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Abstract 

 

This is a study of the national test in 3
rd

 grade. The national test is obligatory and is conducted 

in 5
th

 and 9
th

 grade, but since the spring of 2009 the tests also become mandatory in 3
rd

 grade. 

The case study of this research is to find out how children in 3
rd

 grade perceive the purpose of 

the national test. The survey should also clarify how students think and feel about the national 

test, and how they feel before the national test and after they have finished writing the test. 

Has the test positive or negative influence on children? The survey will also show how much 

teachers clarify what the significance of the national test is for the students. The study was 

conducted as a qualitative survey. The testing was performed at two different schools. In each 

school the survey was conducted in two classes in which questionnaires were adapted to 

students from 3
rd

 and 4
th

 grade. Why I use two different questionnaires adapted to these two 

grades is to find out different aspects of the time before and after the national test. What 

appears to be obvious is in this study is that these particular students who have completed the 

survey have no knowledge of the purpose of the national test. 
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Sammanfattning 

 

Detta är en studie om nationella provet i årskurs 3. Nationella provet är obligatorisk och utförs 

i årskurs 5 och 9, men sedan våren 2009 har provet även blivit obligatorisk i årskurs 3.  

Målet med denna studie är att ta reda på hur barn i årskurs 3 uppfattar syftet med nationella 

provet. Undersökningen ska även klargöra hur eleverna tänker och känner om nationella 

provet, samt hur de mår tiden före nationella provet och efter att de har skrivit klart provet. 

Har provet en positiv eller negativ påverkan på barnen? Undersökningen ska även visa hur 

pass mycket lärarna klargör för eleverna vad innebörden av nationella provet är. Studien 

genomförs i form av en kvalitativ enkätundersökning. Undersökningen utförs på två olika 

skolor. I respektive skola genomförs enkätundersökningen i två klasser där enkätformulären 

har anpassats för elever från årskurs 3 och 4. Varför jag använder mig av två olika 

enkätformulär anpassade till dessa två årskurser är för att ta reda på olika aspekter för tiden 

före- och efter nationella provet. Det som framkommer tydligt i denna studie är att just dessa 

elever som har genomfört undersökningen saknar kunskaper om syftet med nationella provet. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning  

 

Nyligen har skolverket infört nationella prov i årskurs 3. Jag kan minnas hur påfrestande det 

var för mig under mina skolår då vi förbereddes inför ett nationellt prov i årskurs 5 och 9. Det 

brukade kännas nervöst ifall provet inte gick som det skulle. Det får mig att fundera över hur 

elever i årskurs 3 känner inför nationella provet idag. Känns det bra eller förekommer det 

oroligheter? Har eleverna fått den rätta informationen om syftet med nationella provet? 

 

På skolverkets hemsida kan man läsa om att nationella provets huvudsakliga syften är att man 

ska kunna stödja och bedöma alla elever utifrån en likvärdig betygssättning. Man ska även 

kunna ge en analys om hur kunskapsnivåerna uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och 

nationell nivå. Dessutom ska nationella provet bidra till att ämnesplanerna och kursplanerna 

ska konkretiseras, men även ge en ökad måluppfyllelse för eleven (Skolverket, 2011a). 

 

När jag var ute på min senaste verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som bestod av fem 

veckors praktik träffade jag på många lärare som förberedde sina elever inför nationella 

provet. Samtalen i lärarrummet handlade mycket om hur stressade och oroliga eleverna i 3:an 

och 5:an var inför nationella proven. Det väckte en nyfikenhet hos mig över hur årskurs 3 

elever upplever nationella provet. Några spontana frågor som jag ställde mig själv var: 

 

 Hur påverkas elevernas självförtroende?  

 Är elever oroliga dagarna/veckorna före och efter? 

 Hur mycket anpassas undervisningen för eleverna före och efter? 

 Hur mycket stöd och information krävs före och efter? 

 Hur mår barnen egentligen under dessa veckor? 
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Inom en snar framtid kommer jag att inta min roll som lärare samt planera, förbereda och 

utföra undervisningar i en egen klass. Det är väldigt viktigt för mig att skapa en trygg miljö i 

mitt klassrum. En trygghet där mina elever vågar anta utmaningar och inte låta oro över 

misslyckanden inträffa.  

 

Många gånger känner sig elever oroliga och illa tillmods inför olika bedömningar, därför 

tycker jag att det i synnerhet är viktigt att diskutera öppet i klassrummet med eleverna om 

syftet med nationella provet. Efter den öppna diskussionen kommer jag som lärare att kunna 

få större förståelse av elevernas känslor över det kommande nationella provet och först då 

kommer jag kunna förbereda eleverna på ett mer positivt sätt. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka elevernas uppfattningar och tankar kring nationella 

provet i årskurs 3. Att kunna uppmärksamma funderingar och känslor eleverna utsätts för 

både tiden före- och efter provet samt förstå elevernas tolkningar om nationella provet.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

1. Hur upplever eleverna syftet med nationella provet? 

2. Hur tänker och känner eleverna om nationella provet?  
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2 Metod 

 

Jag har valt att genomföra en undersökning på två skolor i en förortskommun norr om 

Stockholm. Min undersökning har bestått av kvalitativa enkäter med öppna och stängda 

frågor. Deltagarna av undersökningen är endast elever som går i årskurs 3 och 4. Varför jag 

har valt att genomföra en undersökning för årskurs 3 och 4 är för att ta reda på hur eleverna 

känner sig inför och efter ett nationellt prov. 

 

För att få en bredare kunskap kring hur elever förstår och uppfattar syftet med nationella 

provet har jag valt att dela ut enkäter och vara närvarande för att på så sätt observera men 

även redogöra för sådant som deltagarna inte förstått eller har missförstått.  

 

Det förekom informativa och intressanta samtal med grupperna som var informationsrika för 

studien. Jag kommer att ta upp dessa i samband med analyseringen av enkätsvaren. 

 

2.1 Material 

 

Jag har sökt litteratur och artiklar kring nationella provet i anknytning till elever i årskurs 3, 

men inte hittat något specifikt. Jag har även sökt litteratur och artiklar som har någon typ av 

koppling till nationella provet i sig. Utöver det har jag sökt litteratur och artiklar som har 

någon form av koppling till barn och bedömning. Genom att kombinera dessa har jag funnit 

teorier som kan underlätta undersökningen. 

 

Till enkätundersökningen tog jag endast med mig en penna och ett anteckningsblock för att 

kunna skriva ner observationer och informella samtal som kan bli givande för undersökningen 

och mina frågeställningar. 
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2.2 Val av metod 

 

Larsen (2009) beskriver metod som ett slags verktyg eller redskap för tillvägagångssättet med 

undersökningen. Det han menar är att metoden är redskapen som används för att genomföra 

sin undersökning, få svar på sina frågor och förärva ny kunskap av. Vidare beskriver han att 

metod handlar om hur informationen organiseras, hämtas in och tolkas (Larsen, 2009: 17).  

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ enkätundersökning med både öppna och stängda 

frågor som underlag för min studie. En studie med öppna frågor där personliga tolkningar och 

analys av svar sker är en kvalitativ undersökning enligt Stukát (2005). För att lättare kunna 

utföra en sammanställning av elevernas tankar, tolkningar och känslor har jag även inneslutit 

stängda frågor i enkätundersökningen. 

 

2.2.1 Kvalitativ metod 

 

Om man vill ta reda på de olika egenskaperna hos personer eller deras attityder, passar det 

väldigt bra att utgå ifrån kvalitativa metoder i form av exempelvis intervjuer. Sådan typ av 

data kallas mjuka data. Det finns flera fördelar med en kvalitativ metod, ett exempel är att 

man exempelvis möter respondenten ”face-to-face” och på så sätt reduceras bortfallet (Larsen, 

2009: 26), men även här kan det vara en nackdel då den intervjuade i vissa avseende inte blir 

fullt ärlig då han eller hon inte känner sig riktigt bekväm för att besvara alla frågor på en 100 

procentig ärlig nivå. Det kan bero på att han eller hon kan känna sig dömd av den intervjuade. 

En annan fördel med intervjuer är att intervjuaren kan gå djupare in i frågorna och 

komplettera frågor vid behov, men även reda ut missförstånd på plats. Denna studie använder 

sig inte av intervjuer, men vid undersökningstillfällena har det förekommit informella samtal 

”face-to-face” som har varit informationsrika.  
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2.3 Enkät som metod 

 

Larsen (2009: 23) tar upp att man bör tänka på vilka egenskaperna hos de studerande 

objektiven är, till exempel om barnen kan läsa och skriva? Hon menar att man bör tänka på 

svårighetsgraden i frågeformulären när det gäller barn. Därför valde jag i mina enkäter att 

använda mig av färdiga svarsalternativ som både underlättar för barnen och i vissa avseenden 

för mig då jag ska analysera svaren i enkäterna. De öppna frågorna finns för att jag ska kunna 

få en mer djupgående information av de elever som kan beskriva lite djupare tankar och 

känslor. Larsen (2009) kallar denna metod för metodtriangulering, vilket innebär att man 

kombinerar minst två olika metoder för att fördelarna i respektive metod ska underlätta 

undersökningen.  

 

När jag har formulerat enkäter har jag följt Larsens (2009: 19) råd om att ständigt ha mina 

frågeställningar vid sidan om när jag arbetar, så att jag under hela processen ser till att jag 

håller mig inom ramen och inte börjar vinkla mig ur den. Jag har även i mina enkäter använt 

mig av hennes tips om att använda frågeord som vad och varför. Enligt henne ska dessa 

frågeord skapa spänning och spelrum (Larsen, 2009: 20). Dessa frågeord är även ett bra sätt 

för att kunna vidareutveckla svar, vilket kan behövas i samband med att jag utför studien på 

barn. Dessa barn har inte riktigt samma förståelse som de vuxna har, nämligen att deras 

fullkompletta svar både underlättar och är väldigt viktig för att studien ska bli så korrekt som 

möjligt. 

 

Fördelen med att använda sig av en kvantitativ metod är att man sparar tid genom att 

frågeformuläret exempelvis skickas till respondenten. Men jag valde istället att göra en 

kvalitativ undersökning genom att närvara på plats på grund av att det i mina frågeformulär 

finns öppna frågor som kräver skriftliga svar. Trots den enkla svårighetsgraden i dessa 

frågeformulär tycker jag kan vara problematiskt för de elever som inte behärskar läs- och 

skrivförmågan lika bra som de andra och behöver därför hjälp med att få frågorna 

förtydligade. En annan anledning till att jag valde att närvara på plats är för att samla in 

materialet och minimera chansen till att enkäterna inte besvaras.   
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2.4 Urval 

 

Skolorna som jag har utfört dessa enkätundersökningar på ligger i ett mångkulturellt samhälle 

norr om Stockholm, där majoriteten av eleverna har en utländsk bakgrund. Bägge skolorna 

har klasser från förskoleklass upp till klass 9. Jag har varit i kontakt med flera olika skolor 

som jag inte hade någon tidigare relation med och frågat om tillåtelse att få utföra min studie 

hos dem, men jag fick nekande svar eller inget svar alls. Därför valde jag att kontakta två 

skolor som jag sedan tidigare hade kontakt med, där jag är bekant med både lärare och elever. 

Vissa elever har jag praktiserat för under min verksamhetsförlagda utbildningsperiod och 

vissa elever har jag vikarierat för. Den tidigare bekantskapen med bägge skolorna gjorde att 

undersökningen blev mer avslappnad och givande då eleverna var väldigt positiva inför att 

kunna hjälpa mig med min undersökning, men även att skolan och lärarna var hjärtligt villiga 

att ta emot mig.     

 

I undersökningen ska endast elever delta. Eleverna i undersökningen består både av killar och 

av tjejer i åldrarna 9-11 år vilket motsvarar elever som går i årskurs 3 och årskurs 4. 

 

2.5 Genomförande av undersökning 

 

Jag valde att ha två typer av enkäter anpassade för två årskurser, nämligen årskurs 3 och 4. 

Varje enkät innehöll öppna och stängda frågor. Syftet med de stänga frågorna är att få en 

helhetsbild av elevernas gemensamma svar, medan syftet med de öppna frågorna är att få en 

lite djupare förståelse genom att skriftligt få reda på tanken bakom de svarsalternativen som 

eleverna har valt. Det fanns även frågor som inte innehöll färdiga svarsalternativ. Tanken var 

då att specifikt ta reda på vissa aspekter. 

 

Som jag tidigare har nämnt kontaktade jag skolorna via mail och kom överens med de olika 

klassföreståndarna om tid och datum för undersökningarna. Jag kunde ha valt att bifoga 

enkäterna så att dem utfördes utan att jag fanns på plats, men jag valde att inte göra så för att 
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få ut mer av undersökningen och möjligen att på plats kunna förklara och besvara elevernas 

frågor berörande enkätfrågorna.  

 

Via mailen berättade jag syftet med studien och bifogade även enkätfrågorna för att få respons 

från lärarna om de tyckte att frågorna var relevanta eller om frågorna på något sätt kunde 

framgå som känsliga för eleverna. Som respons fick jag reda på att frågorna var väldigt bra, 

korta och strukturerade och innehöll inga känsliga punkter. Jag frågade om de ville att jag 

skulle skicka ett brev till dem så de kunde informera föräldrarna eller om jag behövde ta 

tillstånd från föräldrarna för att utföra enkätstudien. Lärarna tyckte att det inte behövdes för 

att frågorna inte på något sätt var känsliga utan mer allmänna och kunde inte bli identifierbara 

på något sätt, vilket jag även förklarade för lärarna att varken lärarna, eleverna eller skolorna 

skulle bli det. Trots detta så bifogade jag ett brev där det kort beskrevs syftet med studien och 

att om det fanns föräldrar som inte ville att deras barn skulle delta så var det helt okej, det 

fanns inga som helst tvång till detta. Inga föräldrar nekade sina barn till att delta. Det kan bero 

på att även föräldrarna har blivit bekanta med mig på grund av den tid som jag har spenderat 

och fortfarande spenderar med deras barn.         

 

Enkätundersökningarna utfördes under de vanliga lektionstiderna som eleverna hade. I de 

klasser som var lite mindre delade jag gruppen i två delar och tog ut dem till ett annat 

klassrum där vi kunde sitta ifred. I de klasser som bestod av fler elever delade jag klassen i tre 

delar för att i en lugnare arbetsmiljö kunna utföra studien.  

 

2.6 Bearbetning av enkäter 

 

Jag har valt att sammanställa och redovisa mina enkäter utifrån fyra teman:  

 Hur upplever eleverna syftet med nationella provet?  

 Känslor kring nationella provet  

 Har läraren informerat eleverna på rätt sätt?  

 Vad säger föräldrar  
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Genomgången av elevernas svar kommer jag att redovisa under dessa kategorier där svaren 

sedan ska knytas an till litteraturen. Detta i syfte att göra det mer tydligt och strukturerad så 

att läsaren kan hänga med i texten och ämnet utan att känna sig förvirrad. I resultatet och 

analysen kommer jag även att behålla elevernas reella stavningar som de skrev i enkäterna 

samt elevernas reella talspråk. 

 

2.7 Metoddiskussion 

 

Larsen (2009) skriver att genom forskning får vi kunskap som vi kan lita på om 

genomförandet av forskningen görs på ett seriöst och användbart sätt. Däremot finns alltid 

osäkerheter och felmarginal som det måste tas hänsyn till, speciellt när resultat redovisas i 

siffror. Hon menar även att resultatet från en viss tidpunkt kan förändras över tid och rum, det 

vill säga att en annan forskare kan få ett annat resultat vid en annan tidpunkt. Resultat behöver 

heller inte gälla alla utan man försöker hitta tendenser. Larsen (2009) tar även upp att man 

gärna drar egna slutsatser utifrån egna erfarenheter och därför är det viktigt att tänka på att 

vara objektiv när man sysslar med forskning. Hon menar att forskaren ska vara fri från 

personliga värderingar, traditioner och metoder, men poängterar även att trots det är det 

omöjligt att vara helt objektiv (Larsen, 2009: 11-15). 

 

2.8 Validitet och reliabilitet 

 

Genom att använda olika datainsamlingstekniker i kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder, så får man fram sina resultat. Man vill få en uppfattning om hur väl 

datasamlingsteknikerna mäter det som man vill mäta. Då använder man begreppen reliabilitet 

och validitet för att redogöra för hur bra datasamlingarna eller testerna har fungerat. Med god 

reliabilitet och validitet kan vi anta att resultatet i undersökningen kan generaliseras 

(Gunnarsson, 2002).  
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2.8.1 Validitet 

 

Validitet innebär att undersökningen är giltig och det som man mäter är avsedd att mätas. 

Alltså innebär validitet hur pass mycket resultatet stämmer överens med verkligheten. En bra 

strategi för att uppnå hög validitet är att om forskaren och informatören gemensamt är enade 

om tolkningar och slutsatser. 

 

Eftersom jag utförde en enkätundersökning blir det lite svårt att sitta med varje informatör och 

komma överens om tolkningar och resultat. Men genom att jag har närvarat på plats när 

enkätundersökningen utfördes fick jag ta del av många informationsrika diskussioner som jag 

därmed har använt mig av och utgått ifrån. Detta medför att min undersökning har hög 

validitet.  

 

2.8.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär hur pass trovärdig datainsamlingen är. Ett sätt att mäta detta på är genom 

att samma informatörer utför samma undersökning vid två olika tidpunkter. Om första 

tillfällets resultat överensstämmer med andra tillfällets resultat så innebär detta hög 

reliabilitet. Ett annat sätt att mäta reliabiliteten på är om en eller flera forskare utför samma 

undersökning på samma- eller andra informatörer och majoriteten av dessa forskare får 

samma resultat. 

 

Om min undersökning skulle utföras i dagsläget av en annan forskare med samma deltagare, 

så skulle detta innebära hög reliabilitet. Men det finns en risk för att reliabiliteten inte blir så 

hög om samma studie utförs vid ett annat tillfälle på en annan plats. Detta beror på att 

informationen som denna studie kräver kan spela roll i och med att arbetsätten kan skilja sig 

från varandra med andra personer i andra områden. 
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3 Forskningsetik 

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver forskning som ett viktigt inslag i dagens samhällsliv. 

Genom forskning vill människan förklara, förstå och hitta sammanhang, men viktigast av allt 

är att forskningen ska vara användbar och samhällsnyttig (Vetenskapsrådet, 2011: 30). 

 

Eftersom forskning är viktig och har stor betydelse för samhällets- och individens utveckling 

så har samhällets medlemmar därför rätt till att utföra forskning som håller hög kvalitet och 

inriktas på väsentliga frågor. Detta krav kallas för forskningskravet och innebär att befintliga 

kunskaper fördjupas och utvecklas och metoder förbättras (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Inom forskningsetiken finns det även något som man kallar för individskyddskravet, detta 

innebär att man ska ta hänsyn till en individ och inte utsätta henne/honom för någon form av 

fysisk- eller psykisk skada eller någon annan form av kränkning och förödmjukelse 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Syftet med de följande forskningsprinciperna är att ge normer för förhållandet mellan 

uppgiftslämnare/undersökningsdeltagare och forskaren så att en god avvägning kan ske vid 

konflikt mellan individskyddskravet och forskningskravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

3.1 De fyra huvudkraven 

 

 Informationskravet – innebär att jag som forskare har en skyldighet att informera 

den/de berörda om syftet med forskningsuppgiften.  

 

Det ska tydligt framgå att deltagarna deltar av fri vilja och att det inte finns några som 

helst tvång till att medverka. Det ska även framgå tydligt att alla uppgifter som samlas 

in ska enbart användas till forskningens syfte och inget annat. Denna information kan 

ges muntligt eller skriftligt (Vetenskapsrådet, 1990). 
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 Samtyckeskravet – innebär att den/de som deltar i undersökningen har en egen rätt 

om att få bestämma över sin medverkan.   

 

Medverkarna har rätten att själva bestämma på vilka villkor de vill delta och hur länge. 

De kan, när helst de önskar, avbryta sin medverkan utan att det på något sätt medför 

negativa konsekvenser för dem och ingen av medverkarna får utsättas för 

påtryckningar och påverkningar (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Forskaren ska inhämta undersökningsdeltagens och uppgiftslämnarens samtycke. I 

vissa fall krävs även föräldrarnas/vårdnadshavarens samtycke, där undersökningen 

berör känsliga etiska karaktär (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

 Konfidentialitetskravet – innebär att varje deltagares uppgifter ska skyddas på bästa 

sätt så att de förblir helt oåtkomliga för någon annan än undersökaren/forskaren. 

 

Vid användning av känsliga etiska uppgifter bör forskaren underteckna tystnadsplikt 

berörande intagandet av information. All identifierbart information bör antecknas, 

avrapporteras och lagras på ett sätt som den enskilda människan inte går att 

identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

 Nyttjandekravet – innebär att alla personliga uppgifter som jag har samlat in ska 

enbart användas i studiens/forskningens syfte. 

 

Uppgifterna om de enskilda deltagarna som samlas in för forskningsändamål, får inte lånas ut 

eller användas av affärsmässiga bruk eller av sådant syfte som inte är vetenskapligt. 

Uppgifterna får även inte använda för åtgärder eller beslut som kan påverka den deltagande, 

exempelvis i form av tvångsintag och vård, utom att den berörda ger sitt medgivande 

(Vetenskapsrådet, 1990). 
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4 Kunskapsbakgrund 

4.1 Nationella provet och dess syfte 

 

Nationella provet är ett slags bedömningsstöd för skolan. Provet finns i ämnena matematik, 

engelska, svenska och svenska som andraspråk och provet får inte ses som examensprov. 

Provet har genomförts och varit obligatorisk i årskurs 5 och 9, men under vårterminen 2009 

infördes nationella provet även i årskurs 3. Det är skolverket som har hand om proven 

(skolverket, 2011b). 

 

Syftet med införandet av provet enligt skolverket (2011) är att alla elever ska kunna få en 

likvärdigt och rättvis bedömning och betygsättning, att förtydliga kursplanernas mål och 

bedömningskriterier och även jämföra elevernas kunskaper gentemot de mål som skolverket 

har satt. Beslutet om att införa nationella provet i årskurs 3 uppkom i samband med att 

skolverket och regeringen uppmärksammade en betydlig försämring i kunskapsutvecklingen 

bland gymnasieelever (Skolverket, 2011a). Provet infördes därefter i syfte om att 

återuppbygga kunskapsutvecklingen hos gymnasieelever. För att uppnå god resultat ansåg 

skolverket och regeringen att det bör finnas bättre koll på elevernas kunskaper i en tidig ålder 

för att stimulera elevernas behov på rätt sätt och hålla dem i en god utvecklingsnivå 

(Skolverket, 2007). 

 

Nationella provet är till stöd för läraren vid bedömning av elever. Resultatet av proven visar 

läraren vart klassens gemensamma kunskapsnivå befinner sig. Med hjälp av denna 

information kan sedan läraren lättare kunna planera upp sin fortsatta undervisning efter 

elevernas kunskaper och behov. Provresultatet underlättar även för klassläraren att kunna 

individanpassa sin undervisning. Nationella proven är obligatoriska och genomförs under 

våren. Kontexten i proven är formade på ett sätt som ska vara bekant för eleverna och av 

hänsyn till deras ålder. Målen i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 är samma 

men ingår i två olika kursplaner. Det som skiljer dem åt är bedömningarnas inriktningar 

(Skolverket, 2011b). 
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4.2 Nationella provets upplägg för årskurs 3 

 

4.2.1 Matematik 

Ämnesprovet i matematikdelen konstrueras och utvecklas av PRIM-gruppen vid Stockholms 

universitet. PRIM är en forskningsgrupp som bildades 1984 och deras främsta fokus ligger i 

bedömning av kunskap och kompetens (Prim-gruppen, 2012). 

 

Ämnesprovet i matematik innehåller olika delprov och en självbedömning där eleven anger 

hur säker han/hon känner sig i situationer relaterat till matematik. Genom denna bedömning 

som eleven gör på sig själv och relaterande till delprovets resultat kan läraren få en 

uppfattning om elevens självvärdering och hur pass mycket denna självvärdering 

överensstämmer med de framförda kunskaperna. Bland annat är kursplanens första mål 

självbedömning. ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar 

intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 

matematik i olika situationer” (Skytt, 2010: 6). 

 

Delprov A – Skriftliga räknemetoder. Eleven ska med hjälp av skriftliga räknemetoder 

                       subtrahera och addera tal som ligger i talområdet 0-200. 

Delprov B –  Huvudräkning. Delprovet handlar om de fyra räknesätten och svaren 

ligger i heltalsområdet 0-20. 

Delprov C –  Mätning. Delprovet handlar om att jämföra, uppskatta och mäta tid. 

Delprov D –  Tal och talens beteckningar. Här visar eleven kunskap i att läsa och 

skriva tal och även ange värdet på olika tal i heltalsområdet 0-1000. 

Delprov E –  Tal och talens betäckningar. Eleven jämför, storleksordnar och delar upp 

           heltalsområdet 0-1000. Samt jämföra, beskriva och namnge delar som 

  enkla bråk. 
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Delprov F –  Mätning. Delprovet handlar om enkla jämförelser av volym, area och 

  uppskatta volym. 

(Skytt, 2010) 

 

4.2.2 Svenska och svenska som andraspråk 

 

Nationella provets delprov i svenska och svenska som andraspråk är utarbetade av en grupp 

som arbetar inom en institution för nordiska språk. Denna grupp heter FUMS. Deras 

undervisning och forskning inriktas på textlingvistik, samtalsanalys och sociolingvistik 

(Uppsala universitet, 2012). 

 

Ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk består av åtta delprover där kursplanens 

mål prövas. ”Ämnesprovet är gemensamt för de båda svenskämnena och består av ett antal 

individuella delprov och ett delprov i en gruppuppgift. Syftet är att eleven genom de olika 

delproven ska få möjlighet att visa sin kunskap inom områdena tala, samtala, läsa och skriva” 

(Hagberg-Persson, 2010: 12). Eleverna utför endast sex delprov då man använder en 

skrivuppgift som underlag i tre delprover. Proven ser ut på följande sätt: 

 

Delprov A – Eleven ska visa förmåga på att beskriva och berätta muntligt. Eleven ska 

                            även kunna ge och ta muntliga instruktioner.  

Delprov B, C, D –  Elevens läsförmåga prövas ur olika aspekter.  

Delprov E, F, G –    Delprov E innehåller en berättande skrivuppgift som man i delprov F och 

                                 G använder som underlag för att elevens skrivförmåga ska prövas.  

Delprov H –           Eleven skrivförmåga prövas i en beskrivande faktatext. Denna del har 

även en frivilligdel som handlar om självbedömning där eleven själv kan 

uppskatta sin förmåga.  

 

(Hagberg-Persson, 2010) 
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4.3 Tidigare forskning 

 

Det finns gott om forskningar som berör nationella provet i de äldre årskurserna. En hel del 

studier har skrivits om hur lärare väljer att förbereda sin klass inför nationella provet, 

förberedelser inom det specifika ämnet och vad bedömning har för syfte. Mycket har skrivits 

om hur stor vikt som läggs på nationella provets resultat vid bedömning och hur lärare arbetar 

med att nå målen i de olika ämnena i relation till nationella provet. 

 

Många studier och forskningar har gjorts inom matematik, svenska och svenska som 

andraspråk relaterad till olika former av provresultat, läroplan, mål, och 

lärarperspektiv/lärarerfarenhet med flera. Väldigt lite har forskats om nationella provet i 

årskurs 3, i synnerhet när det berör elevernas egna perspektiv. Det kan bero på att införandet 

av nationella provet i årskurs 3 fortfarande är väldigt ny och man inte hunnit forska brett inom 

ämnet. 

 

4.3.1 Lärare och elevers känslor kring nationella prov i årskurs 3 

 

En tidigare studie från skolverket (2009) skriver om både lärarnas och elevernas reaktioner 

inför nationella prov i årskurs 3. Fridhemsskolan i Stockholm hade just fått in pärmar med 

nationella prov då både lärarna och eleverna i årskurs 3 tyckte att det skulle bli ett spännande 

tillfälle. Det var alltså första gången som tredjeklassarna skulle göra nationella prov och 

mycket fokuserades på uppföljningen. Nämligen att det finns gott om resurser för eleverna 

som behöver stöd. När pärmen med nationella provet ankom var det endast tre veckor kvar för 

årskurs 3 att påbörja sina första nationella prov i matematik, svenska och svenska som 

andraspråk. Enligt nyhetsbrevet (2009) talar Marie Brask, lärare på Fridhemsskolan för 

årskurs 3, om att en del elever är oroliga inför proven eftersom de vill göra bra ifrån sig. Det 

finns även elever som inte besvärar sig över provet överhuvudtaget. Christina Öström, lärare 

på Fridhemsskolan för årskurs 3, talar om för skolverkets nyhetsbrev (2009) att en elev 

undrade om det är obligatoriskt att göra provet ifall man vet att man inte klarar av det. Då log 

Christina och försökte lugna ner klassen så gott hon kunde. Liselotte Ljungberg-Rystedt, 
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lärare för en särskild undervisningsgrupp på Fridhemsskolan där ett par elever från årskurs 3 

ingår, tycker att det är lika spännande för alla lärare. Att se ifall de kunskaper och färdigheter 

som alla lärare har undervisat verkligen har gjort nytta eller om de måste fokusera på annat 

under undervisningen (Skolverket, 2009). 

 

Lärarna i årskurs 3 har förberett sig genom att ha gått på undervisningar om de nationella 

proven samt haft studiedag med matematik- och svenskagrupper. De har även blivit upplysta 

om de nya målen för årskurs 3 och haft diskussion i grupper med studierektorn, lärare i 

svenska som andraspråk och speciallärare. Liselotte påstår att det har varit väldigt nyttigt att 

samverka med lärare från årskurs 5 samt fått höra deras versioner kring deras erfarenheter av 

tidsplaner och upplägg. Både eleverna och deras föräldrar har blivit upplysta angående det 

nationella provet. Skolan har därför gett möjligheten till sina elever att kunna öva med 

diagnostiskt material för att lära sig att skriva mer om hur de tänker i anknytning till sina svar. 

Lärarna känner oftast av tidspressen i slutet av terminen på grund av att de har fått in nya mål 

och nationella prov där de måste hinna med att förbereda, utföra och upplysas av proven med 

eleverna. Marie hävdar att det är tråkigt att både lärare och elever har så kort tid på sig 

eftersom slutresultaten kommer i maj. Detta innebär att det blir för sent för lärarna att kunna 

åtgärda elevernas brister eftersom eleverna försvinner till nya lärare i årskurs 4 (Skolverket, 

2009). 

 

Enligt nyhetsbrevet (2009) känner alla lärare en viss oro över de möjligheter som är 

tillgängliga för att kunna åtgärda elevernas brister som inte uppnår målen med nationella 

proven. Det kostar pengar i både svåra tider och i sparkrav att kunna stödja eleverna. Enligt 

lärargruppen har det lagts ner mycket tid och pengar för att kunna ta fram de nationella 

proven samt att de är ense om att det är viktigt med en bra övergång till årskurs 4. Christina 

tycker att det på samma gång blir tydligare än förut med nationella provet och att lärarna får 

resultaten ”svart på vitt” samt stöd i deras argument när de upplyser om att elever behöver 

support i vissa ämnen. I Nyhetsbrevet (2009) tycker ingen av lärarna att det är för tidigt att 

genomföra nationella provet i årskurs 3. De tycker istället att det är ett passande 

avstämningstillfälle. Det är svårt att förutsäga ifall proven sedan bidrar till att fler elever i 

grundskolan uppnår kunskapsmålen. Enligt Marie är det inte proven i sig som gör att eleverna 
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uppnår målen, utan det rör sig om vad som händer efter proven. Proven är endast ett moment i 

bedömningen enligt Christina. Hon säger även att provtillfället handlar om mycket om 

dagsformen. Lärarna på Fridhemsskolan har ömsesidiga dagar för rättning av proven för att 

kunna hjälpa varandra i bedömningen när alla prov är utförda. Liselotte kan ibland känna att 

det blir för mycket tal om bedömning och att uppfylla målen. Hon tycker att alla lärare bör 

kommunisera lika mycket om hur alla elever platsar i skolan samt hur de stödjer elever som 

borde utvecklas mer (Skolverket, 2009). 

 

4.3.2 Äldre årskurser 

 

Älander (2011) har utfört en studie som handlar om hur svenska lektionerna i års 9 påverkas i 

förhållande till nationella proven. Hon kom fram till att lärarna väljer att strukturera och 

anpassa sina svenska lektioner till nationella provet. Alltså är det nationella provet som styr 

undervisningen och inte elevernas förmågor och behov (Älander, 2011). 

 

Enligt Johansson och Forss (2011) har genomfört en studie berörande nationella provet i 

årskurs 5. De ville ta reda på hur mycket lärare påverkas av nationella proven i sin 

undervisningsplanering. Efter att ha intervjuat ett flertal lärare så visar det sig att dessa lärare 

inte påverkas i en högre grad av nationella provet när de planerar sin undervisning (Johansson 

et al. 2011). 

 

Rudner (2011) har genomfört en studie där han vill ta reda på hur elever löser 

problemlösnings uppgifterna i matematik på nationella provet. Han lyfter frågan om huruvida 

det finns skillnader på flickor och pojkars sätt att löser uppgifterna. I sin undersökning 

kommer han fram till att elever har betydliga problem med att lösa uppgifterna. Han 

konstaterar även att flickor och pojkars lösningar skiljer sig från varandra och att flickornas 

lösningsgrad är högre än pojkarnas (Rudner, 2011). 
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Brinkestål (2010) har genomfört en studie om bedömning av nationella provet ur 

lärarperspektiv. Genom studien och med hjälp av intervjuer kommer hon fram till att lärarna 

anser att de behärskar bedömningsmaterialet men ändå anser dem att det inte kan ses generellt 

rättvist (Brinkestål, 2010). 
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5 Teorianknytning 

5.1 Bedömning  

 

Två väldigt viktiga pedagogiska uppgifter som involverar lärare och elever är bedömning och 

betygsättning. Det har varit av en tradition att läraren har bedömt kompetensen hos eleverna i 

syfte om underlag för betygssättning (Skolverket, 2010b). Det är väldigt viktigt för elevernas 

livslånga lärande att dem också är engagerade i bedömningens praktik det vill säga att 

eleverna blir medvetna om vad som bedöms och vilka av deras kunskaper som utmärker sig 

mest i det som eleverna påvisar. I en så tidig ålder som i årskurs 3 får man som lärare ha i 

åtanke att vid bedömning lyfta fram elevers goda egenskaper och starka sidor på ett väldigt 

positivt sätt, och på ett pedagogiskt sätt uppmuntra eleven till att bearbeta sådant som eleven 

är mindre bra på. Det är bra för elever att redan i de tidigare åren på skolan få ta del av 

bedömning i syfte av att vänja dem vid det, då bedömning och betygssättning kommer 

förekomma konstant under de senare skolåren och därmed även spela en väldigt viktig roll 

under deras skolår.   

 

Som lärare kan vi inte följa läroplanens mål om vi inte har tillräckligt med information som 

påvisar elevernas kunskaper. Genom att tolka olika former av underlag/informationer så 

bedömer vi elever på olika sätt. Gibbons (2002) skriver i boken Stärk språket Stärk lärandet, 

att bedömning är en viktig informationskälla och en pedagogisk nödvändighet för att ta reda 

på vad eleven behöver lära sig (Gibbons, 2002: 31). 

 

Bedömning har en väldigt kraftfullt och inflytelserik kapacitet att vilseleda eller klargöra, 

hjälpa eller hindra, begränsa eller bemyndiga en elev beroende på hur eleven bedöms 

(Nyström, 2004: 39). Därför är det av stor vikt att man som lärare tänker på hur man framför 

sina bedömningar på ett positivt sätt så att det lyfter elevens självförtroende till att fortsätta 

göra bra ifrån sig och även stärka det den är mindre bra på och framför allt ha viljan att bli 

bättre.  
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För att en lärare ska kunna få ett bra underlag för att kunna göra uppföljningar av elevernas 

språkutveckling, fungerande elevgrupperingar, information till föräldrar och kollegor, 

planeringar av undervisningar, utvecklingssamtal, utvärderingar och betygsättning så behövs 

bl.a. en allsidig och tillförlitlig bedömning (Bergman et al. 2004: 597). För att uppnå en hög 

måluppfyllelse är dessa funktioner väldigt viktiga hos bedömningen. Med hjälp av det 

underlag som läraren får så kan undervisningen lättare anpassas till elevernas behov och 

utveckling. Även Nyström (2004) skriver att kompetensen och kunskapen hos en individ inte 

kan värderas utan att den kommer till uttryck på något sätt (Nyström, 2004: 4). 

 

Nackdelen med bedömning kan vara att elever bedöms fel. Pettersson (2005) tar upp att elever 

kan ha goda kunskaper i ett ämne men har svårt att framföra dem i form av prov och samtal. 

Därför är det viktigt att läraren undervisar på ett sätt där eleven får möjlighet att visa sina 

kunskaper, exempelvis så är det bra om frågorna i ett test för måluppfyllelse är relevanta. ”Bra 

information. Ger bra grund för bedömning” (Skytt, 2010: 9). Pettersson (2005) tar även upp 

att bedömning bör stimulera eleven, annars är risken stor för att eleven uppfattar bedömning 

som en dom (Pettersson, 2005). Därför är det viktigt att eleven får chansen att visa vad den 

kan och inte bedömas för sådant den inte kan. Detta kommer att innebära att eleven kommer 

känna tilltro till sin förmåga och inte känna sig fördömd på grund av sina svagheter. 

 

Korp (2003) tar upp att det förekommer orättvisor vid bedömning av nationella prov. Med det 

menar hon att det är vanligtvis den enskilda läraren som bedömer resultat i provet (Korp, 

2003: 38). Detta kan bli en tolkningsfråga och även en fråga kring hur varje lärare tolkar och 

bedömer på respektive skola. Läraren har i uppdrag att bedöma elever, och framförallt 

bedöma dem rättvist. För att detta ska uppnås och vara rättvisst krävs det att alla lärare har 

samma erfarenheter och synsätt vid bedömning. Korp (2003) beskriver även att vissa 

svårigheter med betygsättning och bedömning kan vara situationer där exempelvis en elev i en 

högpresterande klass får godkänt i betyg, men skulle troligtvis i en lågpresterande klass få väl 

eller mycket väl godkänt i betyg (Korp, 2003). 
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Genom att varje lärare själv väljer hur den vill lägga upp sitt arbete och sin undervisning så 

utvecklas elever och klassen i helhet på olika sätt. Vissa klasser utvecklar kanske sitt  

skriv- och läsförmåga mycket tidigare än andra men ändå ska man utgå ifrån gemensamma 

kriterier. Måhl (2005) lägger en stark betoning på att det är väldigt svårt att bedöma elever 

utifrån kriterier som är gemensamma för alla elever. Därför har han en åsikt om att varje 

lärare borde skriva sina egna kriterier som speglar klassens utveckling (Måhl, 2005). 

 

Syftet med nationella provet, som tidigare nämnt, är att ge läraren stöd inför bedömningen av 

eleverna. Lärarna får ett diagnostiskt material som heter Nya språket lyfter. Detta underlag är 

ett stöd för läraren som underlättar bedömningen av måluppfyllelse i både ämnet svenska och 

svenska som andra språk. De olika delarna i materialet är uppdelade i samtal, tal, läsa och 

skriva. Tanken med detta är att få stöd i att synliggöra språkutvecklingen och på samma gång 

få stöd att uppnå målen. Det finns även en översikt med observations punkter som ska vara till 

hjälp vid bedömningen av de uppgifter eleverna gör (Skolverket, 2011c). 

 

 

Formativ och summativ bedömning 

 

Syftet med bedömning kan vara flera. Syftet med summativt bedömning är att ta reda på vad 

en elev har lärt sig vid ett särskilt tillfälle, medan syftet med en formativ bedömning är att 

stärka elevens lärande. Man får reda på vart elever befinner sig i sin kunskapsmässiga nivå. 

Dagligen utförs bägge typen av bedömningar i skolarbetet (Skolverket, 2010a).  

 

Formativ bedömning är en kontinuerlig bedömningsprocess som sker ständigt, det vill säga 

minut för minut. Genom formativ bedömning formar läraren undervisningen så att den på ett 

bra sätt möter elevernas omedelbara inlärningsbehov. Pettersson (2005) anser att denna form 

av bedömning gynnar elever med svenska som andraspråk, för genom denna typ av 

bedömning får eleven kunskaper om vad den kan och är bra på och vad den behöver arbeta 

mer med (Pettersson, 2005). Väljer man som lärare att följa analysen i formativt bedömning 

så kan detta innebära större kompetensutveckling hos eleven och detta kan även höja elevens 

självförtroende. 
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Nyström (2004) ser formativ bedömning som ett sätt att främja lärandet. Med det menar han 

att syftet med bedömningen som sker vid en undervisningssekvens är till för att ge lärare och 

elever bra underlag till fortsatt lärande och undervisning (Nyström, 2004: 13). Under varje 

lektion är man som lärare väldigt observant på elevernas kunskaper och efter 

undervisningarna är det bra att reflektera över vad eleverna/eleven behöver stimuleras mer på 

inför nästa undervisning. Alltså handlar formativ bedömning om att följa upp en elevs 

läroprocess och stimulera elevens lärande (Myndigheten för skolutveckling, 2007: 51).      

 

Pettersson (2005) hävdar att det är viktigt att summativ och formativ bedömning sker 

tillsammans. Hon menar att om man bara använder sig av summativ bedömning är det lätthänt 

att man bromsar upp elevens kunskapsutveckling då det innebär att man mäter elevens 

kunskaper vid ett tillfälle/för tillfället. Därför menar hon att det är viktigt med analys av en 

bedömning. Hon hänvisar även att om man som lärare är flexibel i sin bedömning och 

undervisning så kan det bidra till en effektiv lärandemiljö. Eleven kan då få visa upp sina 

kunskaper och kompetens i form av exempelvis skriftliga och muntliga handlingar som eleven 

ställs inför i olika situationer. Därav är det även viktigt att personen som bedöms är med och 

deltar i bedömningsprocessen, för att på så sätt blir eleven medveten om vad den kan och även 

få förståelse för hur den lär sig. Bedömning som sker här och som visar kunskapsmässigt vart 

eleven är på väg kallas formativ bedömning (Pettersson, 2005). 
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6 Resultat och analys av enkäter 

 

6.1 Hur upplever eleverna syftet med nationella provet? 

 

Det framgick tydligt i enkätsvaren att eleverna saknade kunskap om syftet med nationella 

provet. En hel del elever svarade att de inte visste vad syftet var. Vad de däremot trodde var i 

stort sätt samma sak, ”För att lära mig nåt”. Deltagarna pratade oftast med varandra under 

tiden som de besvarade enkäterna. Anledningen är att de ville besvara varje fråga och inte 

lämna någon fråga obesvarad. Detta bidrog till att vissa elever svarade på samma sätt som 

någon annan genom att eleverna högt ställde sina frågor som snabbt resulterade i att någon 

annan ropade ut sitt svar, vilket uppmärksammades av de andra eleverna och korta 

diskussioner påbörjades om vilket svar som var ”rätt”.   

 

Många av deltagarna kopplade nationella provet till någon form av bedömning, ”Bra för min 

betug och påäng”. Deltagarna diskuterade här att syftet med nationella provet hade tagits upp 

under utvecklingssamtalen och att det hade pratats om att provet berörde 

betygsgrad/betygsskala. Många av eleverna pratade högt i mun på varandra och jag hörde en 

massa elever säga ”A, hon sa till mig att jag va godkänd på allt”, en annan deltagare kontrade 

med att säga ”iii till mig hon sa det är mycket väl godkänd fråga min mamma!”.  

 

Det blev även en stor diskussion om vad betyg är bra för. Många kopplade betyg till någon 

form av vinst i framtiden. ”Jag fick bra betyg å kan bli vad jag vill sa hon till mig, svär ska bli 

pilot”, svarade bland annat en elev i årskurs 4. 

 

En hel del av deltagarna kopplade även nationella provet till kunskapsutveckling inom 

matematik, ”för vi ska kuna matematik och det är bra för jänan”. En elev berättade även för 

sin kompis att klassläraren hade visat nationella provet för elevens pappa och sagt att eleven 

hade blivit duktigare på matematiken och även sagt att när man tränar på något så kommer 



 

 
24 

 

man att lyckas. Då svarade en annan elev och sa ”Juste!! fröken sa jag måste träna på matte 

för att klara mig på nationella provet, aha det är därfööör”. 

 

Det fanns fyra elever som tog upp att syftet med nationella provet var att de skulle nå målen, 

”För att lära mig och nå målen”. När jag hörde detta kunde jag inte låta bli att fråga, ”Vad är 

målen för något?”. Eleverna hade svårt att förklara sig och försökte på andra sätt och sa ”A du 

vet som regler man måste kunna typ läsa du vet och sen typ inte vara elak mot någon du vet 

säga fula ord och sånt, det är mål”. I läroplanen står det att skolan ska för föräldrar och elever 

tala om vilka mål en utbildning har och vilka krav, rättigheter, skyldigheter vårdnadshavare 

och elever har (Lgr 11). Eleverna minns att de har pratat om mål. 

 

Det fanns en elev som ansåg att hela syftet med nationella provet handlade om att ”man lära 

sig fin handstil”. Jag satt bredvid denna elev som behövde lite stöd med att få frågorna 

upplästa, så jag kunde inte låta bli att observera elevens svar. När jag såg att eleven svarade på 

det sättet undrade jag varför eleven tyckte så. Eleven berättade att läraren hade sagt att man 

måste lära sig att skriva fint och tydligt och att det även måste vara fint och tydligt skrivet på 

nationella provet. Därför behövde denna elev träna på att skriva fint hemma, hade klassläraren 

sagt.  

 

Ibland kunde det bli för mycket diskussion, då kunde jag be deltagarna att själva försöka 

besvara så gott de kunde och jag förklarade återigen att det inte fanns några fel svar. Alla svar 

var rätt. Barn har tendens att alltid vilja svara rätt och inte fel. 

 

6.2 Känslor kring nationella provet 

 

I stortsätt var alla elever glada och nervösa både innan och efter provet. De deltagare som var 

nervösa och glada innan provet motiverade, ”För att det är mitt första prov och jag vet inte hur 

det är” samt ”Jag vill inte göra fel men den ska bli kul att göra den”. Eleverna kände att det 
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var något intressant på gång och att de gärna ville göra bra ifrån sig och klara av denna 

utmaning som väntade dem. Barn tycker om utmaningar och även Wallin (2008) tar upp det i 

boken Pedagogiska kullerbyttor om utmaningens roll i undervisningen. Genom utmaningar 

sker det många gånger lärdomar (Wallin, 2008).  

 

Många elever suckade och kände att det skulle kännas skönt när nationella provet var över. 

Jag undrade varför det skulle kännas så: 

– ”För man slipper tänka på den hela tiden”, svarade en elev.  

– ”Aa man slipper jobba med matte varje dag hemma”, svarade en annan elev.  

– ”Ii lycko dig jag säger alltid låt mig jobba med matten istället hon säger nej alltid och ger 

mig en bok hela tiden så jag ska läsa hemma varje dag yao”, svarade den tredje eleven. 

 

Korp (2003) tar upp konsekvenser med prov i skolan. Hon menar att elever känner sig oftast 

pressade för de vill göra bra ifrån sig och därför lägger eleverna ner fler tankar och 

funderingar kring hur de ska klara sig. De fokuserar mer på hur de ska klara sig och mindre på 

vad som är viktigt, att skoltiden är till för att lära sig nya saker och utveckla sina kunskaper 

för ett livslångt lärande (Korp 2003: 51). 

 

Det fanns även en del elever som kände sig självsäkra inför provet och var därför inte alls 

nervösa, ”Jag känner mig glad för att det är spännande att göra den, för jag vet att jag är smart 

och så tror jag på mig själv så vet att jag kan”. Många elever höll med när sådana diskussioner 

dök upp och många motiverade att det var klassläraren och föräldrarna som hade sagt det. 

 

Stensmo (2000) framhäver vikten av motivation. Motivationen, menar han är det som sätter 

igång rörelserna mot ett mål (Stensmo, 2000: 11). Det hänvisas även i boken Bedömning av 

kunskap för lärande och undervisning i matematik till Hodgen & Wiliam (2006) som skriver 

om att lärarens uppgift är att stödja eleverna i att upptäcka vad de kan och handleda samt 

vägleda dem mot målet (Pettersson et al, 2010: 46). 
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De elever som hade genomfört nationella provet och kände sig nervösa och glada på samma 

gång motiverade på olika sätt, ”För det va bara en sak jag va osäker på”. Många elever 

diskuterade att det fanns en eller två saker som de var osäkra på, men att det gick bättre än de 

hade förväntad sig, ”Alltså om jag inte kunde det. Jag var rädd om mina betyg, alltså på riktigt 

tycker jag svårt, men när jag såg det tyckte jag att det gick bra”.  

 

”Jag blev glad när jag blev klar för jag ville få slut på det. Jag blev nervös för att om jag hade 

fel”. Många elever kände att det var skönt att få nationella provet överstökat och detta 

skapade också en stor diskussion bland gruppen. Det diskuterades mycket vad alla kände och i 

stort sätt berörde det sig om samma sak men motiverades på olika sätt. ”För att jag blev klar 

och då blev jag glad det kändes som att du slipper att göra något som du verkligen är nervös 

för ifål du inte får rätt på provet du gör men jag kände mig glad”. Ett av läroplanets mål är att 

skolan ska lära eleverna att ta eget ansvar och ansvara för sin egen arbetsmiljö (Lgr 11).  

 

En elev kände att det hade gått mycket bra. Motiveringen var, ”För att jag hade inte brotom 

när jag skrev provet”. Eleven fortsatte diskutera med mig och sa: 

 

”Vet du när man inte har bråttom så klarar man av allting för då man koncentrerar sig bra 

och det blir kul, annars när man tänker jag orkar inte och skit i det då man förstör för sig 

själv sen det blir inte kul när alla har gjort uppgiften men inte jag, därför blev jag glad att jag 

gjorde allting i lugn och ro”. 

 

Gibbons (2002) tar upp att tiden har en stor betydelse i synnerhet för andraspråks elever. Hon 

menar att för andraspråks elever tar det längre tid att bearbeta informationen som de läser och 

sedan formulerar sina svar. Därför är det viktigt att elever inte känner sig tids pressade 

(Gibbons, 2002: 50). 
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6.3 Har läraren informerat eleverna på rätt sätt? 

 

Många elever svarade blankt på frågorna som handlade om deras lärare hade informerat dem 

om varför nationella provet fanns och varför de behövde skriva det. Många ansåg ändå att 

lärarna hade sagt att den var till för att eleverna skulle lära sig, ”hon sa till mig det är för att vi 

ska lära oss”. Då frågade jag eleverna, ”vad är det ni ska lära er?”. Många av eleverna svarade 

att man lär sig matematik och att läsa berättelser.  

 

En av deltagarna sa att den ville gå på toaletten och det fick den göra. Jag hörde eleven 

knacka i klassrummet bredvid där resterande klasskamrater hade lektion med klassläraren. 

När eleven kom tillbaka så sa denne: 

 

– ”Aha nu vet jag vad fröken hade sagt till oss” 

– Då sa jag, ”så du gick inte till toaletten?” 

– Eleven svarade ärligt och sa, ”Nej jag gick för att fråga vad hon hade sagt till oss och nu vet 

jag det jag hade glömt”. 

– ”Jaha, vad fick du för svar då?”, sa jag. 

– ”Hon sa att det är för att vi ska lära oss”.   

 

Lahdenperä (2008) tar upp att det är viktigt hur man som lärare handskas med spontana 

situationer på rätt sätt (Lahdenperä, 2008: 58). Klassläraren hade fått en ny chans/ett nytt 

tillfälle att utnyttja denna situation för att förklara om syftet med nationella provet, men valde 

att inte göra det. Istället valde läraren att svara kort på eleven och skicka iväg denne med ett 

inte riktigt fulländat svar och återgick därefter tillbaka till sitt arbete. 

 

Även i boken Handbok i metodik (1984: 92) står det att läraren ska vara medveten och öppen 

om sin sociala roll. Läraren ska ge eleven sammanhang och helhetsuppfattningar i studierna. 

Det står även att när en elev inte har förstått något eller missuppfattat något, så ska läraren 

stanna upp arbetet och ta itu med detta.  
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6.4 Vad säger föräldrarna? 

 

Eleverna skrev ner och berättade mycket vad föräldrarna hade sagt. Inför provet ville 

föräldrarna till mesta dels att eleverna skulle vara skötsamma så att dem hängde med under 

lektionerna för att klara sig på provet. Eleverna fick även många lugnande kommentarer från 

sina av föräldrarna: 

 

– ”De kommer gå bra orova dig inte”, skrev en elev.  

– ”Kämpa hort du är duktig va inte nervös!”, skrev en annan elev. 

 

Det blev en hetsig diskussion om vilka föräldrar som hade gett de bästa uppmuntringarna. För 

att inte de elever som blev mindre uppmuntrade av sina föräldrar skulle känna sig utanför och 

välja att inte svara ärligt i enkäten för att inte verka mindre bra än dem andra eleverna, så såg 

jag till att diskussionen avslutades.  

 

När diskussionen tystades ner kom en flicka fram till mig och nästan viskade i mitt öra och 

undrade om man bara skulle skriva allt bra föräldrarna hade sagt, jag svarade henne att man 

fick skriva precis så man själv ville och man fick själv välja vad man ville skriva av det 

föräldrarna hade sagt. Jag berättade att det inte fanns rätta eller felaktiga svar och man var inte 

heller tvungen att besvara om man inte kände för det. För att ha henne kvar i åtanke så valde 

jag att tjuvkika på det hon skrev ”när jag sa till mamma pappa att vi ska göra nathonellaprovet 

min mamma min pappa blir redda min mamma säger till pappa de ska inte gå bra”. 

 

Malmer (2002) hävdar att många gånger vill elevernas föräldrar veta i vilken nivå deras barn 

ligger på och därför har man gemensamma prov för alla elever vid ett och samma tillfälle. 

Vidare menar hon att detta kan medföra negativa konsekvenser då eleven blockeras och 

hämmas i utveckling när den utför något som den ännu inte är redo för. Hon anser att det är 

viktigt att inte ta ifrån barnets självförtroende, utan istället låta eleven gå fram i sin egen takt 

utan att bedömningen ska bli en negativ kritik och medföra dålig prestation (Malmer, 2002: 

215).   
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Deltagarna i årskurs 4 berättade att föräldrarna hade reagerat väldigt positivt och tyckt att 

eleverna hade varit väldigt duktiga när de skrev nationella provet, ”De blev jätte glada och 

min mamma blev super glad. Hon sa att nu är jag stolt över dig och jag blev jätte glad”. I stort 

sätt var alla svar detsamma. En diskussion bland eleverna förekom om att det var väldigt kul 

att föräldrarna blivit glada och att de mår bra när deras föräldrar blir stolta, då vill eleverna 

alltid göra bra ifrån sig i skolan så att föräldrarna alltid ska vara glada och stolta över sina 

barn. Giota (2006) skriver att huvudsakligen lär elever för att uppfylla föräldrarnas och 

lärarens krav och förväntningar för att slippa hamna i svårigheter (Giota, 2006: 100). 
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7 Diskussion och slutsats 

 

7.1 Förstår eleverna syftet med nationella provet? 

 

I min undersökning har det visat sig att eleverna på de skolor som jag har utfört min 

undersökning på saknade kunskaper om syftet med nationella provet. Det behöver inte tyda på 

att klassföreståndaren inte har berättat för eleverna vad syftet med nationella provet innebär. 

Men kanske är det så att lärarna inte har lagt ner mycket tid på att verkligen göra eleverna 

medvetna om syftet. Det kände jag även då eleven valde att gå till sin klasslärare för att bli 

påmind en gång till om syftet med nationella provet och till svars får eleven ett alldeles för 

kort svar som kan tolkas på flera sätt, ”Att lära dig något”. Detta svar kanske inte är fel men 

då uppstår frågan; vad är det som eleven lär sig? Är det hur ett nationellt prov ser ut? Hur ett 

tal ser ut? Vad en text betyder? För meningen med provet är att eleverna själva ska lösa 

uppgifterna för att påvisa sin egen kunskap. Hur kan en elev lära sig något utan att exempelvis 

under nationella provet få be om att få hjälp med en uppgift som denne på egen hand inte kan 

lösa, vad har eleven då lärt sig? Att sköta sina egna problem? 

 

Det jag inte riktigt kan förstå är att klassföreståndaren visste vad syftet med min studie var 

och hade sen tidigare fått ta del av enkätfrågorna. Hur tänkte läraren när hon skickade iväg 

eleven med det svar som hon gav eleven? För mig kan det kännas som att antingen orkade 

hon inte lägga ner tid på att besvara eleven och göra eleven fullt förstådd, eller så var läraren 

kanske stressad och upptagen. En annan orsak kan vara att läraren själv hade fel uppfattning 

och kunskap kring syftet med nationella provet. 

 

Hade lärarna förklarat för eleverna vad syftet med att skriva nationella provet var. Att det är 

ett underlag som hjälper läraren att kunna bedöma klassens kunskapsnivå och på så vis kunna 

planera upp undervisningen så att den tillfredsställer klassens behov, kunskaper och 

kunskapsutveckling. Troligtvis skulle färre elever då ha känt att de ville få provet avklarad 

och överstökad. Då kanske eleverna hade förstått att provet bara var en del av ”lektionen”, 



 

 
31 

 

inget som de ska behöva öva sig specifikt till eller lägga ner mer fokus, arbete och studier på 

än det vanliga skolarbetet och skolplugget.     

 

Efter att ha analyserat elevernas svar och kommit fram till att lärarna inte hade gjort eleverna 

riktigt medvetna om syftet med nationella provet, började jag nu fundera på hur mycket 

föräldrarna förstod syftet med nationella proven. Om föräldrarna hade kunskaper om proven 

och förklarat det för sina barn hade kanske eleverna inte känt att det ska bli skönt att få proven 

avklarade och istället hade dem fokuserat på att visa de kan.   

 

7.2 Hur tänker och känner eleverna om nationella provet?  

 

Till min förvåning blev jag väldigt positivt överraskad över att det fanns många elever med 

positiva attityder, inställningar och känslor för nationella provet. Jag hade en 

uppfattning/hypotes om att eleverna skulle känna sig pressade, stressade och nervösa inför 

provet och att handskandet med perioden inför provet skulle vara jobbig. Men till min 

häpnadsväckande upptäckt var det inte så illa som jag trodde.  

 

Det var viktigt för mig i min arbetsgång att vara objektiv, vilket jag även anser att jag har varit 

och på så vis har jag blivit mer medveten om hur det egentligen är. I alla fall från resultatet av 

deltagarna i min undersökning om hur eleverna känner och tänker om nationella provet. 

Kanske skiljer sig resultatet vid en annan tidpunkt eller på en annan plats. 

 

Syftet med min studie var att få ta del av och förstå hur elever känner och tänker under tiden 

inför och efter nationella provet, och även få kunskap om eleverna känner som de gör för att 

de har fått rätt eller fel information om syftet med provet. Min studie visade att eleverna 

saknade den riktiga informationen om syftet med nationella provet men kände sig ändå inte 

illa till mods till att göra den.  
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Vad jag skulle vilja studera vidare på är om detta beror på att eleverna i en så tidig ålder ännu 

inte har fått grepp om betygens och bedömningens olika konsekvenser, eller om det finns en 

annan anledning eller orsak till den positiva känslan? 

 

Vissa eleverna tog upp begreppen betyg och poäng och relaterade dem till nationella provet. 

Det får mig att fundera på om det har varit rätt att studera elevernas perspektiv i en så tidigt 

ålder. Jag undrar om eleverna är medvetna om vad betyg och poäng kan leda till? Av 

erfarenhet är jag övertygad om att det som en elev är mest rädd för i skolans alla ämnen är att 

få dåligt betyg eller bli dåligt bedömd. Om deltagarna av studien kände sig glada inför provet 

och antog att provets syfte kunde ha något med betyg att göra. Vart kunde denna glädje då 

komma ifrån? Om man jämför med äldre elever så är dessa elever oftast medvetna om 

nationella provets innebörd och kan känna sig oroade, stressade och nervösa inför provet. De 

vet vad konsekvenserna leder till och hur provet kan påverka elevernas omdöme. De vet att 

provet kan mäta elevernas svagheter och styrkor. Äldre elever vill helst inte känna någon 

kritik emot sig eftersom de inte vill vara utstötta och känna sig igenkända som okunniga. De 

vill helst befinna sig på samma nivå som alla andra i klassen. Bedömningen kan dels leda till 

att eleven tar till sig kritiken och gör bättre ifrån sig vid nästa tillfälle och dels till att kritiken 

missförstås och leder till att eleven väljer fel väg genom att ge upp. Det är upp till var och en 

att kunna tolka en bedömning och välja inställning. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

 

Det fanns väldigt intressanta frågor som jag gärna hade velat få svar på och fått en djupare 

förståelse av. Jag skulle därför rekommendera att man utför en ny forskning där man istället 

för en enkätundersökning väljer ut ett antal elever att intervjua så att man når elevernas tankar 

och känslor i en mer detaljerad nivå. Även att man funderar noga över vilken årskurs eller 

årskurser som är mest intressanta, men även vilken årskurs som man kan få ut mer av i sin 

undersökning. 
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Bilagor 
 

Bilaga I – Enkätundersökning för årskurs 3 

 
       Årskurs 3 

Ringa in din kön:     

 

   Flicka   Pojke 

 

1. Vad känner du inför nationella provet? (Ringa in ditt svar.)  

 

- Nervös 

- Rädd  

- Glad/Det ska bli kul 

 

Varför känner du så? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Hur tror du att ditt resultat av nationella provet kommer att se ut? (Ringa in ditt svar.) 

 

- Dåligt 

- Inte så dåligt 

- Bra 

- Mycket bra 

 

Varför känner du så? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 
b 

 

3. Har din lärare förklarat varför nationella provet finns? (Ringa in ditt svar.) 

 

- JA 

- Vet inte 

- NEJ 

 

 

4. Varför måste du skriva nationella provet?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Vad säger din familj till dig inför nationella provet? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
c 

 

Bilaga II – Enkätundersökning för årskurs 4 
 

       Årskurs 4 

Ringa in din kön:     

 

   Flicka   Pojke 

 

1. Vad kände du efter att du skrev klart nationella provet? (Ringa in ditt svar.)  

 

- Nervös 

- Rädd  

- Glad 

 

Varför kände du så? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

2. Hur trodde du att ditt resultat av nationella provet skulle se ut? (Ringa in ditt svar.) 

 

- Dåligt 

- Inte så dåligt 

- Bra 

- Mycket bra 

 

Varför kände du så? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

3. Hade din lärare förklarat varför nationella provet fanns? (Ringa in ditt svar.) 

 

- JA 

- Vet inte 

- NEJ 

 



 

 
d 

 

 

 

4. Varför behövde du skriva nationella provet?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Var du nöjd med ditt resultat? (Ringa in ditt svar.) 

 

- Ja 

- Nej 

 

Varför? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

 

6. Vad tyckte din familj om ditt resultat? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 
e 

 

Bilaga III – Brev till föräldrar 

 

Till alla föräldrar 

 

Hej! 

Jag är en lärarstudent som just nu skriver mitt examensarbete som handlar om Hur barn i 

årskurs 3 uppfattar syftet med nationella provet.  

 

Jag vill ta reda på hur elever känner inför ett nationellt prov, efter ett nationellt prov, samt få 

en förståelse om vad eleverna uppfattar att nationella provet är till för.  

 

Undersökningen kommer gå till på det sättet att jag delar ut en enkät till eleverna där det finns 

ett antal frågor som dem ska besvara. Eleverna väljer självmant om dem vill medverka och 

kan när som helst avsluta sin medverkan. Alla som medverkar kommer att förbli helt 

anonyma. 

 

Om ni vill ta del av enkätfrågorna så kan ni vända er till elevens klasslärare som har fått 

enkätfrågorna i förväg av mig. Vid övriga frågor berörande undersökningen kan ni ta kontakt 

med mig via telefon: 073XXXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar 

Helen Aras 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEJ, mitt barn får INTE delta i undersökningen  

 

 

……………………….   …………………………… 

Elevens namn   Målmans underskrift 


