skola inför de nationella 

proven.   

Speciell handlingsplan, förträffar, inläsning av material, Skolverksråd  

 

 

2. Genomförande:  
 Vilka personer var involverade i genomförandet av proven?  

Yrkeskategorier 

 Hur organiserade ni klassen/gruppen när ni genomförde de 

olika delproven?  
Helklass, mindre grupper, enskilt 

 

3. Efterarbete: 

 Beskriv arbetet med rättningen/bedömningen. 
 Vem som rättade? I form av matriser eller annat sätt? 

    Fördes diskussioner i samband med rättningen?  

Fanns avsatt tid för att rätta proven?   

Användes Skolverkets bedömningsstöd i samband med rättningen? 

 Vad görs med resultaten?  
Vem sammanställde resultaten på skolan? 

Vart tar resultaten vägen? Rektors medverkan/insyn i resultaten? 

Återkoppling till och inom skolan?(Hur kommer analysen nästa åk tre till del) Ev. 

återkoppling från förvaltningen? 

 På vilket sätt har ni på skolan analyserat resultaten? 
 Enskilt, med kollegor, av specialpedagog eller annat.  

 

4. Fortsatt arbete: 

 På vilket sätt har skolans fortsatta arbete påverkats utifrån 

resultaten från de nationella proven?  
 På organisationsnivå? 

 Lärarkompetens? Gruppindelningar? Lokalanpassningar?    

 På gruppnivå? 

         Undervisningssätt? Läromedel? Schema-påverkan utifrån resultaten 

(lektionslängd, tid under dagen)?  

 På individnivå? 

  Bänkplaceringar? Kompensatoriska läromedel?  

  Specialpedagogiska insatser? 

 

 

5. Vill du lägga till något utöver det som sagts om nationella 

prov? 

 
Går det bra att återkomma om det skulle behövas, med några förtydliganden eller klargörande frågor?                                                                      
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Bilaga 4  

 

Kategori/ kodning L1 L2 RL/SP Kommentarer: 

Förberedelse  

ex. förträffar, planer 

 

    

Lärare     

 

Elev     

Genomförande 

 

    

Efterarbete 

 

    

 

  

Fortsatt arbete 

 

    

Lärare     

 

 Elev     

 

Matris 1 

 

 
 Skola A RL Skola B SP Kommentarer: 

Organisations/skolnivå 

Förarbete       

Genomförande      

Efterarbete      

Fortsatt arbete      

Gruppnivå 

Förarbete      

Genomförande       

Efterarbete       

Fortsatt arbete       

Individnivå 

Förarbete       

Genomförande       

Efterarbete      

Fortsatt arbete      

 

Matris 2 
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