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Varför nationella prov?
– framväxt, dilemman, möjligheter
Varför har vi nationella prov? Varför ser de ut 
som de gör? Vilka problem respektive förtjäns-
ter bär de med sig? I boken sammanställs de 
nationella provens historia fram till nutid – en 
historia om professionsgränser, styrning, legiti-
mitet och kriser och om den moderna skolans 
framväxt.

Nationella prov, ämnesprov, diagnostiska mate-
rial och kursprov är kunskapsbedömningar som 
staten ansvarar för. Från 1920-talet fram till 
slutet av 1990-talet har centralt utarbetade prov 
i huvudsak getts i språkämnen och matema-
tik, för att därefter expandera kraftigt vad gäller 
både ämnen och åldrar. 2009 införs exempelvis 
obligatoriska prov i årskurs 3. 

För att lärare ska kunna göra etiskt och pedago-
giskt försvarbara bedömningar behövs insikter 
om bedömandets positiva och negativa konse-
kvenser. I boken presenteras också alternativa 
bedömningsformer som komplement och kon-
trast till de nationella proven.

 Med denna bok bidrar Christian Lundahl   
 med central och avgörande kunskap för   
 lärares kompetens att arbeta med mätning  
 och bedömning i skolan.

 ulf P. Lundgren, professor vid uppsala universitet

Boken vänder sig till alla blivande och verk-
samma lärare, skolledare samt skoladministra-
törer som ansvarar för och/eller berörs av natio-
nella kunskapsbedömningar och utvärderingar.
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