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Abstract: The purpose of this study is to find out more about teachers’ and principals’ perceptions of 

the Swedish national test in mathematics for the third grade. The study is based on interviews with 

eight teachers and two principals and focuses the preparation, implementation and consequences of 

the national test and if it has changed over time. The result shows that preparation is done mostly to 

prepare and calm the students. Regarding consequences, the teachers say that they use the test to 

evaluate their work, rather than to evaluate the students. The principals’ highlight possible 

consequences for the school, as the results from the national test are being used to compare schools 

with each other. A discourse analysis of the interviews shows that teachers and principals portray the 

test as big, heavy, a measuring tool, too easy and time consuming.  
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1 Inledning  

Standardiserade tester påverkar allt mer skolans vardag i Sverige, eftersom testresultaten 

används för att utvärdera och jämföra enskilda elever, skolor och länder (Silfver, Sjöberg 

och Bagger 2016). En typ av prov som är viktigt i svenska skolor är de nationella proven. 

Min studie kommer att fokusera på de nationella proven i matematik för årskurs 3. De 

nationella proven för årskurs 3 infördes år 2009, blev obligatoriska år 2010 och är relativt 

nya jämfört med nationella prov i högre årskurser. I åk 5 har de nationella proven i 

svenska, engelska och matematik funnits sedan 1996, men flyttades sedan till årskurs 6 

där de blev obligatoriska år 2010 (Skolverket 2011). När regeringen beslutade att de 

nationella proven skulle införas i årskurs 3 var syftet att de skulle användas för att ge 

information för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till de nationella 

kunskapskraven (Utbildningsdepartementet 2011). Under de VFU-perioder jag har 

genomfört har jag upptäckt en viss spänning innan de nationella proven ska genomföras. 

Både lärare och elever pratar om proven och de märks att proven är någonting speciellt. 

Det jag sett är också att många lärare vill göra någon typ av förberedelse innan proven. 

Detta gjorde mig nyfiken på hur lärare arbetar med proven och vilka bilder de har av 

proven.  

 

Rektorns ansvar när det gäller nationella prov är att se till att föreskrifter och instruktioner 

om provens genomförande och hantering följs. Om alla följer dessa bestämmelser blir 

proven likvärdiga och kan bidra till en rättvis och likvärdig bedömning av elevernas 

kunskaper över landet (Skolverket 2015b). Rektorn har en viktig roll när det gäller 

nationella proven och kan se proven från ett annat perspektiv än lärare, därför vill jag i 

min studie även undersöka vad rektorer tänker om de nationella proven och om det är 

skillnad på hur lärare och rektorer tänker.  

 

Mot bakgrund av detta har jag i min studie valt att försöka förstå hur de nationella proven 

kan fungera som ett verktyg för lärarna, hur de arbetar inför och under de nationella 

proven och vilka konsekvenser det får för matematikundervisningen. Eftersom de 

nationella proven nu funnits i sex år för årskurs 3 har många lärare hunnit vara med om 

proven flera gånger och jag har därför valt att ta reda på om deras inställning förändrats 

över tid. Min studie visar hur lärare och rektorer framställer de nationella proven och 

genom de intervjuer jag har gjort har jag sett vilka bilder lärare och rektorer ger av proven.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att ta reda på mer om lärares och rektorers syn på de nationella proven i 

matematik för årskurs 3 och om synen har förändrats över tid. Studien kommer också att 

omfatta förberedelser lärare gör, hur genomförandet av de nationella proven ser ut och 

vilka konsekvenser proven kan få.  

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur ser lärare och rektorer på förberedelser, genomförande och konsekvenser av 

de nationella proven i matematik för årkurs 3? Vilka skillnader upplever de när de 

genomför de nationella proven idag gentemot första gången de genomförde 

proven. 

 

2. Hur framställs de nationella proven i matematik för årskurs 3 av lärare och 

rektorer? 
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3 Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden beskrivs prov och bedömning i allmänt, och vad prov kan betyda 

för olika individer. Den ger också en beskrivning av varför de nationella proven i 

matematik för årskurs 3 upprättades och vilket syfte proven har. Här ges även information 

om förberedelse, genomförande och konsekvenser av de nationella proven. 

3.1 Bedömning 

Enligt Korp (2003)  har de bedömningar som görs i svenska skolor ofta två olika syften, 

ett formativt syfte och ett summativt syfte. De nationella proven kan ha både en summativ 

funktion och en formativ funktion (Skolverket 2014a). Den summativa funktionen är att 

proven ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs och visa vilka 

kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen där proven genomförs. Enligt Korp 

(2003) har summativ bedömning alltid ett värderande moment, och syftet är inte att 

förbättra, utan att utvärdera och summera. Bedömningarna är alltså inte utformade för att 

ge information som individen kan använda för att utveckla olika förmågor eller kunskaper 

vidare, utan de är ofta utformade för att ligga till grund för viktiga beslut. Exempel på 

bedömningar med ett rent summativt syfte är slutbetyg, körkortsprov och högskoleprov 

(Korp 2003).  

 

Pettersson (2010) menar att bedömning börjar få allt bredare och djupare innebörd, och 

istället för summativ bedömning används formativ bedömning i större utsträckning. 

Formativ bedömning kan också kallas bedömning för lärande och undervisning. Wiliam 

(2013 s.65) uttrycker att formativ bedömning innebär att få bästa möjliga bevis för vad 

eleverna lärt sig och sedan använda den informationen för att se vad nästa steg är. Ett 

exempel på en bedömning som är enbart formativ är, när en lärare kommenterar och ger 

råd till en elev under processkrivning (Korp 2003).  Bedömningarna med rent summativt 

syfte är oftast high stake och bedömningar som har renodlat formativa syften oftast är low 

stake hävdar Korp (2003).      

 

Bedömningen och dess resultat uppfattas till vardags som en självklar del av skolan för 

såväl lärare som elever och föräldrar (Korp 2003). Enligt Wiliam (2013) har bedömning 

en central position i bra undervisning eftersom lärare inte kan förutspå vad elever kommer 

att lära sig hur de än utformar sin undervisning. Skolverket (2010) menar att de nationella 

proven kan användas formativt genom att vara ett verktyg som syftar till att ge stöd åt 

lärares bedömning. 

3.1.1 High stake och low stake prov 

Om ett prov är high stake eller low stake beror på vilken betydelse provet har för individen 

och beror på sammanhang och syfte (Bagger 2015, Korp 2003). Det kan vara en enskild 

person som upplever att någonting står på spel, men det kan också vara prov som spelar 

stor roll för skolan eller landet. Proven kan påverka skolors resursfördelning, ligga till 
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grund för politiska beslut, användas i urvalsprocesser eller innebära att personal förlorar 

sitt jobb. Nationella prov och betyg är två kunskapsbedömningar som enligt Lundahl 

(2009) inte bara används för att bedöma elever utan de kan också användas som en 

bedömning av lärare och skolor. Detta tyder på att de nationella proven kan vara high 

stake både för elever, lärare och skolor.  Low stake-prov är i stort sett motsatsen till high 

stake. Low stake-prov är inte till för att fatta skarpa beslut, istället är det en integrerad del 

i undervisningen och den vardagliga kommunikationen. Resultatet på provet ger inte lika 

omedelbara och skarpa konsekvenser utan stannar ofta mellan till exempel lärare och 

elever för att användas som en del i det fortsatta pedagogiska arbetet (Korp, 2003). 

3.2 Nationella prov  

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att utforma nationella prov för årskurs 3 som skulle 

genomföras 2009 och vara obligatoriska från och med våren år 2010 (Skolverket 2009). 

I uppdraget till Skolverket slogs det fast att proven ska användas för att säkra alla elevers 

förutsättningar att nå kunskapskraven (Utbildningsdepartementet, 2011). Det nationella 

provet för årskurs 3 görs i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Ämnesprovet 

i årskurs 3 består av ett antal delprov med både muntliga och skriftliga delprov, där de 

skriftliga proven är individuella och de muntliga görs i grupp. Skolan bestämmer själv 

när de olika delproven ska genomföras, så länge de håller sig inom Skolverkets fastställda 

provperiod (Skolverket 2014b, 2015a). 

 

Varje år mellan 1996 och 2010 har eleverna i årskurs 5 gjort ett ämnesprov i engelska, 

svenska och matematik men dessa prov har inte alltid kallats nationella prov (Skolverket 

2011). I dagsläget finns de nationella proven i grundskolan i årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 

3 görs nationella proven i svenska och matematik, i årskurs 6 görs proven i svenska, 

matematik, engelska, So och No och i årskurs 9 görs proven i ämnena svenska, 

matematik, engelska, So och No (Skolverket 2014a).   

 

Både elever och lärare kan bli frustrerade av pressen från prov och betyg (Korp 2003). 

Enligt Skolverket (2010)  ska provet inte stressa lärare utan ge dem hjälp och stöd i sin 

bedömning av eleverna. Proven är även tänkta att visa en bild av hur undervisningen har 

fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas (Skolverket 

2014a). 

 

Det har gjorts två större enkätundersökningar för att ta reda på hur lärare och elever 

uppfattar de nationella proven. En enkät skickade Skolverket ut efter det nationella provet 

genomförts i årskurs 3 år 2010 och drygt 2 700 lärare svarade på den. Den andra enkäten 

gjordes av PRIM-gruppen 2015 och besvarades av 1750 lärare som genomfört de 

nationella proven i årkurs 3 (Skytt 2015). Båda undersökningarna visar att de flesta lärare 

är nöjda med de nationella proven och många lärare får ganska stort eller visst stöd av det 

nationella provet när de ska bedöma eleverna (Skolverket 2010 och Skytt 2015). 
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Framförallt nämner lärare att det handlar om att få bekräftelse på det man redan vet om 

elevens prestationer (Skytt 2015). Eftersom lärarna i dessa undersökningar säger sig 

uppskatta proven och att de är ett stöd när lärarna ska bedöma eleverna samtidigt som 

eleverna själva enligt Bagger och kollegor (2016) visar en oro för proven blir det 

intressant i min studie att undersöka vilka bilder av proven lärare har.  

3.2.1 Förberedelser inför de nationella proven i matematik 

Inför de nationella proven i årskurs 3 skickas det ut information från Skolverket till 

vårdnadshavare. I detta brev beskrivs syftet med proven, information om när proven 

genomförs, hur proven bedöms, information om resultatinsamling, ämnesprovens 

innehåll, beskrivning av kunskapsprofil och självbedömning och kontaktinformation till 

Skolverket om det finns några oklarheter (Skolverket 2014c).  På Skolverkets hemsida 

går brevet att få tag på 17 olika språk förutom svenska. En fråga som tas upp i brevet är 

”varför ges nationella prov?”. Skolverket (2014c, s.1) uttrycker att: 

 

Nationella prov ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning av elevernas kunskaper. 

De nationella proven i årskurs 3 ska ge läraren stöd vid bedömning av elevens kunskaper 

enligt de kunskapskrav som finns i kursplanerna. Proven kan också visa om det finns 

elever som är i behov av särskilt stöd. 

 

I lärarinformationen till varje prov finns anvisningar för hur genomförandet av de 

nationella proven ska gå till (Skolverket 2016a). Det framgår bland annat av 

lärarinformationen för varje prov om eleverna får använda dator vid provtillfället eller 

inte (Skolverket 2016a). Enligt ovan nämnda enkät (Skolverket 2010) ansåg så gott som 

alla lärare att lärarinformationen har gett tillräcklig information för att kunna genomföra 

ämnesprovet.  

 

Bagger (2015) såg i hennes undersökning att lärarna försökte lära eleverna att ha ett 

lämpligt beteende under de nationella proven, detta kunde göras genom att lärarna 

instruerade och genomförde övningar före provtillfället. Lärarna tyckte att eleverna skulle 

vara tysta, koncentrerade, fokuserade och noggranna under provet, för att uppnå detta 

angav lärarna bland annat regler om hur man ber om hjälp (Bagger 2015).  

 

Bagger (2015) uttrycker att en del elever känner sig stressade och okunniga inför de 

nationella proven i årskurs 3. När eleverna i hennes studie berättade mer om detta sa en 

elev att när det handlade om okunskap kring de nationella proven handlade det om att inte 

känna till provet, rutinerna eller sin egen förmåga. Stress handlade om allt från att eleven 

oroade sig för att inte klara av provet, till att eleven tänkte sig att något stod på spel 

(Bagger 2015). 
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Så om det finns en sådan oro hos eleverna, hur kan läraren hjälpa? Inför de nationella 

proven kan läraren med hjälp av ett gammalt prov eller exempeluppgifter visa eleverna 

hur ett prov kan vara uppbyggt, detta kan lugna eleverna (Skolverket 2015c). Coderman 

och Pedersen (2010) menar att eleverna behöver ha rätt slags strategier exempelvis: läs 

igenom hela provet innan du börjar, svara på de lättaste frågorna först, fördela din tid, och 

läs igenom svaren innan du lämnar in provet. Bagger (2015) har observerat att 

förberedelser för de nationella proven hjälper lärare och elever att lättare agera på det sätt 

som behövdes när det blir dags för proven. I Baggers (2015) studie förbereddes de 

nationella proven både genom att flytta saker i klassrummet och genom att läraren 

informerar eleverna om hur de ska bete sig i provsituationen.   

3.2.2 Genomförande av de nationella proven i matematik 

De nationella proven utvecklas och konstrueras av Uppsala och Stockholms universitet 

på uppdrag av Skolverket. Provens uppgifter har prövats ut i många olika skolor runt om 

i landet. Elever och lärare har fått ge synpunkter som har tagits tillvara när provet tagits 

fram (Skolverket 2014c). Proven är skapade för att pröva om eleverna uppnått de olika 

målen som finns i läroplanen. Proven prövar i första hand den lägsta nivå som eleverna 

måste uppnå enligt målen (Skolverket 2008). Lundahl (2009) menar att 

provkonstruktörerna för de nationella proven försöker fånga och stimulera läroplanens 

komplexa kunskapsmål.  

 

Ämnesprovet i matematik för årskurs 3 består av olika delprov med både skriftliga och 

muntliga uppgifter. De skriftliga uppgifterna löser eleverna individuellt och de muntliga 

uppgifterna löser eleverna i mindre grupper. Både i de skriftliga och i de muntliga 

uppgifterna ges eleverna möjlighet att visa att de kan förklara och argumentera för hur de 

tänker matematiskt (Skolverket 2014c). De nationella proven i årskurs 3 får endast 

genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. För att proven ska 

komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv 

när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras 

(Skolverket 2016 b). Lärare uppmuntras att dokumentera elevernas lösningar från de 

nationella proven och sedan summera lösningarna till ett omdöme, för att se om eleverna 

nått målen i ämnet (Lundahl 2009).  

 

I Skolverkets enkät som genomfördes 2010 säger lärarna att eleverna tyckt om att göra 

delproven och de tyckte att det varit roligt. Enligt enkäten anser så gott som alla lärare att 

lärarinformationen har gett tillräcklig information för att kunna genomföra ämnesprovet. 

Lärare skriver att det har varit tydliga instruktioner för hur provet ska genomföras 

(Skolverket 2010).  

 

Enligt Skolverket (2016a) behöver skolan ha rutiner för att de nationella proven ska kunna 

genomföras säkert och enligt anvisningarna, det är en fördel om lärarna, tillsammans och 

med stöd av skolledningen, kan planera genomförandet utifrån provets anvisningar. Det 
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är rektorns ansvar att se till att föreskrifter och instruktioner om provens genomförande 

och hantering följs. Syftet med dessa bestämmelser är att de nationella proven ska 

genomföras på ett likvärdigt och säkert sätt (Skolverket 2015b). 

 

När det handlar om att ställa iordning fysiska saker i klassrummet görs detta för att 

förbättra logistiken. Vanligt är att bänkarna dras isär och man ser till att skärma av 

elevernas synfält för att förebygga tittfusk och förbättra möjligheterna till koncentration 

(Bagger 2015).  

3.2.3 Konsekvenser av de nationella proven i matematik 

Lärare bedömer de nationella proven för årskurs 3 och Skolverket (2010) råder lärare att 

arbeta tillsammans med bedömning för att få en likvärdig bedömning. När bedömningen 

är gjord samlar Skolverket in resultat från proven i samarbete med Statistiska centralbyrån 

(SCB). Resultaten av proven används för att utvärdera skolor och även för att analysera 

resultat i landet, i kommunerna och hos huvudmän för fristående skolor (Skolverket 

2014c). 

 

Det finns en del kritik mot nationella provens huvudsakliga syfte. Bagger (2015) och 

Wikström (2009) framhåller att provet kan användas som high stake-test på skolnivå, 

exempelvis genom att jämföra skolors poäng för att ta reda på deras kvalitet eller genom 

att utvärdera lärare. När elever presterar bra på proven utvärderas lärarna positivt, vilket 

blir till en fördel för skolan när föräldrar ska välja skola. Detta menar dock Wikström 

(2009) är fel eftersom provet inte var designat för detta. Provets egentliga syfte är att 

stödja lärarens bedömning av elevers kunskaper, för att bedömningen ska bli mer 

likvärdig (Bagger 2015, Korp 2003). Enligt Skolverket (2014a) ska det nationella provet 

inte vara ett examensprov, utan bara en del av lärarens samlade information om elevens 

kunskaper.   

 

En konsekvens som kan uppstå är testängslan, det är enligt Bagger (2015) ett inlärt 

tillstånd som eleverna kan lära in om de utsätts för många high stake-prov.  Testängslan 

och matematikängslan handlar om den oro, stress och ängslan en elev kan ha inför ett 

viktigt prov. Denna ängslan påverkar framförallt prestationen i skolan men kan också 

påverka andra saker så som motivationen i skolan (Nyroos et al. 2012).  En annan 

konsekvens är att eleverna uttrycker en oro) är att de tror att de måste gå kvar i årskurs 3 

om de inte klarar de nationella proven (Silfver, Sjöberg och Bagger 2016).  
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3.3 Summering av forskningsbakgrund 

De nationella proven görs i Sverige i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. De nationella 

proven är viktiga prov i Sverige, viktiga för att ge läraren stöd vid bedömning av elevens 

kunskaper och för att hjälpa till med att få en likvärdig och rättvis bedömning av elevernas 

kunskaper (Skolverket 2014c). De studier som gjorts tidigare kring nationella prov har 

mestadels handlat om resultaten och hur resultaten påverkat skolan eller elever. Det finns 

också studier som fokuserat på hur nationella prov kan hjälpa till att uppnå en skola för 

alla. Många studier är inriktade på nationella prov i högre årskurser, medan det finns 

relativt få studier som rör nationella prov i matematik för årskurs 3. De två större 

enkätundersökningarna som gjorts (Skolverket 2010 och Skytt 2015) har varit mer 

allmänna, den här studien är mer djupgående. Studien kommer att bidra med mer 

information kring de nationella proven i matematik för årskurs 3 genom att belysa hur 

lärare och rektorer ser på förberedelser, genomförande och konsekvenser av provet, samt 

hur de framställer provet i sig.   
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4 Teoretisk utgångspunkt  

Min andra frågeställning handlar om hur lärarna och rektorer framställer de nationella 

proven. Jag vill ta reda på vad de har för inställning, vilka antaganden som kan ligga 

bakom vad de uttrycker om proven. För att ta reda på hur de ser på provet har jag tagit 

hjälp av diskursanalys. 

 

Diskursanalys kan användas på olika typer av undersökningar och det finns många olika 

definitioner av diskurser och hur man analyserar dem (Winther Jørgensen och Phillips 

2000).  Winther Jørgensen och Phillips (2000, s.7) ger en definition av diskurs som ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen). Winther Jørgensen 

och Phillips beskriver också diskurs som en fixering av en betydelse inom ett bestämt 

område. Det finns olika sätt att förhålla sig till diskursanalys tre perspektiv som Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) tar upp är: diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi. 

 

Diskursanalys handlar om de representationer vi med hjälp av språket bygger upp. Genom 

diskurser får den fysiska världen betydelse (Winther Jørgensen och Phillips 2000).  

Diskursanalysen bygger på att avbilda verkligheten med hjälp av ord och bild, det handlar 

också om att använda orden och bilderna som ett sätt att skapa och bevara verkligheten 

(Denscombe 2013). Diskursanalys spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av 

vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer (Winther Jørgensen och Phillips 

2000). 

 

Diskursanalysen är enligt Denscombe (2013) ett tillvägagångssätt som används vid analys 

av kvalitativ data och diskursanalysen håller sig nära data. Diskursanalys passar bra att 

använda när en person är intresserad av att studera vad som är sanningar. Vad är normalt 

och vad blir då onormalt eller vad tas för givet och vad osynliggörs? Detta gör man genom 

att se hur olika saker beskrivs i text och tal (Fejes och Thornberg 2009).  När en analys 

görs är det viktigt att beskriva de steg som tagits för att komma fram till resultaten, det 

ger läsaren möjlighet att göra sina egna bedömningar (Winther Jørgensen och Phillips 

2000).  

 

Det kan vara svårt att avgränsa en diskurs anser Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

enligt författarna avgörs avgränsningen genom det syfte forskningen har. Denscombe 

(2013) menar att orden som valts har valts när någon talar om någonting med ett visst 

syfte och att diskursanalysens mål är att avslöja vad människor försöker göra genom talet 

eller texten och vilka bakomliggande antaganden som ligger till grund för deras ord. I 

denna studie innebär det alltså att ta reda på hur lärare och rektorer ”skapar” de nationella 

proven genom talet. 
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5 Material och metod  

5.1 Datainsamlingsmetod  

Det finns två olika typer av data kvalitativ och kvantitativ data (Denscombe 2013). 

Kvalitativ data har formen av ord och bilder, och de metoder som oftast används för att 

samla in kvalitativ data är intervjuer, dokument och observationer (Denscombe 2013).  

Kvantitativ data förknippas oftast med surveyundersökningar och experiment och de 

datainsamlingsmetoder som används är ofta frågeformulär och observationer. För att få 

svar på mina forskningsfrågor har jag valt att utföra en kvalitativ studie. Jag har valt att 

göra intervjuer, eftersom den metoden passade bäst för att få svar på de frågeställningar 

jag valt att undersöka. Enligt Denscombe (2013) är intervjuer en bra metod när forskaren 

behöver få insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Eftersom 

min studie handlar om lärares uppfattningar och erfarenheter av nationella prov ansåg jag 

att intervjuer var en bra metod för min studie. Jag har gjort personliga intervjuer som är 

en typ av semistrukturerad eller ostrukturerad intervju, som innebär ett möte mellan en 

forskare och en informant. Denscombe (2013) förklarar att det som är gemensamt mellan 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är att de tillåter de intervjuade använda 

sina egna ord och utveckla sina egna tankar.  

5.2 Urval 

Jag har intervjuat åtta lärare från fem olika skolor, se tabell 1. I studien har också två 

rektorer medverkat, se tabell 2. Alla lärare och rektorer arbetar i en och samma kommun. 

Alla lärare har genomfört det nationella provet i matematik minst två gånger. Sex av åtta 

lärare ska även genomföra det nationella provet i matematik i år, eftersom de undervisar 

i årkurs 3. En del lärare och rektorer arbetar på samma skola. Urvalet påverkades av att 

de lärare och rektorer som deltog skulle ha varit med om de nationella proven tidigare 

samt skulle genomföra provet detta år. 

 

I tabellerna nedan presenteras de lärare och rektorer som har medverkat i min studie.  Den 

information som går att utläsa i tabellen är med för att visa på spridningen av lärare som 

medverkat. Tabellen visar att lärarna har olika många års erfarenhet och arbetat i 

varierade årskurser. Den visar även att alla lärare har genomfört de nationella proven förut 

och att några av lärarna genomför proven i år.   
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Tabell 1: Information om studiens lärare.  

 

 

Tabell 2: Information om studiens rektorer.   

 

5.3 Procedur  

I denna studie var det viktigt att intervjua lärare som arbetat med de nationella proven 

förut och gärna de som arbetade med dem nu. Skälet till detta är att de som ska ha 

Lärare Antal år som lärare Erfarenhet av 

undervisning i 

årskurs 

Antal 

genomföranden av 

nationella prov 

Genomför de 

nationella 

proven 2016 

Lärare 1 18 år Åk 1-6 mestadels i 

lågstadiet 

Två gånger i 

årkurs 3 

Ja 

Lärare 2 28 år Åk 1-3 men har 

arbetat ända upp 

till högstadiet 

Tre gånger Ja 

Lärare 3 4,5 år  Åk 1-3 och inom 

förskola 

Två gånger Ja 

Lärare 4 5,5 år Åk 1-6 men 

mestadels i 

mellanstadiet 

En gång i årskurs 6 Ja 

Lärare 5 12 år Åk 1-8 Tre gånger i 

årskurs 3 

Nej 

Lärare 6 

 

9 år i skola + 

förskola och 

förskoleklass  

32 år totalt 

F-3 och förskolan två gånger i år 5, 

två gånger i år 3. 

Ja 

Lärare 7 8 år Åk 1-3  Två gånger i 

årskurs 3 

Nej 

Lärare 8 11 år Åk 1-9 Tre gånger och 

varit med och 

rättat vid två andra 

tillfällen 

Ja 

 

Rektorer 

 

Antal år som rektor 

 

Antal genomförda 

nationella prov i 

matematik för 

årskurs 3 

 

 

Tidigare 

arbetserfarenhet 

som lärare 

 

Antal år som 

lärare och vilka 

årskurser 

Rektor 1 1,5 år Två gånger   Ja Jag jobbade 5 år 

som lärare i 

årskurs 1-6 

 

Rektor 2 16 år  Fem gånger Ja Vikarie i ca 15 

år och sedan 

som utbildad 

lärare två år i 

årskurs 4 och 5 
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nationella provet det här året är mitt uppe i det och min bedömning är då att det underlättar 

för lärarna att svara på frågorna. Därför skickades mail ut till alla lärare i kommunen som 

undervisar i årskurs 3 detta år. Sex stycken lärare svarade att de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju. Genom några lärares hjälp kontaktades ytterligare två lärare som 

genomfört de nationella proven flera gånger men som i år undervisade i en annan årskurs, 

och de ställde upp på en intervju. Efter de åtta genomförda intervjuerna med lärarna växte 

nyfikenheten fram att ta reda på hur rektorerna såg på de nationella proven. Tre rektorer 

mailades och två stycken kunde ställa upp på en intervju. Intervjufrågor och 

informationsbrev (se bilaga 1, 2 och 3) skickades ut till informanterna innan intervjuerna 

så att de var förberedda och visste sina rättigheter.  

 

Intervjufrågorna till rektorerna utvecklades efter att lärarintervjuerna genomförts vilket 

påverkade frågorna till rektorerna. Exempelvis lyfte flera lärare i intervjuerna att 

nationella prov tog mycket tid, därför ställdes fokuserade frågor om tidsåtgång för till 

exempel rättning av nationella proven till rektorerna för att kunna triangulera resultaten.  

 

Intervjuerna är gjorda på olika platser utifrån var det passade bäst för läraren eller rektorn 

att mötas, de flesta av intervjuerna är gjorda på den skola läraren/rektorn arbetar på. Tiden 

för intervjuerna har varierat från 15-30 minuter. Alla intervjuer spelades in för att sedan 

transkriberas.  

5.4 Forskningsetik 

De tre krav som lyfts fram av Vetenskapsrådet (2011) när det gäller forskningsetik är 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet 

innebär att jag är skyldig att informera informanterna att deras deltagande är frivilligt och 

deltagandet kan när som helst avbrytas. Samtyckeskravet innebär att informanterna själva 

bestämmer över sitt deltagande.  Både konfidentialitetskravet och samtyckeskravet har 

jag följt genom att varje deltagare fått ta del av information om studien och sedan gett sitt 

medgivande att vara med i studien genom att skriva under (se bilaga 3).  

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska erbjudas största möjliga 

anonymitet, detta krav ska beaktas under hela studien.  Detta krav har jag följt genom att 

ändra namnet på lärarna, rektorerna, skolor, kommun och liknande information som kan 

vara utelämnande. Exempelvis har jag döpt lärarna till lärare 1, lärare 2, och så vidare och 

rektorerna till rektor 1 och rektor 2.  

5.5 Bearbetning 

Transkriberingarna gjordes så fort som möjligt efter intervjuerna för att så mycket som 

möjligt av intervjuerna skulle kommas ihåg. Under transkriberingarna av intervjuerna 

byttes en del dialektala ord ut mot de korrekta orden enligt det svenska skrivspråket, för 

att det är mer lättläst om det är skrivspråk istället för talspråk och på så sätt undviks 

misstolkningar. Alla ljud som lärarna gjorde är inte utskrivna en del ljud som lärarna 
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gjorde när de tänker eller ljud som kan uppstå mellan meningar som tillexempel ”ööö”, 

”aa”, är inte utskrivna för att ge ett bättre flyt i texten. Långa pauser märktes ut med (…) 

och när de skrattat har jag skrivit ut ”(skratt)”, eftersom att det kan antyda hur lärarna 

känner för en viss sak. En del skratt skulle kunna antyda att läraren tyckt att någonting 

varit löjligt och andra skulle kunna antyda sarkasm eller nervositet. Eftersom lärarna och 

rektorerna ska vara helt anonyma har jag bytt ut skolors namn till ”skolan” och när de 

nämnt kommunens namn har jag bara skrivit ”kommunen”.  

5.6 Analysmetod 

5.6.1  Första frågeställningen  

För att besvara den första frågeställningen (Hur ser lärare och rektorer på förberedelser, 

genomförande och konsekvenser av de nationella proven i matematik för årkurs 3?) Vilka 

skillnader upplever de när de genomför de nationella proven idag gentemot första gången 

de genomförde proven?) har jag använt mig av tematisk innehållsanalys. Innehållsanalys 

handlar om att bryta ner sitt material till mindre enheter (i mitt fall teman) och sedan leta 

ord och stycken som passar in till detta tema (Denscombe 2013).  

 

Analysen inleddes med att lyssna igenom varje inspelad intervju och samtidigt 

transkribera materialet för att erhålla ett digitalt dokument för respektive intervju. 

Därefter lästes transkripten igenom flera gånger, vilket Denscombe (2013) menar ger en 

känsla för data och gör att man fördjupar sig i de hårfina detaljerna av vad som sagts 

under intervjuerna.  Efter att ha läst igenom materialet flera gånger valdes sju teman ut: 

(1) lärarens inställning, (2) elevers inställning, (3) information, (4) förberedelse, (5) 

organisation, (6) tid och (7) förändring. De tre temana lärarens inställning, förberedelse 

och förändring valdes för att de är direkt knutna till den första frågeställningen. 

Organisation blev ett tema för att de är relevant när det gällde genomförandet av de 

nationella proven och de blev ett tema där jämförelser av lärares och rektorers tankar 

kunde göras för att se om det gick att urskilja några skillnader på svaren. Av samma 

anledning valdes också temat tid, eftersom lärarna uttryckt att de kände sig stressade på 

grund av att för lite tid avsatts för bland annat rättning. Det blev intressant att se vad 

rektorerna ansåg om detta. Valet av temat information utfördes för att ta reda på hur 

lärarna upplevde informationen till nationella provet eftersom att det är viktigt att alla 

lärare följer informationen för att proven ska bli likvärdiga för alla elever.  För att tydligt 

se vad i intervjuerna som handlade om varje tema markerades varje tema i en färg. 

Lärarens inställning fick till exempel en grön färg, vilket innebar att jag markerade allt i 

intervjuerna som handlade om elevers inställning med grönt.  
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Tabell 3: Exempel på analys av en intervjutext med hjälp av tematisk innehållsanalys.  

 

Till exempel kunde ett stycke i första skedet kodas som tid (se tabell 3). Sedan valdes fler 

ord ut som kunde tolkas som lärares känslor inför provet och de ord som då kom fram var 

ord så som rättning, vikarier och arbetsfördelning. I det andra citatet kodades det först 

som elevers inställning men sedan fram kom det att det också handlade om lärares 

inställning. Så det andra citatet fick två teman och sedan söktes det vidare efter fler koder 

under båda temana. För att urskilja vad som tillhörde respektive tema ställdes frågan: vad 

i citatet beskriver lärarens inställning och vad i citatet beskriver elevers inställning? 

Koderna under elevers inställning blev ”undrar” och koderna under lärarens inställning 

blev ”kontroll”, ”storlek på provet” och ”lugna elever”. Sedan plockades 

frågeställningarna fram och med hjälp av tematiseringen parades empirin ihop med rätt 

frågeställning. Temana elevers inställning, information, förberedelse, organisation och 

förändring hamnade under den första frågeställningen. Lärarens inställning och tid 

hamnade under den andra frågeställningen. De som hamnade under första 

frågeställningen blev också sorterade under förberedelse, genomförande, konsekvenser 

eller förändring över tid. När kategoriseringen av empirin var sorterad under 

frågeställningarna började utformningen av resultatet.  

 

Rektorsintervjuerna är analyserade på ett lite annorlunda sätt. Eftersom att tematiseringen 

av lärarnas intervjuer redan var gjorda och varje tema parats ihop med en frågeställning 

Intervjutext  Kodning tema Kodning 

Det som har varit problemet är ju att det 

tar så mycket tid med rättningen och det 

här ska ju genomföras på 35 timmar. Men 

nu är inte det något problem längre för nu 

säger man till rektorn att nu behöver jag 

rätta och då får dom sätta in en vikarie. Så 

att det flyter på ganska bra. 

Tid 

 

Rättning 

Vikarier 

Arbetsfördelning 

 

De här treorna har ju aldrig gjort 

nationella prov så dom undrar ju lite vad 

är det här för någonting.  

 

Eftersom min inställning är att det inte 

spelar så stor roll hur det går, utan det är 

mer en check för att se att det här har vi 

gjort och det här måste vi jobba mer på. 

Så säger jag ju att det kommer att vara 

som när jag kommer med ett dagens 

problem fast nu får ni kanske 12 uppgifter 

som ni ska lösa, så jag upplever att dom 

här är ganska lugna, men det återstår ju att 

se hur dom reagerar till sexan sen när det 

varit med om det. 

               

Elevers inställning 

 

 

 

Lärarens inställning 

 

Undrar  

 

 

 

Kontroll 

Storlek på provet 

Lugna elever 
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innan den första rektorsintervjun genomfördes fick citat från rektorerna plockas ut utifrån 

de olika temana och placeras med de lärarcitat som tycktes handla om samma sak  

  

5.6.2 Andra frågeställningen  

För att besvara min andra frågeställning (Hur framställs de nationella proven i matematik 

för årkurs 3 av lärare och rektorer?) har jag tagit inspiration av diskursanalys för att koda 

empirin, eftersom jag försöker att tolka det som lärarna och rektorerna inte säger rakt ut 

om proven, men som kanske ändå visar på deras inställning till proven. 

 

För att försöka ta reda på lärarnas och rektorernas inställning till de nationella proven gick 

jag djupare in i texterna. Jag läste igenom intervjuerna flera gånger och försökte se vad 

lärarna och rektorerna sa mellan raderna, genom att leta värdeord. Några exempel på 

sådana ord är, ”gammeldags”, ”tungt”, ”stort”, ”avdramatisera” och ”kvitto”. Jag 

markerade alla värdeord med fetstil. Några värdeord som jag markerade i citatet nedan 

var ”inte stort”, ”upphaussat” och ”inte bra”:  

 

Men sen är jag lite så där, alltså för elevernas skull, kan man jobba med nationella proven 

så att det inte blir så stort, att det blir som vilket test som helst då är det ju okej, men är 

det så att det blir upphaussat och väldigt mycket kring så att eleverna blir drabbade då 

tycker jag inte att det är bra.   

 

Ovanstående citat har jag tolkat som att rektorn i fråga uttrycker att proven kan bli för 

upphaussade och att det inte är bra för eleverna. Det kan tolkas som att rektorns 

bakomliggande antaganden om prov är att det är viktigt att arbeta med proven så att de 

inte blir så stora utan bara blir en del i vardagen.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt går det att läsa om hur lärare i denna studie talar om förberedelser och 

genomförande av de nationella proven och vilka konsekvenser proven kan få. Här 

framförs också lärares och rektorers syn på de nationella proven och hur deras syn kan ha 

förändrats över tid. Resultaten redovisas genom en sammanfattning av vad lärarna 

berättat och sedan citat från olika lärare för att visa exempel på vad de sagt.  Det nämns 

inte vilken lärare som sagt vad eftersom det inte anses vara relevant. Citaten är tagna från 

olika lärare och målet är att använda citat från alla lärare. Eftersom bara två rektorer 

intervjuats och deras åsikter skiljer sig åt så är det utskrivet vilken rektor som säger vad.  

6.1 Lärares och rektorers syn på de nationella proven i matematik för 

årkurs 3  

6.1.1 Förberedelser 

Alla lärare berättar att de gör någon form av förberedelse inför proven. Förberedelserna 

kan dock se ut på olika sätt. Några förberedelser som lärare uppger att det de gör är att 

träna nationella prov från tidigare år, repetera alla delar i matematiken, träna 

provsituationer, träna huvudräkning och prata om nationella prov. Några av lärarna tycker 

att proven behövs förberedas och avdramatiseras eftersom de upplever att eleverna ofta 

har en hög press inför proven. Lärarna menar att de förbereder proven för att eleverna ska 

känna sig mindre oroliga och stressade inför provet. Det framgår att lärarna försöker 

avdramatisera proven på olika sätt, avdramatiseringen kan enligt lärarna handla om att 

prata om provet, berätta vad det är, uppge att proven är till för lärarens skull, och se till 

att begreppet ”nationella prov” inte är någonting nytt: För att eleverna inte ska vara rädda 

inför proven så övar vi på nationella prov nu, och nu är det ju avdramatiserat redan. Så 

att jag känner att det kommer att gå bra, just med situationen i sig. 

 

När det gäller förberedelser tycker lärare också att det är viktigt hur man pratar med 

eleverna om provet. Många lärare menar att det handlar om att berätta att det är precis 

som när vi gör andra diagnoser och då tycks eleverna bli lugnare. Att prata mycket om de 

nationella proven och nämna ordet nationella prov ofta, ansåg en lärare var ett bra sätt att 

göra för att proven skulle bli mindre laddade. En annan lärare uttryckte angående 

information inför provet: Träna prov, prata om nationella prov och berättat att prov är 

samma sak som diagnos och screening. Eleverna blir inte lika nervösa om man säger att 

det är en diagnos eller en screening för det är de som vana vid, så man får berätta att ett 

prov är samma sak. Kanske är det vårt fel att vi kallar det olika saker. 

 

Endast en av lärarna uttryckte att inga förberedelser gjordes innan provet. Läraren 

uttrycker dock att det kanske vore bra med någon typ av förberedelse men att hen inte 

gjort det. Däremot berättar hen att hen brukar prata med eleverna inför proven för att de 

ska vara förberedda.  
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En viktig del, när det gäller att lugna eleverna inför proven, som flera av lärarna nämnde 

var att det var viktig att som lärare vara lugn och förberedd för då blir klassen lugn. 

Lärarna uttrycker att lugnet som läraren sänder ut ger trygghet till eleverna. Lärarna anser 

att eleverna kan känna att lärarna är bekväma med det de gör och på så sätt kan eleverna 

få ett eget lugn. 

 

Utifrån det rektorerna berättade verkade deras förberedelser se lite annorlunda ut jämfört 

med lärarnas. Det rektorerna säger är att deras uppgift är att se till att lärarna får proven i 

tid och se till att alla regler följs. Rektorerna berättar att de även ”håller koll” på hur 

lärarna genomför proven. Så här berättar rektor 1 att hens förberedelser går till: Ja, jag 

får ju det som är i paketet till nationella proven och det är ju ett antal papper och dom 

läser jag noga igenom för jag har lite noja över att jag ska missa att dela ut det här till 

lärarna vid rätt tillfälle för de nationella proven. 

 

Precis som lärarna berättat säger även rektor 2 att många lärare förbereder sig inför provet 

för att det inte ska bli ett orosmoment för eleverna: Det är lite olika, för de vet ju aldrig 

vad provet innehåller, men jag upplever att många av lärarna tränar det här provtillfället, 

så att det bara ska bli en del i vardagen.  Rektor 2 berättar att det kan vara svårt som 

lärare att förbereda eleverna eftersom att lärarna aldrig vet vad som kommer på proven. 

Det hen har upptäck att många gör är att träna provtillfällen, alltså att träna att göra prov 

så eleverna vet hur det går till.  

 

Sammanfattningsvis utifrån vad lärarna och rektorerna sagt verkar det göras förberedelser 

inför proven på något sätt. De förberedelser som rektorerna berättar att de gör verkar inte 

vara lika omfattande som de förberedelser lärarna gör. Det rektorerna uttrycker verkar 

handla mer om administrativa förberedelser, medan lärarna berättar att de förbereder 

eleverna.  

6.1.2 Genomförande 

Lärarna uttrycker att den information de får från Skolverket är väldigt tydlig och att det 

därför inte är så många frågetecken när de ska genomföra de nationella proven. De flesta 

lärare trodde inte det skulle vara några problem för en nyexaminerad lärare att utföra 

proven eftersom att instruktionerna är så tydliga: Ja instruktionerna brukar vara väldigt 

tydligt, inga frågetecken. Det är ju nästan övertydligt, alltså nästan: ”säg så här”, ”gör 

så här”. 

 

Många lärare uttrycker att vissa av eleverna är oroliga inför de nationella proven och att 

det verkar finnas en rädsla hos eleverna att om de inte klarar provet får de inte börja 

årskurs 4, utan att de då måste gå om årskurs 3: Eleverna är livrädda, och undrar om de 

får gå om en årskurs om de inte klarar proven. 
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En lärare berättade att ibland kan en del elever ha svårt att genomföra proven för att de 

blir nervösa. Samtidigt berättar läraren att eleverna ofta ser fram emot proven och att 

proven brukar går bra. Enligt läraren är det svårt att förutse hur eleverna ska reagera vid 

provtillfället, hen säger att man får ta det som det kommer. En elev regerade väldigt 

kraftfullt: Få elever reagerar väldigt kraftfullt så att de nästan har blivit paralyserade, 

det har bara hänt en gång. Det var en flicka som jag absolut inte förväntade mig skulle 

reagera så starkt. Samma lärare berättar vilka olika bilder hen har upplevt att eleverna 

kan ha gällande proven: Jag tror inte att det är så många elever som är helt neutrala inför 

proven, tror de flesta är taggade. Sen finns det några enstaka som blir stressade. Så att 

de kanske inte presterar riktigt som man förväntat sig och att det blir jobbigt för dem. 

 

Många av lärarna tycker att när det gäller genomförandet är det organiseringen som kan 

vara det svåra. Det kan exempelvis handla om de muntliga uppgifterna som ska göras i 

grupp och observeras av en lärare, vilket gör att det måste finnas en till lärare som kan 

vara med resterande elever i klassen, så det är någonting lärarna måste lösa rent praktiskt. 

En annan svårighet med organisationen som lärarna uttrycker är att det kan bli en del 

extra arbete om en eller flera elever är sjuka, då måste lärarna se till att eleverna får göra 

de prov som de missar, vilket kan bli en del arbete för läraren att få ihop. Det kan också 

vara svårt att få tag i en till lärare eller annan pedagog som kan vara med under proven 

och kanske gå iväg med några elever i ett mindre rum. En lärare som genomfört nationella 

proven i andra årskurser uttrycker att de är lättast att genomföra i årskurs 3.  

 

Rektorerna uttrycker att deras uppgift är att se till att det fungerar praktiskt på skolan, 

genom att sätta in vikarier eller andra resurser där de behövs under provperioden.  Båda 

rektorerna tycker att det är en prioritet att se till så att det finns resurser under nationella 

provperioden. 

 

Rektorerna tycker dock olika när det gäller tiden för rättning. Den ena rektorn tycker att 

den dagen som är utsatt för rättning räcker, medan den andra rektorn tycker att lärarna 

kan få mer tid om de behöver.  Rektor 1 uttrycker att: Ja alltså just det här med rättningen 

där får de ju ganska mycket tid, de får en hel dag […]Sen är det också en samrättning, 

då samarbetar man med andra skolor så de får diskutera rättningen med andra, 

sambedömning mellan andra skolor. Så jag upplever att det är ganska mycket tid, lärarna 

kanske har en annan åsikt […] Rektor 2 menar däremot att hen tillåter lärarna mer tid om 

de behöver det: På den här skolan tycker jag att det fungerar bra, därför att vi har 

resurser som man kan använda sig av. Samma sak på rättningen där har vi sagt att 

behöver man tid för rättningen efteråt, vi säger att man behöver 1-2 dagar, ja men då 

sätter vi in vikarier eller vi omfördelar resurserna så att lärarna kan jobba med 

rättningen. 

 

Det här är ett exempel på att de två rektorerna ser på de nationella proven på lite olika 

sätt. Den ena rektor ser inte att tiden är ett problem och tycker lärarna får gott om tid, 



19 
 

medan den andra rektorn har förstått att de kan ta mer tid och tillåter lärarna att ta in 

vikarier om resurserna på skolan inte räcker till.  

 

Sammanfattningsvis uttrycker lärare att genomförandet går bra eftersom att 

informationen de får beskriver tydligt hur genomförandet ska gå tillväga. Enligt lärarna 

upplever en del elever oro inför proven och andra är taggade. Rektorerna upplever att 

deras uppgift inför proven är att se till så resurser och vikarier finns tillgängliga.  

6.1.3 Konsekvenser 

Nästan alla lärare uttryckte en viss besvikelse över att de inte fick arbeta mer med eleverna 

efter de nationella proven. Eftersom att provet görs i årskurs 3 på vårterminen är det inte 

så mycket tid kvar efter provet innan eleverna ska börja årskurs 4 och byta lärare. Det 

finns därför en önskan hos lärare att ha ett liknande prov i årskurs 2 istället, för att kunna 

arbeta vidare med eleverna på områden de hade svårt med: Sen önskar jag ibland att det 

var i tvåan då går det inte att mäta samma sak, men att det var i tvåan så att man hade 

trean på sig att styra in mot, när man fortfarande har kvar eleverna för nu lämnar jag ju 

över dem till någon annan. Några lärare nämnde att det finns lite screeningar i matematik 

om man jämför med svenska och därför vore det bra att ha ett liknande prov i årskurs 2. 

En lärare uttryckte dock att hen var nöjd med att proven var i årskurs 3 och inte tidigare, 

eftersom det blir som ett avslut där man kan se vad ens undervisning gett och vad som 

behövs arbetas vidare med.  

 

De flesta lärare uttryckte också att de resultat barnen visar inte är några nyheter för dem 

eftersom de haft eleverna i tre år och känner sina elever. Dock menar några lärare att det 

kan vara bra för nya lärare att göra proven, eftersom de inte har haft eleverna i tre år och 

inte känner dem så väl. På frågan om lärare använder resultaten från proven till 

bedömning uttrycket en lärare: Nej inte mycket alls, för om det är någon elev som jag 

känner är lite svag i matte så vet jag ju redan det, annars skulle jag vara en rätt usel 

lärare tänker jag. Många av lärarna menar därför att de nationella proven inte spelar så 

stor roll för bedömningen. Några lärare menar att om en elev har arbetat bra i matematik 

och visat att hen har uppnått målen och sedan får ett dåligt resultat på provet, påverkar 

det inte lärarens bedömning. För att vara helt säker på en elevs kunskap inom ett område 

där de misslyckats på de nationella proven, berättar en lärare att hen gör stickprov istället 

för att lita enbart på de nationella proven: För bedömningen så tänker jag att ett prov kan 

gå dåligt, om man har en dålig dag kan alla algoritmer gå dåligt, men provar man nästa 

dag så kan de ju fungera. Så jag brukar kolla upp litegrann om algoritmer inte alls funkar, 

och så få man då ta flera stickprover istället för att lita på ett prov […] Så jag tror inte 

på det som ett enda bedömningstillfälle, utan jag bedömer successivt. 

 

Det som flera lärare framhåller kan vara bra med proven är att se om det är någonting på 

gruppnivå som eleverna inte klarar av och det visar då vad lärarna måste bli duktigare att 

undervisa i, de kan också visa vad läraren måste arbeta mer med inom ämnet.   
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Rektorerna ser konsekvenserna på lite olika sätt. Rektor 1 talar om de nationella proven 

på skolnivå och på en politisk nivå. Hen menar att proven är viktiga speciellt för 

kommunpolitikerna, som vill att skolorna har bra resultat eftersom att det är resultaten på 

de nationella proven och betygsmeritvärdena som används för att mäta hur bra 

skolresultat kommunen har. Just denna kommun har som mål att uppnå det bästa 

skolresultat i länet. Rektorn berättar att det finns en viss press från politikerna i 

kommunen att få bra resultat på de nationella proven, en anledning till detta är att 

politikerna använder de nationella proven för att jämföra skolor. En annan anledning är 

att kommun som rektorn arbetar i har kravet att ha bästa skolresultateten och de mätas 

utifrån betygsmeritvärden och nationella prov: Jo visst är det ju så att nationella proven 

har stor betydelse och framförallt tror jag på politisk nivå […] De är ju jätte viktiga för 

politikerna och de säger ju att det här är en måttstock på hur bra skolan är. Så det är 

viktigt att få höga resultat på nationella proven det är det. Vi måste ju titta på hur vi kan 

förbättra resultaten.  

 

Rektor 2 ser konsekvenserna mer på den enskilda skolan. Hen pratar om hur proven kan 

visa vad skolan behöver förbättra och arbeta mer på och utifrån detta se vilka områden 

det behövs satsas pengar på. Rektorn uttrycker också att de nationella proven visar vad 

skolan lyckats med och vilka styrkor som finns på skolan: Vi ser utifrån nationella proven 

vart vi har svårigheter. Våra elevgrupper har de här svårigheterna vad de beror på? 

[…]Samma sak där vi har styrkor och lyckas, ja men varför lyckas vi? […] Sen kan man 

titta på vilka kompetensutvecklingsområden har lärarna där vi ska satsa pengar.  

 

Sammanfattningsvis när det gäller konsekvenserna kan man se att rektorerna uttrycker 

sig angående de nationella proven på ett annat sätt än lärarna. Rektorerna ser också de 

nationella proven i ett större perspektiv än bara klassresultat. De känner en press från 

politikerna i kommunen och tänker på var det finns utvecklingsområden. Lärarna tar upp 

en aspekt och det är en önskan om att ha fler liknande prov i matematik eller att flytta det 

nationella proven till årskurs 2 för att ha mer tid att arbeta med eleverna.  

6.1.4 Förändring över tid  

Många av lärarna berättade att det var svårt att tänka tillbaka på första gången de 

genomförde ett nationellt prov eftersom att det för ett flertal av lärarna var länge sedan de 

genomförde de första proven. En sak som flera av lärarna var överens om var att 

informationen inför proven var tillräckligt bra redan första gången de genomförde proven, 

de kände att de klarade av att genomföra proven så länge de följde instruktionerna. 

Lärarnas berättelser handlade i huvudsak om deras egna känslor kring provtillfället och 

inte om hur själva genomförandet gick till.  

 

De flesta lärare uttryckte att de var spända, nyfikna och nervösa inför det första nationella 

provet de skulle genomföra. De berättar att det kändes stort och viktigt eftersom det kom 
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från Skolverket. De lärare som var med den allra första gången provet genomfördes i 

årskurs 3 beskriver att de kände sig extra spända och nervösa eftersom de inte alls visste 

vad de skulle förvänta sig av provet. De lärare som genomförde provet när det inte var 

helt nytt för årskurs 3 berättar att de hade hört av andra lärare om provet och vissa av dem 

hade sett delar av ett tidigare prov. En del av lärarna uttrycker att de var uppspelta och 

såg fram emot provet eftersom det var första gången och eftersom det var ett annorlunda 

sätt att screena eleverna. Lärarna uppger också att de kände lite press över att allt skulle 

bli rätt eftersom att det var ett standardiserat prov. Nyfikenhet, spänning och oro upplevde 

denne lärare: Men jag kände nog mest att det var spännande. Det var ju mycket prat inför 

och många andra som pratade om det. Så när det väl kom så var jag ju nyfiken och ville 

kolla, vad är det här egentligen? Men sen kände jag ju också att jag var lite orolig och 

så där om mina elever verkligen skulle klara det, om jag lärt dom rätt saker och vad jag 

gjort för fel kanske, men mest nyfiken.  

 

I citatet ovan berättar läraren att det funnits oro att undervisningen inte varit tillräcklig 

bra för att eleverna ska klara av proven. Många av lärarna uttrycker att de är lugnare nu 

när de genomfört proven minst två gånger, eftersom att de vet vad de kan förvänta sig av 

proven och allting är inte nytt. 

 

Medvetenheten av provens omfång och hur tidskrävande de är, gjorde att en lärare 

uttryckte sig som mer stressad nu än vid tidigare genomförande: Ja, jag är ju mer stressad 

nu än vad jag var då, för då hade jag ju inte någon direkt aning om hur mycket tid det 

egentligen skulle ta, men nu vet jag att det tar jätte mycket tid. Så jag känner mig mer 

stressad nu det gör jag och det är ju synd. 

 

Läraren uttrycker en besvikelse över att proven tar sådan tid och hade önskat att proven 

inte skulle kännas så stressade. 

 

Rektorernas syn på hur de upplever de nationella proven tidigare jämfört med idag är lite 

olika. Rektor 1 uttrycker att förändringen över tid inte har varit så stor. Den största 

förändringen tycks ha skett från arbetet som lärare till arbetet som rektor. Proven ses nu i 

ett större perspektiv inte bara i den egna klassen. Rektor 2 tycker däremot att hens syn på 

de nationella proven har förändrats. I början av rektorstiden upplevdes de nationella 

proven mer som en väldigt viktig del i undervisningen men ganska fort förändrades 

uppfattningen, nu ser hen proven bara som ett provtillfälle bland många, där det viktiga 

istället var lärarens helhetssyn på en elev under ett läsår. Den stora press eleverna kan 

känna då provet blir så stort och viktigt tror inte rektorn är bra och därför bör de nationella 

proven bara vara en del av bedömningen. Rektorn berättar att uppfattning om proven 

började redan under den tid då hen arbetade som lärare i högstadiet: Det jag alltid har 

tyckt det är att det har varit så mycket kring nationella prov, jag vet ju själv när jag 

jobbade som lärare på högstadiet där hade jag ju elever som föll igenom på nationella 

proven som var jätte duktiga, så man blev ju så förvånad, men dom blev ju så stressade 
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och nervösa och det blev ju så stort. Rektor 2 menar också att läraren har en viktig roll är 

när det gäller de nationella proven, hur proven introduceras och hur läraren arbetar med 

proven.  

 

Sammanfattningsvis uttrycker lärare att de är lugna inför proven nu men många känner 

detta lugn på grund av att de gjort proven förut. Många uttrycker att de inför de första 

proven var lite spända och nervösa, men lärarna uttryckte också att de var spända och 

förväntansfulla.  Rektorerna uppger att det inte har skett så stor förändring över tid, i alla 

fall inte över den tid som de varit rektorer.  

6.2 Hur framställs de nationella proven i matematik av lärare och 

rektorer? 

6.2.1 Vikt/tyngd  

De nationella proven framställs som att de har vikt och tyngd. Många av lärarna och 

rektorerna använder orden ”tung” och ”vikt” när de pratar om proven: […] när man sen 

ska sätta betyg i sexan då är ju nationella proven en del av bedömningen alltså i 

betygsbedömningen så det är ju inte det du får på nationella proven du får i betyg. Men 

det väger ju väldigt tungt. 

 

Även rektorerna pratar om att proven är tunga och har stor vikt. Rektor 1 uttrycker i detta 

citat hur stor betydelse proven har nationellt, globalt och politiskt: De har ju å ena sidan 

väldigt stor betydelse nationellt, globalt, politiskt det är ju nästan de som används mest, 

det är ju nationella proven, det är lite som PISA undersökning det läggs ju otroligt stor 

vikt på den, men säger den allt? 

 

Förutom att proven framställs som tunga när det gäller vilken vikt man lägger på proven 

kan proven också vara tunga som i att de är en belastning för lärarna. Detta framkom till 

exempel då jag under en intervju sa till en lärare att en tanke men de nationella proven är 

att proven ska vara ett verktyg för lärare. Då svarade läraren: Jaha (skratt) inte bara en 

belastning då. 

6.2.2 Storlek  

Proven framställs som stora, och lärarna berättar att de försöker få eleverna att minska 

uppfattningen av provens storlek: Så att för eleverna är det ju stort, men man försöker ju 

att inte göra det så stort.  

 

Proven framställs också som ganska små, eller som att de borde vara små. Flera lärare 

berättar att provet inte säger allt och är bara en liten del i helhetsbedömningen: Nationella 

proven är bara en del, man kan ju inte lägga upp hela undervisningen på dem. Jag kom 

på mig själv med att ofta säga att sådana här uppgifter kan ju faktiskt komma på 
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nationella proven och så samtidigt tänker jag, men jag kan ju inte bara säga att nationella 

proven är det enda som är viktigt utan det är ju faktiskt all matematik. 

 

Även rektor 2 tycker att proven kan bli stora och det bör arbetas med proven så de inte 

blir så stora: Men sen är jag lite så där, alltså för elevernas skull, kan man jobba med 

nationella proven så att det inte blir så stort, att det blir som vilket test som helst då är 

det ju okej, men är det så att det blir upphaussat och väldigt mycket kring så att eleverna 

blir drabbade då tycker jag inte att det är bra.   

 

Så å ena sidan framställs proven som stora men å andra sidan bör proven göras mindre 

för att eleverna inte känner ska känna en stor press. Därtill framställs proven som något 

som bara är en del i matematikundervisningen.   

 

6.2.3 Verktyg/måttstock 

Lärare och rektorer pratar på olika sätt om provet som ett mätverktyg. Lärarna pratar mer 

om att det är ett ”kvitto” alltså en typ av bekräftelse på hur de lyckats med sin 

undervisning: Ja precis, sen som pedagog måste man ju vara tydlig med att det är ju inte 

deras kunskap man mäter utan det är ju mitt sätt att undervisa som mäts, det har jag då 

försökt att vara tydlig med och förklara för eleverna, att det är ju vad jag ska förändra i 

undervisningen inte hur smart eller dum de är. 

 

En lärare menar att prov inte är ett mått på om hen är en bra eller dålig lärare utan mer 

för att se hur eleverna tagit till sig av undervisningen. 

 

Medan många av lärarna talar om proven som ett ”kvitto” på sin undervisning nämner 

istället rektor 2 att proven finns för att mäta sig med omvärlden: Den här statliga 

kontrollen, nationella proven och betygen långt ner i åldrarna, jag tror inte att det är 

bra, jag tror det hämmar en del elever mer än vad det hjälper dem. […] statistiker finns 

så vi kan mäta oss med världen.  

 

Rektor 2 menar också att proven är bra som måttstock för lärare: Alltså jag kan ju tycka 

att de är bra som en måttstock för dig som lärare att se att, hur ska jag säga det, att du 

har lyckats med din undervisning, alltså att du kan se vad måste jag jobba mer med vart 

har eleverna misslyckats eller vart har de svårigheter.  

 

Även fast proven är en måttstock kan de inte mäta allt. Rektor 1 menar att det inte går att 

mäta allt med de nationella proven och att man exempelvis inte kan se hur bra den sociala 

miljön fungerar.  Vilket rektorn tyckte var synd eftersom den sociala miljön på skolan 

enligt hen var bra. Hen tycker att vi försöker göra saker enkla genom att göra prov och 

sen titta på statistiken. Hen anser att nationella proven handlar om att politiker och andra 

högt uppsatta personer ska kunna se hur skolorna arbetar och hur bra det går eller inte 
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går: […] men det är väl så att vi försöker göra världen enkel så då tittar vi på vissa saker, 

det man inte ser på nationella prov det är ju hur bra det är i den sociala miljön, det ser 

man ju inte alltid. Så det har ju stor betydelse men det får inte ha all betydelse, det är 

klurigt det där. Men det handlar väl någonstans om att man ska kunna se från ovan hur 

bra vi jobbar helt enkelt, att det är likvärdigt eller att man kan använda den statistiken 

på olika sätt. 

6.2.4 Tid 

De nationella proven framställs som stressande och som något som tar tid från 

undervisningen. Lärarna berättar att de tycker det är svårt att hinna med alla mål i årskurs 

3 just eftersom att de nationella proven tar sådan tid. Tid som många lärare skulle vilja 

lägga på undervisningen går istället åt till att göra nationella prov: Det är ju mycket kvar 

av terminen i trean när man ska göra proven, så det är mycket tid som går åt att göra 

prov istället för att jobba. 

 

En annan tidskrävande del är rättningen, där uttrycker lärare att det också kan bli stressigt: 

Det som har varit problemet är ju att det tar så mycket tid med rättningen och det här 

ska ju genomföras på 35 timmar. Men nu är inte det något problem längre för nu säger 

man till rektorn att nu behöver jag rätta och då får dom sätta in en vikarie.  

 

Många av lärarna verkar alltså tycka att de nationella proven är en tidstjuv, men samtidigt 

visar citatet ovan att det skett en förändring när det gäller tid för den här läraren. Läraren 

upplevde att hen hade mer tid för rättning nu för att rektorn tillät lärarna att ta ut mer tid. 

 

En lärare uttryckte att hen ville ha fler prov eftersom att proven är till stor hjälp. Fast 

läraren sa också att hen inte vill ha fler prov för det är ett omfattande jobb att arbeta med 

proven:  Så det kan ju vara lite tight om tid därför att det är ganska många prov för den 

här åldersgruppen och även om du har 20 veckor på dig så är det ju minst ett prov i 

veckan. Så jag tycker att nationella proven absolut är till hjälp och att det är jätte bra att 

vi får proven, jag skulle nog nästan vilja ha fler fast jag vill inte redovisa dem, det är ju 

ett ganska omfattande jobb så det är ju inte det jag vill ha mer av. 

 

6.2.5 För lätta prov 

Många lärare säger att eleverna tror att de nationella proven ska vara svåra. Det verkar 

dock som att många lärare tycker tvärtom. De nationella proven framställs av några lärare 

som lätta prov, som bara mäter det allra minsta som eleverna ska klara av i matematik: 

Alltså jag känner så här med alla nationella prov att det är ju sådant som eleverna ska 

klara av, det är det minimala, jag vet också vilka elever som inte klarar av det. 

 

Lärarna framställer proven som lätta, så lätta att de flesta elever inte har några problem 

att klara av proven. Några av lärarna uttryckte att proven är för enkel: Mycket i de där 
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proven är ju för enkelt.  Detta kan indikera att en del av lärarna tycker att proven ska vara 

svårare.  

6.2.6 Provet är inte en del av vardagen  

Proven framställs som något som inte passar in i den ”vanliga” undervisningen. Några 

lärare uttrycker att det är svårt att få in proven i vardagen, speciellt när proven framstår 

som så viktiga: Det ska vara naturligt i undervisningen och jag försöker att få det så, 

men det har ju blivit annorlunda nu det är ju tävlingsinriktat och det är ju viktigt med 

prov och man ska ha prov och för en del låser det sig ju fullständigt, så det är jag inte 

nöjd med. 

 

En lärare uttrycker en viss skepsis till proven eftersom att de inte arbetar på det sättet i 

klassrummen så är det ju svårt att göra en mätning på någonting som de inte arbetar med. 

Därför upplever hen att hen måste träna eleverna på provtillfällen så att de blir vana den 

formen av arbete: Ja, vi övar ju på provtillfällen. Alltså hur det går till, därför att det är 

några barn som behöver det. Så att det är ju väldigt annorlunda. Så brukar jag ju inte 

jobba alls, kasta ut prov lite nu och då. Så att nu har jag ju följt instruktionerna och vi 

har ju gjort precis som det står och jobbat med gamla prov.  

 

 

Proven framställs alltså som tunga, stora, som en måttstock och för lätta. Däremot är 

proven inte så enkla att sätta in i den vanliga undervisningen på ett naturligt sätt.  

 

6.2.7 Makt och motstånd 

De nationella proven är viktiga och när lärarna och rektorerna har pratat om proven har 

de uttryckt att det är ett politiskt beslut och att proven har makt. Rektor 1 tycker att det är 

bra att de nationella proven finns, det är en riktlinje av vad Skolverket vill att eleverna 

ska kunna. Alltså att Skolverket som är högre upp visar vad de vill att eleverna ska kunna. 

Rektorn menar dock att man kan ha åsikter om vad Skolverket tycker är viktiga kunskaper 

och vad det är proven egentligen visar. Hen säger att det handlar om att man måste man 

ha tilltro till hur de utformat proven och att det är gjort på sätt som är vetenskapligt och 

korrekt: Jag tycker det är jättebra att det finns nationella prov, det är min allmänna 

inställning. Det ger en riktlinje vad Skolverket vill att vi ska kunna om vi säger på skolan 

så är det vad eleverna ska kunna rakt på dom inte bara tolkat genom lärarens inställning, 

utan rakt tolkat från Skolverket till eleverna utan någon filtrering. 

 

En lärare uttrycker att man måste vara lydig och göra exakt som det står. Det visar att det 

är någon annan som bestämmer hur proven ska göras, det är inte läraren som sitter på 

makten: Nä och där är det ju om alla lärare gör som det står om alla är lydiga och gör 

precis exakt som det stå då kan det ju fungera mer att få en likvärdig skola i Sverige. Men 
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inte ens i den här kommunen är det ju så att alla gör exakt som det står och då funkar 

det ju inte.  

 

Läraren menar att hen följer alla instruktioner noga och försöker inte på något sätt vara 

snäll mot sina elever eftersom det inte hjälper eleverna. Proven är ingenting som läraren 

kan påverka: Jag har faktiskt tänkt en del på det, men jag har valt att släppa det för att 

det är ju ingenting jag kan påverka. 

 

Proven tycks inte ha total makt över lärarna. Det finns också ett motstånd mot proven. 

Den här läraren menar att proven inte har så stor makt över hen: Så på det viset är jag ju 

lugnare, var sak har sin tid litegrann, kom och halshugg mig då eller gör vad ni vill, det 

här är ju min klass och vi kommer att jobba med det här innan de gått ut trean men tyvärr 

vi har inte hunnit för att vi är bara på det här stadiet än, man kan inte pusha på alla 

barn så att man står vid stopplinjen allihop. 

 

Vilket jag tolkar som att läraren inte tycker att de uppifrån kan göra så mycket med hen 

om inte alla elever klarar proven.  
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7 Diskussion  

I resultaten framkom det tydligt att lärarna tyckte att den information som skickas ut inför 

proven var lätt att följa och det inte var några frågetecken när det gällde genomförandet 

eftersom informationen i princip beskrev vad de ska göra steg för steg. Detta indikerar att 

Skolverket lyckats med att framföra informationen till lärarna på ett bra sätt.   

 

Den förberedelse lärarna berättar att de gör är att informera eleverna om nationella prov, 

berätta vad provet är och förklara hur eleverna ska genomföra provet. Det material som 

Skolverket skickar ut till lärarna innan proven används flitigt och flera av lärarna tycker 

det är till stor hjälp. Förberedelserna gör bland annat för att minska oro hos eleverna. 

Både lärare och rektorer uttrycker att en del elever är oroliga inför de nationella proven. 

Det verkar dock inte som att det är i så många fall där eleverna har en testängslan. En 

lärare berättade i alla fall om ett extremfall när en elev blev så nervös att hen blev helt 

paralyserad. Även om oron tycks vara hög hos en del elever berättar många lärare att med 

hjälp av förberedelser kan eleverna bli lugnare, under proven är de inte lika nervösa som 

de var innan. Även när det handlar om konsekvenser kommer elevers oro upp. En 

konsekvens som lärare lyfte fram var att en del elever uttryckte en oro att de skulle få gå 

om årskurs 3 om det inte klarar de nationella proven, vilket även Bagger, Silfver och 

Sjöberg och (2016) har sett exempel på i sin studie kring de nationella proven i matematik 

för årskurs 3. Trots att tidigare forskning visar att oro är någonting som eleverna kan 

känna vid de nationella proven så har min studie också visat andra känslor elever kan ha. 

Några lärare berättar att en del elever tycker att proven är roliga och de ser fram emot att 

få visa sina kunskaper. Lärarna uttrycker alltså olika bilder av hur eleverna uppfattar 

proven, för en del elever är proven high stake och för andra är de inte det.  

 

Även om många förberedelser görs för att minska oro får inte förberedelserna glömmas 

bort om eleverna inte visar oro. Coderman och Pedersen (2010) menar att det är viktigt 

att förbereda eleverna och ge dem strategier för att kunna klara av proven på bästa sätt.  

 

När det gäller konsekvenserna för lärarna uttrycker många av lärarna att de önskar att de 

haft mer tid att arbeta med eleverna efter proven för att ta upp och arbeta på områden 

eleverna inte klarat av under proven. De flesta lärare tar dock med sig svårigheter elever 

har med de nationella proven och försöker arbeta mer med dessa svårigheter i kommande 

klasser. Den största konsekvensen för lärare tycks vara att de bedömer sitt eget arbete 

utifrån de nationella proven. Några av lärarna ser på de nationella proven som ett ”kvitto” 

på sin egen undervisning. På så sätt kan de se hur bra de lyckats lära ut och vilka områden 

de själva måste arbeta med.  Detta kan tolkas som att lärarna använder proven mer i 

formativt än i summativt i syfte. Den summativa delen, där lärarna ser varje individs 

provresultat beskriver lärarna som ”inte någonting nytt” och de berättar att de inte lägger 

så stor vikt vid de resultaten när de gör sin bedömning i slutet av årkurs 3. Utifrån det 
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lärarna berättat om hur de använder sig av proven och vilka konsekvenser de får kan man 

se att proven används i ett formativt syfte. Skolverket (2014a) menar att proven även är 

tänkta att visa hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur 

undervisningen kan utvecklas och det är framförallt på det sättet som lärarna i min studie 

använder proven.  

 

Utifrån det lärarna berättat tycks deras inställning till proven vara lugnare idag jämfört 

med första gången de var med om att genomföra proven. Trots att instruktionerna som de 

fick inför proven var väldigt tydliga första gången de genomförde proven berättar flera 

av lärarna att de kände sig lite nervösa inför proven. Eftersom de inte gjort något liknande 

prov förut kände många att de inte visste vad de skulle förvänta sig. Lärarna berättar att 

när de nu genomför proven känner de sig mer lugna eftersom, de vet hur proven går till 

och har gjort dem förr. Lundahl (2009) menar att proven kan användas för att bedöma 

lärare, utifrån detta är det förståeligt att lärare kan uppleva en del nervositet i samband 

med de nationella proven.  Rektorernas inställning tycks dock inte har förändrat så mycket 

över tid. Den förändring som skett har skett mellan den tiden då de var lärare och tiden 

de nu är rektorer, vilket de menar framförallt beror på att de ser proven ur ett vidare 

perspektiv nu.  

 

Genom sitt sätt att prata om proven framställer lärarna och rektorerna många sidor av 

proven. Några positiva saker med proven är att de utvärderar lärarens undervisning så de 

vet hur de ska arbeta vidare. För många elever är proven lätta och de har inga svårigheter 

att klara av proven. Enligt lärarna tycker några elever att proven är roliga och ett sätt att 

få visa hur duktiga de är. Lärarna tycker att proven har tydliga instruktioner och är lätta 

att genomföra. De negativa sidorna lärarna har av proven är att de anser proven som bland 

annat tunga, stora, mätverktyg, för lätta och tidskrävande. De pratar också om vad proven 

inte är. Proven framställs till exempel som någonting som inte är en måttstock på den 

sociala miljön, de är inte heller likvärdiga, inte en del av vardagen och de är ingenting 

lärarna kan påverka.  

 

De nationella proven framställs av lärare och rektorer som stora prov, alltså att proven 

har stor betydelse. Samtidigt pratar både lärare och rektorer motsägelsefullt om att proven 

”inte är så stora” och att de ”inte har all betydelse”. De talar också om att lugna eleverna 

genom att säga att proven inte är så stora. Men att proven upplevs stora är kanske inte så 

förvånande med tanke på att genomförande av proven är ett beslut som tagits av 

regeringen. Regeringen beslutade att de nationella proven skulle införas i årskurs 3 och 

syftet var att de skulle användas för att ge information för att bedöma elevernas kunskaper 

i förhållande till de nationella kunskapskraven (Utbildningsdepartementet 2011). 

Eftersom att proven kommer ”uppifrån” och statistiken kommer att vara tillgängliga och 

utifrån statistiken bedöms elever, lärare och skolor så blir proven viktiga. Enligt rektor 1 

blir det viktigt för politikerna att skolorna genomför proven och har bra resultat, 

politikerna lägger stor vikt vid den statistik som framkommer av proven. Så å ena sidan 
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framstår proven som stora eftersom beslutet är fattat av regeringen och de har stor 

betydelse när det gäller att mäta sig med andra skolor och kommuner, å andra sidan 

framstår de inte vara så stora och viktiga för den individuella eleven. 

 

Skolverket (2014c) anser att de nationella proven ska vara till hjälp för lärare när de 

bedömer sina elever. Däremot uttrycker flera av lärarna i denna studie att proven inte 

visar någonting nytt, utan att de redan innan proven vet vilka elever som inte kommer att 

lyckas. Lärarna menar alltså att proven inte är till så stor användning vid individuell 

bedömning av eleverna, eftersom de känner sina elever efter tre år. Detta leder till frågan 

om proven verkligen behövs för detta syfte? Ett förslag som flera lärare nämnt är att 

genomföra de nationella proven tidigare, förslagsvis redan i årskurs 2. Om proven skulle 

vara redan i årskurs 2 skulle lärarna ha mer tid att arbeta med de svårigheter de upplever 

att eleverna har i matematik. Så de nationella proven kanske skulle behöva flyttas i tid.   

 

En intressant reflektion jag gjort allteftersom jag bearbetat mina resultat är hur olika bilder 

de två rektorerna ger av de nationella proven. De två rektorerna har samma uppdrag och 

arbetar i samma kommun vilket gör att de har samma chef. Trots detta tycker de olika 

kring de nationella proven och deras eget arbete och uppdrag kring proven. Självklart är 

de två olika individer vilket gör att svaren kan skilja sig, men de skiljer sig väldigt mycket 

åt. Det kanske också beror på att rektor 2 arbetat i 17 år och rektor 1 har bara arbetat i 1,5 

år. En av rektorerna framför att hen inte tycker att det är bra att ha proven eftersom de 

orsakar mycket stress och oro hos elever. Den andra rektorn tycker däremot att proven är 

bra framförallt för att elever får se direkt från Skolverket vad som förväntas av dem. Detta 

tolkar jag som väldigt olika syn på de nationella proven. Det är möjligt att de olika 

uppfattningarna rektorerna har om proven kan spegla sig i skolans verksamhet. 

 

 

En lärare gjorde en reflektion över varför hens elever inte var så nervösa inför de 

nationella proven. Läraren berättar att i den skola hen arbetar är det en blandklass vilket 

gör att eleverna redan i årskurs 1 får höra talas om de nationella proven och får se när 

eleverna i årskurs 3 går iväg och arbetar med det, detta menar läraren kan göra att de inte 

tycker att det är en så stor sak när de går i årskurs 3, de har redan förberett sig i tre år. 

Detta får mig att fundera på om det inte vore bra för eleverna att få längre tid på sig att 

förbereda, kanske ska läraren berätta om provet redan i årskurs 2. Informationen skulle 

kunna hjälpa eleverna att förbereda sig bättre inför de nationella proven och det skulle 

kunna leda till mindre oro och stress. 
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7.1 Metoddiskussion  

Styrkorna med intervjuer är att man får mycket material och chansen att ställa följdfrågor 

och be deltagare utveckla sina svar om det är otydligt, vilket är svårt att göra med 

exempelvis enkäter. 

 

En svårighet med intervjuer är att det är svårt att veta om de medverkade svarar ärligt på 

frågorna eller om de bara säger vad de tror jag vill höra, eller utelämna något, exempelvis 

uttryckte en lärare: 

 

Men det är en del i alla bedömningar, man måste se på helheten det är ju det. Nationella 

proven är ju egentligen bara (ska inte säga vad jag tänkte) men de är ju bara en liten del.  

Det kan också vara svårt att med text beskriva exakt intervjun eftersom en intervju är så 

mycket mer än bara tal, det handlar också om kroppsspråk och tonfall, vilket gör att den 

levande intervjun kan bli lite avskalade när den görs om till utskrifter (Kvale och 

Brinkman 2009). 

 

Jag gör inte anspråk på någon sanning så även om lärare och rektorer inte säger allt eller 

hela sanningen är det inte relevant i min studie. Min studie handlar om att ta reda på hur 

lärare och rektorer ser på provet och hur de talar om provet.  

 

För att kunna dra några generaliserade slutsatser hade urvalet behövt vara större, flera 

lärare och rektorer i olika delar av landet.  

 

Ett förslag från början var att den metod som skulle användas för att samla in data skulle 

vara observationer. Detta valdes bort på grund utav att det kan vara svårt att observera 

vilka lektioner som är direkt förberedande för de nationella proven. Poängen är att de 

nationella proven ska vara en del i vardagen, lektionerna ska inte förändrats så mycket 

inför proven.  Dessutom varar proven nästan en hel termin och det är svårt att veta vad 

som är förberedelse inför de nationella proven under en sådan lång tid. Det som skulle 

kunna observeras är genomförandet av de nationella proven vilket Bagger, Silfver och 

Sjöberg (2016) har visat är möjligt.  

 

Jag använde mig av två analysmetoder jag tyckte det var bra för det hade varit svårt att ta 

reda på vad lärarna och rektorerna sa ” mellan raderna” om jag inte använt mig av 

diskursanalys. Den andra frågeställningen handlade mycket om att tolka vad lärarna och 

rektorerna sa och då passade diskursanalys in, eftersom Fejes och Thornberg (2009) 

menar att diskursanalys handlar om att ta reda på olika sanningar genom text och tal. Det 

hade dock varit svårt att använda diskursanalys på båda frågeställningarna eftersom att 

första frågeställningen handlade om att lärarna och rektorerna skulle berätta hur de 

förberett och genomfört de nationella proven och där är det inte öppet för så mycket 

tolkning.  
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7.2 Didaktiska implikationer  

Genom mina resultat kan lärare och rektorer fundera på hur de ska använda sig av de 

nationella proven.  Flera lärare använder redan proven till viss del formativt när det gäller 

att utvärdera sitt eget arbete. Jag tror att det finns fler sätt lärare skulle kunna jobba med 

proven mer formativt eftersom Pettersson (2010) menar att för formativ bedömning 

används i större utsträckning och hjälper till att få en bredare och djupare innebörd i 

bedömningen.   

 

Lärarna uttryckte i intervjuerna att en av de svåra sakerna kring de nationella proven är 

organiseringen. Det är viktigt att lärare tillsammans med rektorer kan planera upp så att 

organisationen fungerar när det gäller bland annat resurser och tid.  

 

Det framkom av en rektor att kommunpolitikerna använder de nationella provens resultat 

för att mäta sig med andra skolor. Som rektor och lärare kan man tänka på att trots att 

proven används för att jämföra skolor så kan inte de nationella proven mäta allt. Som 

rektor 1 sa mäter de exempelvis inte den sociala miljön, så därför kan man som lärare och 

rektor tänka på att bara för att man har sämre resultat på de nationella proven än en annan 

skola betyder det inte att skolan är sämre.  

7.3 Framtida studier inom området  

 

Jag tycker att det borde göras fler studier utifrån ett lärar- och rektorsperspektiv, eftersom 

min studie bara berört en liten del. Min studie är bara en sammanfattning från åtta lärare 

och två rektorer. Att göra studier på ett större urval skulle vara intressant eftersom det 

säkert skulle framkomma fler bilder av de nationella proven.  

 

Det skulle också vara intressant att veta vart elever får sin bild av de nationella proven. 

Kommer bilden från lärare, andra elever eller kanske föräldrar? Även i en sådan studie 

vore det intressant att se vilka värdeord som elever använder sig av när de pratar om 

proven.  

7.4 Slutord 

Det har varit mycket intressant att intervjua lärare och rektorer om de nationella proven 

och hur de upplever proven. Som nämnt i inledningen så verkar proven också ha en viss 

spänning, alltså man märker att elever och lärare tycker proven är viktiga. Dock verkar 

inte spänningen vara i en sådan stor utsträckning som jag trott. Även fast proven används 

för att jämföra skolor och kan få konsekvenser både för skolan och lärare verkar oron hos 
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den enskilda eleven inte alltid vara så stor. Trots att det finns elever som visar oro inför 

proven finns det även elever som tycker proven är roliga. 

 

Det verkar alltså som att lärare och rektorer har många olika bilder av de nationella proven 

i matematik för årskurs 3, jag har försökt att förklara några av dem.  
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1 Intervjufrågor till lärare 

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka åldrar har du arbetat med? 

 Vid vilka år har du genomfört nationella prov i matematik med elever? 

 

Förberedelser  

  Kan du berätta (för mig) hur det kändes inför den första gången du skulle ha 

nationella prov i matematik. 

 Tänker/känner du annorlunda inför kommande provtillfälle än vad du gjorde 

första gången? 

 Upplever du att det är någon skillnad på matematiklektionerna inför det 

nationella provet jämfört med din ”vanliga” matematikundervisning? 

 Har förbereder du eleverna inför nationella prov? Använder du något speciellt 

material? (Material från Skolverket?)  

 Vilken information får du som lärare inför det nationella provet? Vad tycker du 

om den informationen? 

 Hur upplever du att elever känner sig inför de nationella proven i matematik? 

 (ev. följdfråga, OM läraren uppger att eleverna är stressade:  

Hur gör du för att hjälpa elever som känner sig stressade och oroliga inför 

prov?) 

 

Genomförande  

 Kan du beskriva genomförandet av det första nationella provtillfället.   

 Hur tänker du om genomförandet nu om du jämför med den första gången? 

 

Konsekvenser  

 Hur påverkar de nationella proven din fortsatta undervisning?  

(eventuella följdfråga: har du ändrat din undervisning på något sätt? T ex vilket 

innehåll du fokuserar på, olika typer av övningar, som t.ex. för att träna muntliga 

färdigheter) 

 Tycker du att de nationella proven är till hjälp i din fortsatta undervisning? I så 

fall hur.  

 (eventuell följdfråga: hur använder du dig av resultaten från proven för planering 

och bedömning)  

 

 

Jag har skrivit ned eventuella följdfrågor, men det kan också tillkomma en del frågor i 

intervjuerna om jag inser att läraren inte förstår frågan eller om jag vill att de ska utveckla 

sina svar. 
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9.2 Bilaga 2 Intervjufrågor till rektor 

 

 Hur länge har du arbetat som rektor?  

 Hur många nationella prov i matematik i årskurs 3 har du varit med om?  

(våren 2009 infördes nationella prov i årskurs 3) 

Allmänt 

 

 Vilken inställning har du till nationella prov? 

 Har den inställningen förändrats över tid? (från de första året du var rektor till i 

år) 

 Hur anser du att de nationella proven ska användas?  

Om de nämner att det är ett verktyg, hur är det då ett verktyg? 

  

Förberedelser 

 Vilken information får du som rektor inför nationella prov? 

 Hur förbereder sig lärare och elever inför det nationella proven? 

 Hur upplever du att elever och lärare känner sig inför de nationella proven i 

matematik? 

 Har du märkt någon förändring på elever och lärares inställning till nationella 

prov i matematik över tid? 

 

Genomförande 

 

 Kan du berätta för mig hur genomförandet av nationella prov fungerar praktiskt 

på skolan? 

 Hur tänker du kring lärarens tid?  

 

 Har du sett någon förändring i skolan sen man infört nationella prov i årskurs 3? 

(Jämfört med tidigare då det endast var i högre årskurser)  

Följdfrågor: ge exempel 

 

 Vilket samarbete finns det skolor emellan i denna kommun när det gäller de 

nationella proven?  

 

Konsekvenser 

 

 Hur påverkar de nationella provens resultat dig som rektor? 

 

 Hur används resultaten av det nationella proven? (av läraren och på skolnivå) 

eventuella följdfrågor.  
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9.3 Bilaga 3 Informationsbrev  

 

 

Hej! 

 

Jag heter Paulina Holmgren och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet, F-3. 

Som en del i min utbildning har jag i uppgift att göra ett examensarbete. Mitt 

examensarbete gör jag i ämnet matematik och det handlar om det nationella provet i 

årskurs 3. Syftet med mitt arbete är att bidra med kunskap om lärarens inställning till 

nationella prov, lärarens tankar om förberedelser, genomförande och konsekvenser av 

provet. För att få reda på detta har jag valt att genomföra intervjuer med några lärare.  

Intervjun kommer att vara under 30-60 minuter. Studien är konfidentiell vilket innebär 

att jag inte kommer skriva ut namn på varken enskilda personer eller skolor utan du 

kommer vara anonym. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta ditt 

deltagande när du vill. Jag ber dig därför ta ställning till vilket av alternativen nedan 

som gäller dig. 

 

o Jag samtycker till att delta i studien.  

o Jag samtycker inte till att delta i studien.  
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