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Sammandrag 
 

De nationella proven i svenska ställer höga krav på eleverna att prestera. Flera av 

omständigheterna kring proven kan inte eleverna påverka och de måste göra sitt bästa utifrån 

situationen de är i. I denna studie undersöks elevers attityder till de nationella proven i 

svenska på gymnasiet och hur eleverna tycker de förbereds av sina lärare. Studien utreder 

även elevernas upplevelser av de nationella proven i svenska ur aspekterna stress och 

motivation. Undersökningens metod är en enkätstudie. 

 Resultaten visar att eleverna tycker de nationella proven är viktiga och något som de 

värdesätter. Eleverna beskriver hur de kan visa vad de kan för läraren i slutet av läsåret och få 

ytterligare en chans att prestera. De tycker dock att de nationella proven i svenska tillför 

mycket stress och krav på prestation. Alla undersökta elever angav att de var stressade inför 

proven och att de glömde bort saker på grund av stressen. Eleverna angav även att de inte var 

motiverade att genomföra det nationella provet även om de tyckte det var bra för deras 

utbildning. Eleverna tyckte att de förbereddes bra av sina lärare inför proven och att den 

vanliga undervisningen var tillräckliga förberedelser för att klara av proven. 

 Den slutsats som dras är att de nationella proven och den vanliga undervisningen visar på 

en samstämmighet i dess innehåll. De undervisande lärarna och provgruppen tolkar 

kursplanerna på samma/liknande sätt och skapar goda möjligheter för eleverna att prestera. 

Ytterligare en slutsats är att eleverna är stressade inför proven och att de saknar motivationen 

att genomföra dem. Lärare behöver hantera detta så att elevernas resultat inte blir lidande på 

grund av provens betydelsefullhet.  

 

Nyckelord: nationella prov, provstress, provmotivation, förberedelser, attityd, svenskämnet  
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1 Inledning 

De nationella proven är en återkommande del i skolan som tar upp mycket tid, både för lärare 

och elever. Provresultaten är betygsgrundande för eleverna och för lärarna är det en kontroll 

av deras undervisning. Vidare används resultatet för att jämföra skolor med varandra och som 

grund för politiska beslut och utvärderingar (Pérez Prieto & Löfgren 2017, s. 17). De 

nationella proven är ett omdiskuterat ämne i samhället och i skolan. Politiker och lärare 

debatterar friskt dess vara eller icke vara men det är inte många som tar hänsyn till elevernas 

åsikter och därför är det ett angeläget ämne att utreda. De nationella proven kan beskrivas 

som ett ”high-stakes test”, vilket innebär att eleverna skriver provet med deras betyg som 

högsta insats (Knekta 2017, s. 16). Skolverket skriver att betyget från de nationella proven 

”[…] särskilt ska beaktas […]” vid betygssättningen av elever på gymnasiet (2021a). Proven 

är av stor betydelse för eleverna för att de väger in mycket i deras slutbetyg. Utifrån det är det 

viktigt att förstå hur eleverna upplever proven och vad de tycker om dem. Denna studie 

kommer att fokusera på gymnasieelevers attityder och upplevelser till det nationella provet i 

svenska och hur eleverna tycker de nationella proven påverkar deras nivåer av stress och 

normala undervisning. 

Vid undersökningar av elevers upplevelser av de nationella proven framkommer det att 

eleverna tycker proven är stressiga och att de medför en hög arbetsbelastning (SOU 2016, s. 

26). Didaktikerna Héctor Pérez Prieto och Håkan Löfgren (2017, s. 23f) identifierar liknande 

inställningar men de skriver att elever inte bryr sig så mycket om att proven tar plats och att 

eleverna skriver proven för sina föräldrar och sina lärare. Vissa elever beskriver att de 

nationella proven enbart är till för att prestera. Tim Roome och C. A. Soan (2019, s. 299f) 

skriver i sin artikel ”GCSE exam stress” att prov är en av de största stressfaktorerna i elevers 

liv. De skriver vidare att en ökad nivå av stress inför ett prov sänker elevernas provresultat 

och prestation under provet. Ett flertal studier har påvisat en stark negativ, koppling mellan 

elevers resultat på prov inför provet och deras nivå av stress/ängslan. Provresultaten sjunker 

på grund av stressen och av bristen på motivation (Åström & Eklöf 2011, s. 2).  

Nationella provets innehåll bör vara något som är bekant för eleverna då de arbetat med 

korresponderande svenskkurs under läsåret. Tidigare studier visar dock en diskrepans mellan 

provens innehåll och den vanliga undervisningen. Elever beskriver hur kopplingen mellan 

proven och undervisningen är svag (Löfgren, et al. 2017, s. 185). Denna diskrepans visar att 

eleverna möjligen inte förstår det nationella provets användningsområden för dem själva och 
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att intentionen med proven delvis går förlorad. Detta, i kombination med det ovan beskrivna 

ovan gällande motivation och stress, visar att elevernas åsikter, upplevelser och attityder kring 

de nationella proven är ett område att utforska.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vad för slags attityder och upplevelser elever i årskurs 2 

har till de nationella proven i svenska och om de upplever att proven påverkar deras vanliga 

skolarbete. Forskningsläget om elevers åsikter/attityder till nationella prov är ett relativt 

outforskat område.  

 

Frågeställningarna studien ämnar besvara är: 

• Hur upplever eleverna i årskurs två på gymnasiet de nationella proven i kursen Svenska 1? 

• Hur upplever eleverna att de nationella proven påverkar deras vanliga undervisning? 

• Hur väl anser elever att de förbereds inför de nationella proven i Svenska 1 och hur de vill 

att förberedelserna ska vara?  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras de nationella proven översiktligt och deras roll på gymnasiet. 

Avsnittet avslutas med en kort överblick över de nationella proven i svenska.  

 

2.1 Nationella prov 

Centrala prov, som de hette förut, har använts i Sverige under 90 år. Under dess historia har 

proven förändrats mycket och dessa förändringar är tätt sammankopplade med politiska 

förändringar och skolans förändringar. Provens syfte har gått från att vara ett stöd för läraren 

och att garantera betygens objektivitet till att användas som verktyg för att konkretisera 

läroplanen och i vår samtid användas som information, som exempelvis betygsprestationer för 

enskilda skolor, på skolmarknaden. Syftena har blivit mer och mer komplexa (Arensmeier, et 

al. 2016 s. 6).  

Skolverkets definition av de nationella provens syfte är att de ska ”[…] stödja en likvärdig 

och rättvis bedömning och betygssättning” (Skolverket 2021a). Proven kan även användas för 

att stärka skolors kvalitetsarbete (Nationella provgruppen vid Uppsala universitet 2021a). 

Skolverket skriver fram fyra syften för de nationella proven:  

 
1. Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. 2. Ge underlag för en analys av i 
vilken utsträckning det uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De 
nationella proven kan också bidra till: 3. Att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna. 4. En 
ökad måluppfyllelse för eleverna (Åström & Eklöf 2011, s. 1). 

 

De nationella proven på gymnasiet är obligatoriska att genomföra på den högsta kursen för 

respektive program. För yrkeselever är det exempelvis Svenska 1 medan det för elever på 

högskoleförberedande program är Svenska 3. De övriga proven är valfria att genomföra och 

bestäms av rektorn på skolan om det valfria provet ska göras eller ej (Skolverket 2021c). 

Nationella proven ska från och med 2024 börja göras digitala för att öka likvärdigheten 

(Skolverket 2021d).  

Olika universitet i Sverige har ansvar för att ta fram de olika proven, exempelvis har 

Uppsala universitet ansvar för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 

(Nationella provgruppen vid Uppsala universitet 2021a). Vid framtagandet av proven utgår 

man från analyser av läroplanen och kursplanerna. Proven ska inkludera så mycket av 
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kursplanerna som möjligt och de testas noggrant innan de används nationellt (Skolverket 

2021e). Se bilaga 2 för kursplanen i Svenska 1. 

Vikten av betyget på det nationella provet för kursbetyget i svenska förändrades 2018. 

Skolverket ändrade en formulering om hur man ska beakta provens resultat. Nu står det att 

resultatet på det nationella provet särskilt ska beaktas vilket innebär att det nationella provet 

har en större betydelse än andra prov eller betygsgrundande uppgifter (Skolverket 2021f). 

Tidigare fanns ingen liknande formulering. Skolverket poängterar att betyget på det nationella 

provet inte ska vara det enda underlaget vid betygssättningen. De fortsätter med att provens 

konstruktion grundar för detta genom att de är välkonstruerade, noggrant testade och 

framtagna för att stödja betygssättning (Skolverket 2021f). 

 

2.2 Nationella prov i svenska 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet är ansvariga för framtagandet av 

nationella prov i svenska. De skapar proven för grundskolan, gymnasieskolan och Komvux. 

De som tar fram proven har en bakgrund som språkforskare och/eller lärare. I utprövningarna 

av de nationella proven i svenska är flera aktiva lärare engagerade i framtagande/förbättringen 

av proven (Nationella provgruppen vid Uppsala universitet 2021b). I kursen Svenska 1 prövas 

muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. Provet i Svenska 3 prövar 

muntlig framställning och skriftlig framställning som grundas i läsning (Nationella 

provgruppen vid Uppsala universitet 2021). Det nationella provet i Svenska 3 testar inte 

uttryckligen läsning som kursprovet i Svenska 1 gör utan inkluderar det i skrivdelen. 

Delproven tar plats under olika tider. Vissa av proven har bestämda provdatum och vissa ska 

genomföras under några bestämda veckor (Nationella provgruppen vid Uppsala universitet 

2021). 

Proven kretsar alltid kring ett, av provgruppen, förutbestämt tema/ämne. Texterna och 

uppgifterna handlar om temat och texterna som inkluderas i texthäftet är av olika 

svårighetsgrad. Häftet används vid läsförståelsen och den skriftliga framställningen. Läraren 

ska i förväg gå igenom texthäftet med eleverna så att de fått se och läsa texterna innan proven 

(Nationella provgruppen vid Uppsala universitet 2021).  
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om provmotivation och stress kopplat till prov. 

Därefter redogörs för forskningen kring de nationella proven och hur elever upplever proven.  

3.1 Provstress och provmotivation 

3.1.1 Provstress 

Den högst rankade anledningen till stress bland ungdomar är stressen över prov i skolan. Sex 

av de tio högst rankade anledningarna till stress hade med skolan att göra (Roome & Soan 

2019 s. 299). Ångest över prov påverkar elever negativt, och det förvärras om eleverna inte 

får stöd i sin ångest eller vet hur de ska hantera den (Barrows et al. 2013, s. 204). De två 

studierna använder olika begrepp för att tala om fenomenet provstress. Roome och Soan gör 

distinktionen mellan begreppen provångest och provstress. Ångest kan ses som utfallet medan 

stress kan beskrivas vara orsaken. Ångesten kan beskrivas vara ett utfall av provstress 

tillsammans med andra källor till oro som till exempel ilska, depression och lägre effektivitet 

(2019, s. 298). I denna studie används båda begreppen under beteckningen provstress. 

Eftersom provstress är starten till oron och därefter följer exempelvis ångest. 

Långa tidsperioder med stress kan generera flera negativa psykologiska effekter för 

exempelvis elever. Dessa effekter kan uppstå när en person upplever en förhöjd nivå av stress 

eller en stressfull reaktion till följd av en viss händelse (Roome & Soan 2019, s. 299). Ett 

exempel på en förhöjd stressnivå kan vara under provtiden för det nationella provet eller inför 

ett specifikt nationellt prov. Roome och Soan skriver att prov genererar en nivå av stress som 

för många elever är den högsta stress de upplevt i sina liv. Symptomen av stressen är att 

eleverna fick förhöjt blodtryck, neuroticism (personer upplever bland annat ångest, 

aggresioner och stress) och oro (2019, s. 299). De negativa effekterna av stress inför och 

under prov är mer än bara de psykosomatiska symtomen. Stress inför ett prov kan leda till att 

man får ett lägre betyg jämfört med de som inte upplever samma nivå av stress. Vid en 

undersökning av amerikanska elever som genomförde deras motsvarighet till de nationella 

proven (SAT:s) kunde man se att eleverna som hade svårt att hantera sin stress fick ett lägre 

slutbetyg (Barrows et al. 2013, s. 204). Stress har visat i olika studier påverkat den kognitiva 

belastningen i hjärnan och vad den klarar av. Vid ett stresspåslag minskar den kognitiva 

kapaciteten i hjärnan som kan leda till att minnet påverkas negativt. När minnet påverkas kan 
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en person ha svårt att komma ihåg saker och uppleva sig själv vara icke-förberedd (Roome & 

Soan 2019, s. 300). När en elev utsätts för en längre tid av provstress kan hens effektivitet och 

prestation sjunka mer generellt. Detta gäller vid både långvarig och kortvarig provstress 

(Barrows et al. 2013, s. 205ff). Studier har visat att en viss nivå av stress kan höja elevers 

motivation och behövs för att de ska kunna prestera på provet. Dock visar majoriteten av 

forskningen att stress har en negativ påverkan medan dess positiva påverkan inte är lika 

utforskat (Roome & Soan 2019 s. 300) 

Roome och Soan skriver att provstress kan skapas av ett flertal faktorer. Tid är en vanlig 

orsak, exempelvis hur provet är schemalagt (även i relation till andra prov) och tidspressen på 

proven. Tidspressen är en av de störst påverkande faktorerna. Elever kan skriva snabbt för att 

hinna med (även om tid finns), vilket leder till osammanhängande och ostrukturerade svar. 

Två externa faktorer till stress i deras studie var familj/vänner och lärare. Om eleverna vill 

prestera för deras skull.. Lärare orsakar stress genom att de är examinatorerna och 

betygsättarna. De styr över provet och är en konstant påminnelse (fysiskt och verbalt) om det 

kommande provet. Eleverna har även interna faktorer som påverkar deras nivåer av stress. 

Exempelvis anser de att de nationella proven sätter en nivå för sig själva kring hur duktiga de 

är (2019, s. 300f).  

 

3.1.2 Provmotivation 

Joanna Giota skriver i sin artikel ”Självbedöma, bedöma eller döma?” att det finns många 

studier som visar på en koppling mellan elevers motivation och deras kognitiva engagemang i 

skolan. Ett kognitivt engagemang kan definieras som elevers egna lärande- och prestations-

mål. De två målen kan delas upp i två olika motivationssorter. När eleverna eftersträvar 

lärandemål beskrivs de vara inre motiverade medan elever som eftersträvar prestationsmål 

beskrivs vara yttre motiverade (2006, ss. 95, 100). 

Motivation är viktigt för elever att ha i skolans alla aktiviteter. Motivationen hänger även 

tätt samman med viljan att lära. Elevers individuella motivation påverkar hur de agerar och 

beter sig. Elevers motivation påverkas på olika sätt. Exempel på hur motivation påverkas är 

elevens förväntningar på hur väl de lyckas på provet, hur viktigt det är att eleven lyckas på 

provet, hur intresserad eleven är av provet och hur viktigt provet är för att uppnå sina framtida 

mål och hur mycket det kostar i tid och engagemang för eleven (Knekta 2017, ss. 5, 10). Vid 

bristande motivation kan elevers resultat på det nationella provet sjunka. 
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3.2 Nationella prov 

Tidigare forskning om nationella prov är främst fokuserad på hur proven är konstruerade, 

oavsett ämne. Övrig forskning kring nationella prov fokuserar på lärares upplevelser och 

attityder kring de nationella proven (Lundahl 2017, s. 6f). Det har inte lagts stort fokus inom 

forskningen på hur elever upplever de nationella proven (Giota 2006, s.97). Den forskning 

som finns kring elevers upplevelser och attityder av de nationella proven är främst fokuserad 

på elever i de lägre åldrarna och mer generellt kring de nationella proven (se exempelvis 

Åström & Eklöf 2011, Pérez Prieto & Löfgren 2017 och Adolfsson 2011). Forskningen har 

inte fokuserat på enskilda ämnesprov inom de nationella proven utan mer generellt kring 

proven.  

I Europas olika skolsystem har de centrala proven bytt riktning under de senaste åren. De 

europeiska skolsystemen har gått från att undersöka resultaten från centrala prov för att 

förbättra skolans resultat till att istället undersöka skolsystemet som helhet för att förbättra 

undervisningen och skolorna. Sverige är på samma väg men rör sig åt motsatt håll. De 

nationella provens funktion att garantera likvärdighet i hela landet är nu nära sammankopplat 

med resultaten på proven och de resultaten staten tycker man ska ha (Löfgren et al. 2018, s. 

678). I betänkandet av ”Utredningen av nationella prov” skrivs det att de nationella proven 

har två syften, stödja en likvärdig och rättvis bedöming samt ge underlag för analyser av hur 

kunskapskraven uppfylls. Författarna fortsätter med att dessa två syften inte kan uppfyllas i ett 

och samma prov (Sandberg et al. 2016, s. 23). När Skolinspektionen gjort ombedömningar av 

vissa nationella prov i svenska för att undersöka hur likvärdigt provet är så skiljer sig 

svenskämnet sig mest jämfört med andra nationella prov ämnenmest åt i bedömningarna 

mellan skolor och Skolinspektionen. Skolorna gör mer generösa bedömningar än 

Skolinspektionen (Skolinspektionen 2019, s. 5). 

Skolverket tar fram detaljerade instruktioner kring genomförandet och rättandet av de 

nationella proven, oavsett ämne. Provet och omständigheterna kring det är noga styrt av 

myndigheterna. Något som de inte ger tydliga rekommendationer kring är hur skolan, läraren 

eller eleverna ska förbereda sig inför provet. De rekommendationer som finns kan tolkas på 

ett flertal olika sätt. Otydligheten skapar en sorts ojämlikhet kring ett prov som finns till för 

att skapa jämlikhet. Det finns några nationella prov som inte täcks av sekretess som elever 

kan träna på men den generella uppfattningen är att eleverna ska vara förberedda nog utan att 

göra några gamla prov (Löfgren et al. 2018, s. 679). Löfgren et. al. skriver att ojämlikheten i 

förberedelser inför de nationella proven bidrar till att skapa skillnader mellan skolor och 
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eleverna, lokalt och/eller nationellt. Provens jämlikhetsaspekt blir hotad (2018, s. 692). För en 

utförligare beskrivning av skolors olika sätt att förbereda elever inför det nationella provet se 

tabell 6.1 och tillhörande avsnitt i Håkan Löfgrens kapitel ”Olika förberedelser inför 

nationella prov på olika skolor” i Att ständigt bli bedömd (2017). 

Elever beskriver hur de nationella proven är viktiga ur flera synpunkter (exempelvis betyg) 

men att många elever är osäkra på syftet och hur viktigt provet är. Majoriteten av eleverna 

upplever nervosistet och stress inför de nationella proven (Knekta 2017, s. 36). För att minska 

elevernas stressnivåer rekommenderar författarna av SOU:n 2016:25 att de nationella provens 

tidsomfattning ska minskas. Vidare rekommenderas att rektorer ska ta ansvar för att lärarna 

planerar sin undervisning så elevernas arbetsbörda minskar under provperioden. (Sandberg et 

al. 2016, s. 27ff). Eleverna i Knektas avhandling beskriver de nationella proven som en 

positiv händelse och ett prov som de ansträngde sig i. Hon skriver att eleverna var motiverade 

att genomföra proven men motivationen skiljde sig mellan könen och skolor/klasser. Flickor 

var oftast de med högst motivation medan pojkar inte var lika motiverade (Knekta 2017, s. 

40). Ett återkommande problem i elevernas diskussioner kring de nationella proven är att 

kopplingen mellan den vanliga undervisningen och proven är svag. Proven uppfattas vara ett 

avbrott i undervisningen, ett avbrott som kunnat använts till att lära eleverna nyttiga 

kunskaper (Löfgren et al. 2017, s. 185). De strategier eleverna vanligtivs använder i 

undervisningen fungerar inte alltid vid de nationella proven då elever upplever proven 

frånkopplade den vanliga undervisningen (Löfgren 2017, s. 133). 

Hur de nationella proven konstrueras kan påverka elevers stressnivåer och generella hälsa. 

Vid framtida reformer av de nationella proven bör provens konstruktion beaktas så att inte 

eleverna riskerar mer stress utan mindre. Att inkludera välmåendet av elever är något som inte 

tidigare gjorts vid policyförändringar och något som behövs göra framöver (Högberg et al. 

2019, s. 101).  

 Provens utformning skapar en ny stämning enligt eleverna. Lärarna får ett nytt beteende 

vid provens genomförande. Klassrummet möbleras om och reglerna kring sittplatser och fusk 

hårdnar. En elev i Löfgrens studie fick ”[…] ont i magen.” på grund av att provet var så 

uppstyrt (2017, s. 134f).  Lärarna hjälper även eleverna med förförståelsen kring provet och 

de ger eleverna tillgång till hur deras prov kommer bedömas och hur provet kan tolkas och 

förstås. Eleverna får tips av läraren kring hur de ska bena ut uppgiften så de får med allt som 

krävs för betyget E och högre (Tanner 2017, s. 103).  
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4 Metod och material 

I denna del presenteras metod, material och urval. Vidare görs en redogörelse av pilotstudien 

och vilka förändringar i enkäten som genomfördes inför att den slutgiltiga enkäten 

presenteras. Avsnittet avslutas med en operationalisering och en metodologisk reflektion. 

 

4.1 Enkätundersökning 

Utifrån studiens syfte valdes en enkätundersökning. Den empiriska studien ämnar få fram är 

ett antal elevers attityder/upplevelser till de nationella proven i svenska och då lämpar sig 

enkätundersökning. Esaiasson et.al. (2017, s. 242) skriver att en enkätundersökning lämpar 

sig väl när man vill komma i kontakt med många svarspersoner och att metoden har en 

stordriftsfördel jämfört med andra metoder. Enkäten genomförs som en gruppenkät. Fördelen 

med en gruppenkät är att någon (deras lärare) finns tillgänglig för att svara på respondenternas 

frågor eller funderingar (Trost & Hultåker 2016, s. 10). Om svarspersonerna gör enkäten 

själva skulle de kunna missförstå en fråga om de inte har någon att fråga och studien skulle 

inte uppnå en högre grad av validitet. Ytterligare en fördel med gruppenkäter är att man kan 

få en nästan hundraprocentig svarsfrekvens (Esaiasson et al. 2017, s. 242). Alla respondenter 

är samlade på samma ställe och kan gå vidare med sitt ”vanliga” arbete efter genomförd 

enkät.  

Enkätens utformning är viktigt att tänka på. Respondenterna är elever i de sena tonåren och 

enkäten måste anpassas så att de inte tycker den är för svår eller stor. En risk med enkäter 

enligt Esaiasson et.al. är att man har med för många frågor som avskräcker svarspersonerna 

och/eller tröttnar på att svara på frågorna seriöst. Vid en enkät minskar även risken för en 

intervjuareffekt drastiskt. Dock kan effekten aldrig bli noll (Esaiasson et al. 2017, s. 242f). 

Frågorna som ställs är skrivna av mig och kan fortfarande vara behäftade med någon sorts 

subjektivitet. Risken för detta kan minskas genom att genomföra en pilotstudie och undersöka 

resultatet utifrån den. 

En enkätundersökning är oftast en kvantitativ undersökning eftersom den skapar likvärdiga 

och jämförbara uppgifter samtidigt som det är en metod att snabbt få in relevant material 

(Esaiasson et al. 2017, s. 238, Norrby & Nilsson 2015, s. 39). Trost och Hultåker skriver att 

det inte går att göra en klar distinktion om enkätundersökningar är kvantitativa eller 

kvalitativa. De beskriver hur det finns tre olika nivåer där kvalitativt och kvantitativt kan 
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skilja sig åt. Aspekterna är datainsamling, analys och tolkning. Detta leder till åtta olika 

kombinationer kring hur en studie är kvantitativ eller kvalitativ (se tabell 2.1 i Trost & 

Hultåker, s. 20) (Trost & Hultåker 2016, s. 20ff). Grundat i Trost och Hultåkers tabell är 

denna studie kvantitativ i sin insamlingsmetod och kvalitativ i aspekterna analys och tolkning. 

Majoriteten av frågorna i enkäten är flervalsfrågor och resultatet av dem är kvanitativt i form 

av statistik. De två avslutande frågorna bidrar med ett mer kvalitativit inslag genom att de är 

öppna frågor. Tolkningen av empirin blir mer kvalitativ genom att jag tolkar resultatet och 

försöker se sammanhang. 

 

4.2 Pilotstudie 

Norrby och Nilsson skriver att man bör testa enkäten innan den delas ut. Genom en pilotstudie 

kan man se om respondenterna förstår frågorna och att svaren innehåller svar på det 

undersökningen strävar efter (2015, s. 48). Sju personer får pröva pilotenkäten. De sju som 

svarar på pilotenkäten väljs ut enligt ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär 

att man väljer svarspersoner som är lättillgängliga och villiga att svara på enkäten. Viktigt att 

tänka på vid detta urval är att respondenterna inte representerar något mer än sig själva 

(Norrby & Nilsson 2015, s. 40). Svarspersonerna har gått ut gymnasiet men har alla skrivit 

nationella prov i svenska under den rådande läroplanen (Lgy 11).  

Efter genomförd pilotstudie ändras formuleringen på en fråga, se tabell 1, för att precisera 

frågan och följaktligen svaret. Ytterligare ett svarsalternativ ändras på frågan om 

respondentens kön från ”Icke-binär” till ”Annan könsidentitet” för att inkludera fler. En annan 

förändring är att informationen i början av enkäten förtydligades. Förändringen bad 

respondenterna att fokusera på det nationella provet i svenska som de gjort på gymnasiet och 

inte tidigare prov på högstadiet eller i andra ämnen. Detta görs för att svaren ska bli mer 

fokuserade på det nationella provet i svenska och försöka undvika att eleverna blandar ihop de 

olika nationella prov som finns i andra ämnen och/eller årskurser.   
 

Tabell 1. Skillnader i enkätfrågor. Fråga som justerades mellan version ett (pilotundersökningen) och 

version 2 (den slutgiltiga versionen).  

Version 1 Version 2 
Hur påverkar det nationella provet i svenska den 

vanliga undervisningen? 

Hur tycker du det nationella provet i svenska 

påverkar den vanliga undervisningen? 
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4.3 Urval  

Respondenterna för studien väljs ut genom ett bekvämlighetsurval. Studien genomförs som en 

pilotundersökning inom forskningsprojektet Utveckling, lärande och forskning (ULF) och 

kontakten till skolan förmedlades genom ULF-projektet och Institutionen för nordiska språk 

vid Uppsala universitet.  

Skolan är en gymnasieskola i en mellanstor stad med nära förbindelser till större städer. 

Urvalskriteriet för skolan var att den skulle ha både yrkes- och högskoleförberedande program 

och att skolan genomförde nationella provet VT21. Anledningen till det senare kriteriet är att 

inte alla skolor genomförde det nationella provet under föregående läsår på grund av Corona-

pandemin. Det nationella provet i svenska var valfritt för skolorna att genomföra men de som 

valde att genomföra proven genomförde det med samma regler och procedurer som under ett 

vanligt läsår. Därför bedöms de valfria proven kunna representera ett vanligt läsår och att dess 

valfrihet inte påverkar provens legitimitet. 

Eleverna som är aktuella för studien är de som går i årskurs 2. Anledningen är för att de är 

de enda eleverna på skolan som genomfört ett nationellt prov på gymnasiet i svenska. Proven 

ställdes in 2020 och beroende på det gjorde eleverna i årskurs 3 inte provet och eleverna i 

årskurs ett har ännu inte hunnit skriva något nationellt prov i svenska på gymnasiet. 

 

4.4 Genomförande 

Enkäten (Bilaga 1) skapades i webbsidan/webbprogrammet Google Formulär. Det finns 16 

frågor i enkäten och de finns samlade på en sida i programmet. 14 av de 16 frågorna är 

obligatoriska att svara på och består alla av samma svarsskala, ”Instämmer helt – Instämmer 

inte alls”. Eleverna har fyra svarsalternativ och svarsalternativen ligger på en Likertskala 

(Norrby & Nilsson 2015, s. 46). Ett alternativ som kan lyda ”Vet ej/ingen åsikt” har inte 

inkluderats i studien. Detta på grund av att det svarsalternativet inte genererar någon åsikt och 

analyserbar empiri. Norrby och Nilsson skriver att inte inkludera ett neutralt alternativ innebär 

att respondenterna tvingas att ställning och inte väljer ett neutralt alternativ bara för att de inte 

vill/orkar (2015, s. 46). De två första frågorna som rör elevernas bakgrund har andra 

svarsalternativ jämfört med fråga 2–14. De två sista frågorna är fritextsvar och är inte 

obligatoriska. Anledningen till detta är att jag vill att eleverna skriver något de verkligen 

tycker och inte skriver något bara för att de måste. Effekten av detta blir att jag kan få ett 
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mindre antal svar på dessa två frågor men fördelarna med genuina svar överväger nackdelen 

med ett mindre antal svar. Trost och Hultåker skriver att svarsbortfallet blir stor vid öppna 

frågor men att svaren som ges är nyansrika och bidrar ofta mycket till analysen (Trost & 

Hultåker 2016, s. 77). 

Frågorna i enkäten baseras delvis på Eva Knektas enkätfrågor i hennes avhandling och 

delvis på Maria Åström och Hanna Eklöfs enkätfrågor. Anledningen till att mina enkätfrågor 

baseras på Knekta, Åström och Eklöfs är att de undersöker attityder och motivation hos 

elever. Båda studierna grundar sina frågor på tidigare forskning om ”expectancy-value theory 

of achievement motivation and was designed to cover effort, expectancies, and different 

aspects of task value” (Knekta 2017, s. 26, Åström & Eklöf 2011, s. 6). Åström och Eklöf 

baserar även sina frågor på ”Student opinion scale” och mätinstrumenten som används i 

TIMSS-undersökningarna (2011, s. 6). Alla frågor är inte baserade på Knektas avhandling 

och Åström & Eklöfs rapport utan vissa frågor är framtagna för att passa denna studie 

specifikt. Frågorna är uppdelade enligt olika teman. Först är det ett par bakgrundsfrågor, följt 

av hur eleven upplever det nationella provet i svenska och det nationella provets påverkan på 

undervisningen. Sedan kommer ett par frågor kring hur eleven förberetts av skolan och hur 

skolans lokaler påverkar prestationen. Det sista temat handlar om elevernas upplevda stress. 

Högst upp i enkäten finns en kortfattad beskrivning med syftet för studien, att deltagandet 

är anonymt och kontaktuppgifter till mig om eleverna har några frågor eller funderingar kring 

sitt deltagande i studien eller frågor kring studien. I informationen förtydligas det även för 

eleverna att de enbart ska fokusera på det nationella provet i Svenska 1 på gymnasiet och inte 

i något annat gymnasieämne eller de nationella prov de gjorde i högstadiet. 

Den slutgiltiga enkäten (Bilaga 1) skickas ut till den ansvarige lärare på skolan för att hen 

sedan ska dela den vidare till eleverna som ska svara på enkäten. Eleverna får tid att svara på 

enkäten på lektionstid för att se till att alla skickade in ett svar. Det inkom 66 enkätsvar efter 

avslutad enkätrunda från sex olika klasser. 

4.5 Operationalisering  

Två centrala begrepp för studien är attityd och motivation. För att kunna använda dessa 

relativt abstrakta begrepp i arbetet med tolkning av resultatet och i diskussionen måste de 

förtydligas. Vid en god operationalisering ökar man även studiens validitet (Esaiasson et al. 

2017, s. 56).   
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Definitionen och operationaliseringen av begreppet attityd är hämtat från avhandlingen 

Attityder till naturvetenskap skriven av Lena Adolfsson. Anledningen till att Adolfssons 

avhandling används som utgångspunkt för definitionen är att hennes verk har blivit granskat 

vid en disputation och senare godkänts som vetenskapligt korrekt. Adolfsson undersöker även 

attityder till en specifik sak i skolan och efterfrågar elevers attityder, i linje med denna studies 

ändamål. 

Definitionen av begreppet attityd är: ”Attityder består av affektiva och kognitiva 

komponenter som påverkar varandra i en fortlöpande process som i slutändan leder till ett 

visst beteende” (Adolfsson 2011, s. 6). Adolfsson skriver att vissa använder begreppet 

intresse istället för attityd och skillnaden mellan dem är att intresse innbegriper en 

styrkedimension, man känner starkt eller svagt intresse (2011, s. 6). Detta är inte relevant för 

denna studie då denna studie ämnar undersöka elevers attityder.  

 

Operationaliseringen av begreppet attityd är: 

- Eleven uttrycker en åsikt/kommentar/känsla kring ett ämne/sak på ett positivt eller 

negativt sätt. Åsikten/kommentaren/känslan ska komma från elevens personliga 

uppfattning (Adolfsson 2011, s. 6). 

- Ett exempel på en attitydyttring från studien är: ”Man bör avskaffa NP i alla 

ämnen, det orsakar bara stress och ångest”. 

 

Definitionen och operationaliseringen av begreppet motivation är från avhandlingen 

Motivational Aspects of Test-Taking skriven av Eva Knekta. Knektas avhandling används på 

samma grund som Adolfssons avhandling används, nämligen dess vetenskapliga relevans och 

att hon undersöker motivationen hos elever i skolan. Knekta definierar motivation som: 

The energy [students] bring to this tasks, beliefs, values, and goal that determine which task 
they pursue and their persistence in achieving them, and the standards they set to determine 
when a task has been accomplished (Knekta 2017, s. 5).  

Operationaliseringen av begreppet motivation är: 

- Eleven har en intern drivkraft för att lyckas väl på ett specifikt prov/uppgift 

(Knekta 2017, s. 5). 

- Ett exempel på en motivationsyttring från studien är: ”Jag tycker bara att det är 

bra att man får en chans att förbättra sina betyg”. 
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4.6 Metodologiska reflektioner 

4.6.1 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i studien är svår att mäta. Enkäten har tagits fram med några steg för att öka 

reliabiliteten. Frågorna i enkäten hålls korta, koncisa och klara för att möjliggöra att alla 

respondenter förstår frågorna på samma sätt. Språket anpassas även till målgruppen 

gymnasieelever för att språket inte ska skapa några hinder i förståelsen och i förlängningen 

för reliabiliteten. Dock kan reliabiliteten sjunka även om dessa motverkande steg gjorts. 

Respondenterna kan tolka en fråga på ett annat sätt och svara på sin tolkning och inte den 

tolkning jag var ute efter. För att motverka detta genomfördes en pilotundersökning för att 

testa enkäten och se om oklarheter uppstod. Några förtydliganden gjordes, se avsnitt 4.2. 

Validiteten i studien kan bedömas vara hög. Detta baserar jag på att i fritextsvaren i 

enkäten diskuterar respondenterna det enkäten undersöker, attityder och upplevelser av det 

nationella provet i svenska. Enkäten fångar in det den är menad att göra och svaren säger 

något om studien. I arbetet med enkätsvaren har de hanterats på ett sätt som inte inskränker på 

elevernas integritet. 

En svårighet, sett utifrån studiens validitet, är att de operationella indikationerna är 

svårfångade och svåra att definiera. Litteraturen skriver att definitionerna av attityd och 

motivation är svåra att precisera och använda sig av. Jag valde en definition som används i 

forskningslitteraturen för att öka träffsäkerheten i operationaliseringen och i förlängningen 

validiteten i studien. 

4.6.2 Enkäten 

Pilotstudien genomfördes med respondenter som inte var målgruppen för den huvudsakliga 

studien. Detta påverkar inte resultatet av pilotundersökningen då intentionen med den var att 

testa frågorna och om de upplevdes otydliga. Det bästa hade varit om respondenterna för 

pilotstudien också hade varit gymnasielever men urvalet skedde via ett bekvämlighetsurval. 

Vid framtagandet och genomförandet av enkäten framkom vissa svårigheter som krävde 

beaktning. Ett första problem var om eleverna/respondenterna kunde skilja mellan de olika 

nationella proven i de olika ämnena när de svarade på enkäten. Studien är enbart ute efter 

elevernas attityder och upplevelser kring det nationella provet i svenska på gymnasiet. I 

enkätsvaren önskade jag att eleverna enbart skulle fokusera på det och inte de nationella 
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proven på högstadiet eller det i matematik. För att motverka detta förtydligade jag intentionen 

med enkäten i beskrivningen av enkäten och sedan skrev jag ut ”det nationella provet i 

svenska” på varje fråga som handlade om proven i enkäten. Detta för att påkalla elevernas 

uppmärksamhet på att frågan specifikt handlar om det nationella provet i svenska. 

 En aspekt är även att de nationella proven inte var obligatorisk under vårterminen 2021 på 

grund av coronapandemin. Proven skulle inte ha varit obligatorisk för de elever med 

högskoleförberedande bakgrund oavsett pandemins påverkan. Detta tolkas inte vara ett 

problem för studiens tillförlitlighet. Skolan som undersöks genomförde proven som om de 

varit obligatoriska och ingen förändring i genomförandet gjordes. Följaktligen bör ingen 

påverkan kring provens obligatorium påverka studiens resultat.   

 Svarsalternativen för frågorna i enkäten inkluderade inte ett neutralt mittenalternativ. 

Nackdelen med detta är att respondenterna måste ta positiv eller negativ ställning i varje fråga 

där de kanske inte har någon åsikt. Fördelen med att inte inkludera ett neutralt svarsalternativ 

är att man får ett svar som kan analyseras och tolkas. Detta är mer fördelaktig då 

frågeställningarna kan besvaras med djupare underlag. 

 Utifrån den följande analysen av empirin kan det bli svårt att dra generella slutsatser på 

grund av att attityder och motivation är en intern process hos varje respondent. Attityder och 

motivationer är föränderliga processer och speglar respondentens attityd/motivation vid 

svarstillfället. Detta går inte att påverka utan måste beaktas vid analysen av empirin.  
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Figur 1. Könstillhörighet.  Figur 2. Vilket program respondenterna studerar. 

5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från enkäten. Resultatet presenteras i cirkeldiagram för att 

skapa en bättre översikt och tydlighet. Antalet svar samtliga frågor får i diagrammen är 

konstant 66 och alla diagram presenterar svaren i andelar. 

5.1 Bakgrundsfrågor 

                  
 
I figur 1 är det en majoritet av respondenterna som är av kvinnligt kön, 36 personer. 44% av 

de svarande var män (29 stycken) och 1% (1 styck) angav annan könsidentitet. Att de 

svarande inte är jämnt fördelade påverkar inte resultatet av studien. Det hade varit 

eftersträvansvärt med en jämn könsfördelning men det är enbart en skillnad på 9 

procentenheter (sju svarande). En större skillnad hade kunnat påverka resultatet genom att 

tidigare forskning visat på en skillnad mellan könen. Resultatet från denna studie 

Figur 2 visar fördelningen av vilket gymnasieprogram respondenterna tillhör. 64% av de 

tillfrågade, 42 elever, i enkäten studerar på ett högskoleförberedande gymnasieprogram 

(exempelvis Naturvetenskap eller Samhällsvetenskap) och 36%, 24 stycken, studerar på ett 

yrkesförberedande program (exempelvis Bygg- och anläggningsprogrammet eller Fordons- 

och transportprogrammet). Det är en skillnad på 18 svarande. Skillnaden mellan programmen 

påverkar inte studiens undersökning.  

 

44%

55%

1%

Man Kvinna Annan könsidentitet

36%

64%

Yrkesförberedande Högskoleförberedande
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5.2 Nationella provet 

5.2.1 Uppfattningar kring nationella proven 

Enkätfrågorna 3 till 5 och fråga 10 hör till frågetemat elevernas uppfattning kring de 

nationella proven i svenska och frågorna 14 och 15 kring nationella provets påverkan.  

 
 

I figur 3 framgår att eleverna tycker det nationella provet i svenska är viktigt för dem. 74% av 

respondenterna har valt de två instämmande alternativen kring provens viktighet. En elev 

skriver att proven ger ett: ”Bra tillfälle att visa vad man kan och ger som en extra chans”. En 

annan elev skriver: ”Jag tycker bara att det är bra att man får en chans att förbättra sina 

betyg”.  8% av eleverna tycker att proven inte är viktiga alls. I ett av fritextsvaren skriver en 

elev: ”Asså det är som vilket prov som helst, folk bara stressar upp sig” och en annan skriver 

”Har blivit en så stor grej. Ses som det viktigaste och största provet på terminen och orsakar 

enorm stress”. 
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Figur 3. Jag tycker nationella prov är viktiga 

verna.  

Figur 4. Det nationella provet i svenska finns till för min skull som elev  
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I figur 4 observeras det att 80% av de svarande instämmer i att det nationella provet i svenska 

finns till för elevernas skull. Eleverna kan då tolkas vara positivt inställda till att de nationella 

proven finns och att de finns för deras skull, inte att provet enbart finns till för lärare eller för 

skolan. En elev skriver att ”Provet är viktigt, det hjälper att lära en. Det är ett bra test så 

lärarna vet vad man kan, det hjälper Sverige att veta hur bra ens elever är”. Hen skriver att 

provet är till för en själv, dels genom att man får lära sig något själv, dels att läraren får mer 

material till sin betygssättning av hen. Sedan fortsätter respondenten med att det även är 

viktigt för Sveriges kunskapskontroll av dess ungdomar. Svaret visar att eleverna kan se de 

olika funktioner de nationella proven i svenska har. De 20% som inte instämmer i att proven 

finns för elevernas skull uttrycker åsikter kring proven som ”Lite onödigt” och ”Tråkigt”.  

 

 
 

 

 

Diagrammet i figur 5 visar att 95% av alla respondenter tror att betyget på det nationella 

provet påverkar deras slutbetyg i svenska. Frågan förtäljer inte om de tror att deras betyg 

kommer att höjas eller sänkas. Ett fritextsvar från en respondent är: ”Eftersom nationella prov 

generellt betygsätts på en lägre nivå än andra prov är det enda dem är bra till att retribuera 

sina betyg och oftast höja betygen. Annars så tillför nationella proven endast onödig stress”. 

Utifrån detta svar kan det tolkas som att den svarande eleven inte är så positivt inställd till hur 

betygen sätts efter de nationella proven.  

Svaren på fråga 10 ses i figur 6. Hälften av de svarande vet ungefärligt hur de bedöms på 

det nationella provet i svenska. 21% av de svarande anser att de vet hur de bedöms och vet 

hur betygssättningen går till. Enbart 6% vet inte alls hur de bedöms på det nationella provet i 

svenska. Även om det är en låg siffra kan det orsaka problem för eleverna då de inte vet hur 
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Figur 5. Jag tror betyget i det nationella kan höja 
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Figur 6. Jag vet hur jag bedöms på det 

nationella provet i svenska 

21%

50%

23%

6%

FRÅGA 10

Instämmer helt Instämmer delvis
Instämmer inte Instämmer inte alls



 24 

de bedöms och vad, i förlängningen, som gäller för det nationella provet. 23% av 

respondenterna hade liten insikt om hur bedömningen av de nationella proven i svenska görs.  

5.2.2 Påverkan på den vanliga undervisningen 

 
 

 

I figur 7 framgår det att majoriteten av de svarande instämmer i att det nationella provet 

påverkar den vanliga undervisningen men i figur 8 framgår det att den största andelen av 

eleverna inte tycker den påverkas negativt eller positivt. 17 stycken av respondenterna tycker 

att proven påverkar undervisningen negativt; en elev skriver att tiden hade kunnat läggas på 

vanlig undervisning i stället för att förbereda sig inför och göra det nationella provet i 

svenska. Cirka en fjärdedel av respondenterna anger i figur 8 att de nationella proven i 

svenska påverkar den vanliga undervisningen negativt. En tredjedel av de svarande instämmer 

inte i att de nationella proven påverkar den vanliga undervisningen. 
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5.3 Elevers förberedelser 

 
95% av alla svarande instämmer i att deras lärare förberett dem inför det nationella provet, 

vilket kan ses i figur 9. Enbart 5% av eleverna tycker att deras lärare inte förberett dem i 

tillräckligt stor utsträckning eller inte i stor utsträckning alls. Då det är en låg siffra kan det 

tolkas som ett undantag då instämmandet i förberedelserna är högt. Anledningarna till att 5% 

inte håller med i frågan kan enbart spekuleras i men möjliga förklaringar kan vara låg närvaro 

på lektionerna eller missade lektioner där förberedelserna inför provet gjordes. Den höga 

instämmande andelen kan bero på att formen för det nationella provet i svenska kan vara likt 

formen för den vanliga undervisningen i svenska. Under året håller eleverna muntliga 

anföranden, läser texter och skriver texter. Då provet är likt den vanliga undervisningen kan 

eleverna uppleva sig förberedda.   

En elev skriver att förberedelserna bör vara ”Normal undervisning, provet är till för o visa 

de man lärt sig under året”. Ett flertal elever skriver att repetition från den tidigare 

undervisningen är bra träning inför de nationella proven i svenska och ”Arbeta med de 

områden som dyker upp på det nationella provet i förväg”. I svaren kan ett tema ses kring 

gamla nationella prov. En elev skriver ”Jag tycker lärare ska lugna elever mer än att stressa 

upp, genom att kanske beskriva vad som kommer att hända, äldre prov att titta på. Men det 

viktigaste tycker jag är att säga att det inte är hela världen”. En annan respondent skriver att 

den skulle vilja ”Få se exempel på exempelvis uppsatser på E-nivå, C-nivå och A-nivå så man 

kan se vad som krävs. Få prova skriva en uppsats som inte betygsätts och få feedback för 

förbättring”. I ett svar står det att man ska tränas på områden men inte alla. Eleven skriver 

”Inga specifika förberedelser för muntligt, men jag tycker absolut att elever ska övas innan 

skriftligt och läs-delen! Prova på gamla nationella prov osv”. Vissa elever tycker inte att 
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Figur 9. Jag tycker mina lärare förberedde mig inför det nationella provet 
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något speciellt behövs göras inför provet. Ett svar är ”Nej, jag tycker det är svårt att bli 

förberedd på nationella proven i svenska då det handlar mycket om vad man egentligen kan”. 

Elevsvaren visar på en bredd i vilken sorts förberedelser som de tycker är lämpliga. Det 

vanligaste svaret är att eleverna borde få se exempel på gamla prov och provsvar. Gamla prov 

och provsvar kan ge eleverna en bild av vad som förväntas av dem och avkoda vad som krävs 

för ett visst betyg. När eleverna går igenom ett äldre prov kan läraren kommentera på ”rätt 

och fel” i texten. Dessa kommentarer kan ge eleverna tips på hur provet ska skrivas. Ett flertal 

svar framhåller att repetition är den bästa förberedelsen. Detta kräver att eleverna är 

aktivunder läsåret och varit aktiva i undervisningen. Utan anteckningar eller dylikt är det 

svårare att förbereda sig genom repetition, menar många svarande. 

 
 

I figur 10 framgår det om eleverna upplever att den fysiska arbetsmiljön och utrustningen 

påverkar deras prestation på det nationella provet i svenska. En knapp majoritet tycker att 

deras prestation påverkas av den fysiska arbetsmiljön eller skolans datorer. 44% tycker inte 

arbetsmiljön eller den fysiska utrustningen påverkar deras prestation.  

5.4 Elevers stress och motivation 

5.4.1 Elevers motivation för det nationella provet  
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Figur 10. Jag upplever att skolans lokaler och/eller datorer påverkar min prestation på det 

nationella provet 

Figur 11. Jag kände mig motiverad inför det nationella provet 
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I figur 11 framgår det att två tredjedelar av eleverna inte är motiverade att genomföra det 

nationella provet i svenska. 23% av de svarande är inte alls motiverade och 41% är inte så 

motiverade att genomföra proven. 7% av eleverna är mycket motiverade att genomföra 

proven och 29% är någorlunda motiverade att skriva proven. Resultatet i figuren kan förklaras 

av generell studiemotivation och önskan att prestera bra på prov. De nationella proven i 

svenska genomförs under vårterminen och det kan även påverka motivationen. Läsåret börjar 

ta slut och de har redan genomfört ett antal andra nationella prov i andra ämnen och flera prov 

väntar.  

 

 

 

 

 

 

 
Uppdelat på kategori män och annan könsidentitet kan vi se att de är mer motiverade inför det 

nationella provet i svenska och kategorin kvinnor är mindre motiverade att genomföra proven. 

Uppdelat på val av program framgår det att de studieförberedande eleverna är mer motiverade 

att genomför proven medan de som studerar yrkesförberedande inte är lika motiverade.  

 
 

Figur 12 visar att eleverna anstränger sig mer på det nationella provet i svenska än på andra 

prov. Nästan två tredjedelar av de svarande instämmer i att de försöker mer medan nästan en 

tredjedel inte anstränger sig i större utsträckning. En fjärdedel av de svarande instämmer helt i 

att det nationella provet är ett viktigt prov som de försöker mer på än andra. Det som är 

intressant med resultatet är att tre fjärdedelar av de svarande anstränger sig lite mer eller 
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Kvinnor Män Annan Yrkesförberedande Studieförberedande 

Instämmer helt 5,6 6,9 100 4,1 9,5 
Instämmer delvis 30,6 31   0 25 30,9 
Instämmer inte 38,8 41,4 0 29,2 47,7 
Instämmer inte alls 25 20,7 0 41,7 11,9 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

Figur 12. Jag försöker mer på ett nationella prov än på ett annat prov 

Tabell 2. Andelen elever som tycker de är motiverade att genomföra det nationella provet i svenska uppdelat 
på kön och gymnasieprogram 
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lägger ned samma prestation som på andra prov, när de nationella provens betyg särskilt ska 

beaktas. Betyget eleverna får på det nationella kan höja eller sänka deras betyg. Det borde 

ligga till grund för att eleverna försöker mer på det nationella provet i svenska än andra 

prov/uppgifter i svenska. Förklaringen till detta kan vara att eleverna redan uppnått de betyg 

som krävs för det betygsmål de har och att deras vanliga arbetsinsats då borde fungera lika bra 

på det nationella provet som till exempel en essä tidigare under året. En annan möjlig 

förklaring kan vara att eleverna hanterar det nationella provet som vilket annat prov/annan 

uppgift som helst. Många av fritextsvaren anser inte att man behöver ändra något i de 

nationella proven och att proven inte kräver någon speciell förberedelse. Eleverna är bekväma 

med det nationella provet i svenska och hur den vanliga undervisningen fungerar i förhållande 

till provet och det kan då förklara varför de inte försöker mer; nationella provet är som vilken 

annan uppgift som de redan har gjort under läsåret.  

5.4.2 Elevers nivå av stress för det nationella provet  

 
 
Diagrammet i figur 13 visar att 86% av respondenterna upplever sig stressade inför de 

nationella proven i svenska där hälften av de svarande instämmer helt i att proven är stress-

fulla. Enbart 3% av de svarande tycker inte alls att de var stressade inför proven. Att en stor 

andel av respondenterna tycker att proven bidrog till stress kan ses i fritextsvaren. En elev 

skriver ”Jag tycker lärare ska lugna elever mer än att stressa upp, genom att kanske beskriva 

vad som kommer att hända, äldre prov att titta på. Men det viktigaste tycker jag är att säga att 

det inte är hela världen” och en annan skriver ”Dom [lärarna] ska lugna er en och inte stressa 

upp en så mycket”. En elev skriver att ”Man bör avskaffa NP i alla ämnen, det orsakar bara 

stress och ångest” och en skriver ” Har blivit en så stor grej. Ses som det viktigaste och största 

provet på terminen och orsakar enorm stress”. Elevernas svar visar på en ökad stress vid och 

under de nationella proven. Eleverna tycker att lärarna är en bidragande faktor till stress och 
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Figur 13. Jag kände mig stressad/nervös inför det nationella provet 
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de efterfrågar att lärarna ska lugna eleverna i stället. En tolkning kan vara att orsaken till 

stressen kan vara att provet betyder så mycket för eleverna betygsmässigt och att de måste 

prestera på provet för att lyckas få ett bra eller önskvärt betyg.  
 

Jag tycker att nationella provet generellt är ganska dåligt, det är så mycket press på det 
och andra prov ställs ju inte in pga de nationella så det blir väldigt mycket och att lära 
sig allt i alla ämnen utantill är väldigt svårt. Om man presterat på en nivå under hela 
terminen men presterar annorlunda under nationella ändras nästan hela betyget. Svenska 
np känns svårt då np väger tyngre än andra prov och examinationer. 
 

Elevens citat sammanfattar resonemanget ovan bra. Svaren i figur 4 och 5 visar att eleverna 

tycker proven är till för deras skull och att elevernas betyg kan påverkas av provresultatet. 

Nivåerna av stress och intresset för provet hos eleverna skapar en paradox. De vill genomföra 

proven men de bidrar till mycket negativitet för den enskilda eleven. Om betygen vid de 

nationella proven i svenska inte har samma betydelse som idag skulle möjligen elevernas nivå 

av stress och nervositet minska.  

 

 
 

Kvinnor Män Annan Yrkesförberedande Studieförberedande 
Instämmer helt 69,4 34,5 100 45,8 52,4 
Instämmer delvis 30,6 37,9 0 41,7 33,3 
Instämmer inte 0 20,7 0 12,5 9,5 
Instämmer inte alls 0 6,9 0 0 4,8 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

 

I tabell 3 framgår det att alla i kategorin kvinnor och annan könsidentitet är stressade före det 

nationella provet i svenska. En klar majoritet av männen upplever också en stress men det 

fanns även respondenter som inte är stressade före proven. Fördelat på gymnasieprogram kan 

man se att det är elever som studerar vid ett yrkesprogram som är mer stressade före det 

nationella provet. Det är en skillnad på 1,8 procentenheter mellan de två programvalen om 

man räknar ihop de två instämmande alternativen. De som studerar vid ett studieförberedande 

program är mindre stressade än de som studerar vid ett yrkesförberedande program. 

Tabell 3. Andelen elever som tycker de var stressade innan det nationella provet i svenska uppdelat på kön 
och gymnasieprogram 
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Figurerna 14 och 15 visar att respondenterna var så nervösa inför de nationella proven att de 

har svårt att fokusera på proven och att de glömmer bort kunskaper de kunde före provet. I 

figur 14 framgår det att nästan två tredjedelar av de svarande är så nervösa att de har svårt att 

fokusera på provet. En fjärdedel instämde helt i att de är så nervösa att de inte kan fokusera på 

provet. Nästan en tredjedel instämde inte i att deras fokus påverkades av nervositet. Det 

nationella provet i svenska är ett high-stakes prov (se avsnitten 1 och 6.3) och eleverna 

behöver prestera och vara på topp för att kunna få ett bra/önskvärt betyg. En följd av detta kan 

vara att deras nervositet ökar och gör att de inte kan fokusera lika mycket på provet. 

 

  
Kvinnor Män Annan Yrkesförberedande Studieförberedande 

Instämmer helt 47,2 31 0 20,8 23,8 

Instämmer delvis 22,2 31 100 29,2 47,6 

Instämmer inte 27,8 17,3 0 37,5 19,1 
Instämmer inte alls 2,8 20,7 0 12,5 9,5 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

  
Andelen kvinnor och annan könskategori som är så nervösa att de glömmer kunskaper de 

egentligen kan är högst på de två instämmande alternativen, instämmer helt och instämmer 

delvis. Även bland de manliga respondenterna är andelen nervösa hög men samtidigt är 

männen högst representerade bland de som inte instämmer i att de är så nervösa. Mellan de 

yrkesförberedande och studieförberedande programmen är det en skillnad på 21,4 

procentenheter där eleverna vid de studieförberedande programmen är mest nervösa. De 

svarande på yrkesprogrammen är jämnt fördelade på de instämmande i påståendet och de som 

inte instämde i påståendet.   
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Figur 14. Jag var så nervös att jag hade svårt att 
fokusera på det nationella provet jämför med andra 
prov 

 

Figur 15. Jag var så nervös att jag glömde bort 
saker jag kunde innan provet 

Tabell 4. Andelen elever som tycker de var så nervösa att de glömde kunskaper de kunde före det nationella 
provet i svenska uppdelat på kön och gymnasieprogram. 
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6 Analys och diskussion 

I denna del kommer resultatet som presenterades i förgående del att analyseras och diskuteras. 

Analysen sker med tidigare forskning i beaktning och hur resultatet från studien kan påverka 

svenskämnet kring hur man undervisar i ämnet eller förbereder elever inför de nationella 

proven i svenska. 

 

6.1 Attityder till nationella prov  

6.1.1 Elevers attityder till nationella prov i Svenska 1 

I tidigare forskning beskrivs det hur eleverna inte tycker de nationella proven är viktiga för 

dem och att de skriver proven för någon annan än dem själva (Pérez Prieto & Löfgren 2017, s. 

23f). I figur 3 och 4 ovan kan vi dock se att eleverna i studien tycker att det nationella provet i 

svenska är för deras skull. 80% av de svarande instämmer i påståendet att proven finns till för 

elevernas skull och 74% tycker att proven är viktiga att genomföra. Elevernas egna 

kommentarer instämmer i svaren som presenteras i figur 3 och 4. En respondent skriver: 

”Provet är viktigt, det hjälper att lära en. Det är ett bra test så lärarna vet vad man kan, det 

hjälper Sverige att veta hur bra ens elever är” och en annan skriver att proven ger ett ”Bra 

tillfälle att visa vad man kan och ger som en extra chans”. Förklaringen till skillnaden mellan 

den tidigare forskningens resultat och resultatet presenterat ovan kan vara att den tidigare 

forskningen handlat om alla nationella proven och inte specifikt provet i svenska. Elever kan 

uppleva vissa av ämnesproven som mindre viktiga eller något man måste klara av. En 

troligare förklaring är att eleverna ser det nationella provet i svenska som ett sammanfattande 

prov där de kan, som citatet ovan skriver, visa sina kunskaper och få en till chans att bli 

bedömda. Det nationella provet kan tolkas vara meningsfullt för eleverna och någonting som 

de lägger tid och engagemang på.  

Lärarna kan även ha arbetat mycket med förberedelser inför proven så att eleverna fått en 

bild av att proven är till för dem och att proven ger dem en ny chans att höja sina betyg i 

svenskämnet. Lärarnas inblandning kan även generera mer stress för eleverna, som 

exempelvis Roome och Soan (2019) beskriver. Elevernas stress diskuteras vidare nedan. 

 Ett resultat som styrker resonemanget ovan är det som framkommer i figur 6. Den visar att 

hälften av alla svarande vet ungefär hur de kommer bedömas och hur betygssättningen sker 

och 21% vet hur betygssättningen/bedömningen går till. Eleverna har troligtvis blivit 
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informerade kring vad som krävs för att uppnå de olika betygskraven och vilken formalia som 

behövs. Detta framkommer även i den tidigare forskningen där Tanner (2017, s. 103) skriver 

att lärarna hjälper eleverna med tips och trix inför provet och beskriver hur provet kommer att 

bedömas. Läraren blir på ett sätt en ”medskribent” till eleverna. De hjälper eleverna att 

avkoda provet för att det ska gå bra eller bättre för sina elever. En annan förklaring kan vara 

att det nationella provet i svenska är väl integrerat i svenskämnets vanliga undervisning. 

Provets olika delar liknar den vanliga undervisningen med exempelvis läsning, analyser av 

texter och muntliga anföranden. Kunskapskraven och det centrala innehållet skiljer sig inte 

mellan de nationella proven och den vanliga undervisningen. Effekten av det blir att eleverna 

är insatta i vad som krävs av dem för de olika proven och betygsstegen. Detta antagande 

styrks ytterligare av figur 9 som visar att 95% av respondenterna tycker att de förberetts av 

sina lärare inför det nationella provet. Följaktligen kan det antas att svensklärare förbereder 

eleverna kring betygssättning under hela läsåret och arbetar indirekt med det nationella provet 

i den vanliga undervisningen. 

6.1.2 Nationella provens påverkan på undervisningen  

Figur 7 visar att 68% av eleverna instämmer i påståendet att det nationella provet påverkar 

den vanliga undervisningen men enbart 26% tycker att påverkan är negativ. Resterande 74% 

tycker att påverkan på undervisningen är positiv eller anser att proven inte har någon 

påverkan alls. Detta resultat är inte i linje med vad tidigare forskning visat gällande de 

nationella provens påverkan på undervisningen. Elever har i tidigare studier sagt att 

kopplingen mellan proven och undervisningen är svag om den ens finns. Vidare säger de att 

tiden de nationella proven tar i anspråk hade kunnat användas till något vettigare (Löfgren et 

al. 2017, s. 185). En förklaring till denna skillnad kan vara det som beskrivits ovan, att 

svensklärarna på den undersökta skolan framhåller de nationella proven i svenska som 

positiva och något som gagnar eleverna snarare än eleverna. De nationella proven i svenska 

ses då som en händelse som påverkar deras undervisning positivt eller inte alls. Eleverna som 

svarade att proven påverkar undervisningen negativt kan tycka att proven medför stress och 

krav på prestationer och de hade möjligen föredragit en annan sorts examinerande moment.  

6.2 Elevers förberedelser  

Figur 9 visar att 95% av alla respondenter instämmer i påståendet att de blivit förberedda 

inför det nationella provet i svenska av sina lärare. Det råder nästintill en konsensus bland 
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eleverna att de förberedelser de fått är tillräckliga. 5% motsvarar tre elever och de instämde 

inte i att de blivit förberedda inför proven. Dessa tre är ett undantag till en konsensus och 

deras avvikande åsikt kan möjligen förklaras med att de inte deltagit på förberedelserna till 

proven av olika anledningar, haft en låg närvaro generellt på svensklektionerna eller behövt 

mer förberedelser.  

 Majoriteten av elevsvaren vittnar om att vanlig undervisning är den bästa förberedelsen 

inför de nationella proven i svenska och att inget särskilt behövs ändras för att de ska känna 

sig mer förberedda. Förklaringen till detta kan vara i likhet med resonemanget fört i avsnitt 

6.1, att svensklärare undervisar i nära samband med kursplanerna i svenska. Skolverket 

skriver att de nationella proven ska inkludera så mycket som möjligt av kursplanen för att 

eleverna ska testas på en bred grund (Skolverket 2021e). Den höga instämmande andel, i 

samband med figur 6, visar att eleverna i studien kände sig förberedda och att de visste hur de 

skulle ta sig an proven utifrån dess utformning och bedömning. En slutsats som kan dras av 

det är att det nationella provet i svenska är nära förknippat med undervisningen i svenska och 

att eleverna upplever sig förberedda genom den vanliga undervisningen. Man kan diskutera 

om det är svensklärarna vid den undersökta skolan eller den nationella provgruppen i Uppsala 

som ligger närmast kursplanerna och det centrala innehållet i svenska. Proven tas fram utifrån 

noggranna analyser av kursplanen. Dessa analyser är tolkningar av kursplanerna. Lärarna 

tolkar också kursplanerna när de undervisar. De bestämmer exempelvis vad som är viktigast, i 

deras mening, att undervisa om utifrån formuleringarna i läroplanen. Lärarna och 

provgruppen gör subjektiva tolkningar som i det här fallet verkar överensstämma väl med 

varandra. Lärarna på den undersökta skolan och provgruppen kan antas ha liknande/samma 

tolkningar av kursplanen och vad fokus ska ligga på.  

De som tar fram proven är eller har varit lärare så att de har en förståelse för 

undervisningen och vad man undervisar om i skolan (Nationella provgruppen vid Uppsala 

universitet 2021b). Om proven tagits fram av enbart forskare vid Uppsala universitet hade 

möjligen inte överensstämmelsen med de verksamma lärarna sett likadan ut, utan provens 

innehåll kunde haft en diskrepans gentemot den vanliga undervisningen. Då proven matchar 

lärarnas undervisning upplever eleverna att de förberetts väl och de kan använda sig av sina 

vanliga strategier för att svara på prov. Detta är inte alltid fallet då eleverna tycker att 

undervisningen är frånkopplad från nationella proven (Löfgren 2017, s. 133).  

En annan alternativ förklaring kan vara att i ämnet svenska verkar svensklärarna och 

provgruppen vara i samförstånd med vad som bör ingå i undervisningen och vilken vikt 

svenskämnets olika delar ska ha. Det har att göra med hur kursplanerna i svenska är 
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utformade. Kursplanen ger inte så mycket svängrum för alternativa tolkningar. Det centrala 

innehållet (se bilaga 2), listar vad som ska gås igenom i kursen och där står exempelvis att 

man ska gå igenom ”Grunderna i den retoriska arbetsprocessen” (Skolverket 2011, s. 162). 

Utdraget visar på ett konkret undervisningsmoment som man inte kan ändra så mycket på. 

Sedan kan alltid en lärare ha en alternativ tolkning vad grunderna i retoriken är men det är 

mer undantag än en regel. Eleverna blir förberedda då kursplanen, som lärarna och prov-

gruppen utgår ifrån, är konkret och inte är så svävande i begrepp/innehåll. Lärarnas 

undervisning förbereder eleverna för de nationella proven och eleverna i studien håller med 

om att de blivit förberedda. Det som kan skilja mellan lärare, skolor och provgruppen är 

bedömningen. Bedömningsmatrisen är mer vag med formuleringar som ”[…] med viss 

säkerhet […]” och ”[…] nyanserade […]” (Skolverket 2011, s. 163ff). Skolinspektionen gör 

en annan betygsbedömning än lärare gör, där lärare gör en mer generös bedömning än 

Skolinspektionen. Svenskämnet har den högsta differensen mellan Skolinspektionens och 

lärares bedömningar (Skolinspektionen 2019, s. 5). Denna studie visar att en samstämmighet 

mellan svensklärare och provgruppen verkar finnas och en förklaring till samstämmigheten är 

att kursplanerna i svenska inte möjliggör för större omtolkningar så undervisningen blir mer 

enhetlig i Sverige. Bedömningarna kan skilja sig åt mellan skolor och kommuner, men det 

framgår inte av denna studie utan det kan jag bara spekulera i. 

 Löfgren et.al. skriver att skolor förbereder elever olika och att det påverkar de nationella 

provens jämlikhet negativt. Hur eleverna i studien förbereddes inför proven är inte känt men 

kan vara ett uppslag för vidare studier för att se om antagandet att det är vanlig undervisning 

som förberett eleverna och inga särskilda förberedelser för nationella provet i svenska. 

 En sak som talar för att det är den vanliga svenskundervisningen som förberett eleverna är 

de svar eleverna gett på frågan hur de vill förberedas inför det nationella provet i svenska. Där 

skriver de att den normala undervisningen räcker och att det nationella provet är till för att 

”[…] visa de [lärarna] man lärt sig under året”. Ett flertal svar skrev att repetition av 

undervisningen från det gånga läsåret var den bästa förberedelsen. Mot den bakgrunden kan 

man anta att den vanliga undervisningen är tillräcklig för eleverna och att skolan inte förberett 

dem mer än vad provgruppen föreskrivit dem att göra. Givetvis kan de ha gjort det ändå och 

eleverna räknar det som ”vanlig” undervisning. Det framgår dock inte av denna studie hur den 

faktiska undervisningen vid den undersökta skolan var. Det som dock är intressant är att 

elever i den tidigare forskningen inte tycker att det finns en tydlig koppling mellan den 

vanliga undervisningen och de nationella proven i svenska (Löfgren et al. 2017, s. 185). 

Löfgrens forskning är inte särskilt gammal så skillnaden kan inte förklaras utifrån 
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tidsaspekten. En förklaring kan vara studiernas olika material. Löfgren m.fl. kan ha undersökt 

skolor som inte var så sammankopplade med de nationella proven som eleverna i denna studie 

upplever undervisningen vara. Löfgrens studie är av en mer generell karaktär och det kan 

påverka resultatet från hans studie jämfört med denna studie som är mer ämnesspecifik.  

 De förberedelser eleverna främst skulle vilja få/ha, utöver det nämnda ovan, är att få se 

gamla prov med elevsvar som fått olika betyg från E-A. Eleverna vill kunna se hur andra 

elever svarat och analysera deras texter för att få med sig lärdomar till sitt provskrivande. Hur 

bra detta är kan diskuteras då de nationella proven är till för att testa elevernas kunskaper utan 

extensiva förberedelser. Vid genomgången av gamla prov kan läraren exempelvis ge 

kommentarer/tips på bra formulering eller felaktigheter/missar man kan göra vid prov-

tillfällena. Löfgren et.al. skriver att eleverna har tillgång till några gamla prov att titta på och 

en elevlösning (på en hög betygsnivå). De gamla proven är inte menade för eleverna att träna 

på utan eleverna bör klara det nationella provet utan att ha tittat på dem (2018, s.679). 

Elevernas främsta förslag är att få se gamla prov och elevlösningar. Löfgren et.al. skriver att 

ojämlikheten i förberedelserna är stor. Framtagandet av exempelprov och elevlösningar 

kanske kan motverka detta. Skolor som inte vet hur de ska förbereda sina elever inför de 

nationella proven i svenska får ett material att arbeta med och alla skolor får tillgång till 

samma material. Ytterligare ett förslag för ökad jämlikhet nationellt är att Skolverket kan ta 

fram tydliggöranden eller tydliga instruktioner för hur de tycker elever ska förberedas inför de 

nationella proven.  

6.3 Elevers stress och motivation 

Elever upplever de nationella proven som stressiga och att de tillför mycket extra arbete för  

dem (SOU 2016, s. 26). En elev skriver att ”Man bör avskaffa NP i alla ämnen, det orsakar 

bara stress och ångest.” och en annan skriver ”Har blivit en så stor grej. Ses som det viktigaste 

och största provet på̊ terminen och orsakar enorm stress”. Dessa svar är inte ensamma i det de 

förmedlar. Eleverna i studien är stressade och nervösa, så nervösa att de glömmer bort saker 

de kunde innan proven (se figur 15). Denna studie avviker inte från den tidigare forskningen 

utan instämmer i den att elever upplever en ökad mängd stress och nervositet i anslutning till 

de nationella proven. 86% av respondenterna instämde i påståendet att de kände sig stressade 

inför de nationella proven i svenska. Bara 3% av de svarande instämde inte alls i att de skulle 

vara stressade. Fördelat på kön i tabell 3 kan vi se att kvinnor och annan könsidentitet alla är 

samlade på svarsalternativen som korresponderar med ökad stress. Inte en enda kvinna är 
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oberörd av proven utan alla var stressade. Majoriteten av männen var också stressade men det 

fanns manliga elever som inte instämde i påståendet om ökad nivå av stress. Detta överens-

stämmer med tidigare forskning där kvinnliga elever är mer stressade än andra könsidentiteter 

(Knekta 2017, s. 40).  

Tabell 3 visar att eleverna på de yrkesförberedandeprogrammen är mer stressade inför det 

nationella provet i svenska än de som studerar högskoleförberedandeprogram. Skillnaden 

mellan de två är dock marginell på 1,8 procentenheter. Eleverna på högskoleförberedande 

program är alltså mindre stressade än de på yrkesprogrammen, vilket är ett intressant resultat 

eftersom man stereotypiskt kan tänka sig att det borde vara tvärtom. Detta resultat är 

intressant då man stereotypiskt kan tänka sig att det borde vara tvärtom. Anledningen till 

denna stereotypa tanke är att betygen är av större vikt för högskoleförberedandeprogram då de 

söker sig in på högskolan med de betygen. De som studerar på ett yrkesförberedandeprogram 

är inte i lika stort behov av betygen då de studerar för ett yrke. Förklaringen till varför 

eleverna på yrkesprogrammen är mer stressade kan vara att kursen Svenska 1 är deras sista 

svenska kurs som är obligatorisk och som de måste klara för att få ett godkänt betyg på 

kursen. De som läser ett studieförberedandeprogram kommer att läsa fler kurser i svenska och 

utsättas för fler nationella prov i svenska. Gemensamt för de två programmen är att prov-

situationen är mer strikt och lite annorlunda och det kan bidra till ökad nivå av stress. Detta är 

något som flera elever beskriver, en elev skrev i enkäten att ”Dom [lärarna] ska lugna er en 

och inte stressa upp en så mycket”. Löfgren et.al. framhåller i sin bok att eleverna upplever 

lärarna som annorlunda och att provet var så uppstyrt (2017, s. 134f). 

 Vilken sorts stress eleverna upplever är okänt men de två primära sorterna kan vara en 

stress för att ens klara ett prov eller en stress för att kunna få det betyg de önskar. De 

nationella proven i svenska är ett high-stakes prov som avgör elevernas betyg till en 

övervägande del (Skolverket 2021f). I figur 5 kan man se att 95% av alla svarande instämmer 

i att betyget på det nationella provet i svenska påverkar dennes slutbetyg i svenska. Det kan 

då antas att eleverna främst är stressade gällande sitt betyg. Om de presterar dåligt på provet 

eller har en dålig dag så kan deras betyg sänkas.1 Kravet att prestera generar en stress hos 

eleverna som kan påverka deras resultat/betyg negativt. Enkätsvaret som redovisas på sida 30 

visar hur en elev resonerar kring provstressen och vikten det nationella prov betyget har på 

elevers slutbetyg. Eleven resonerar kring hur det vanliga skolarbetet inte pausas även om de 

 
1 Markerade ordet ”kan” på grund av att Skolverket är tydliga med att det nationella provet inte ska vara det enda 
underlaget och att undantag kan göras mot det betyg eleven fick på det nationella provet (Skolverket, 2021f). 
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nationella proven tar plats och att man måste hantera det vanliga arbetet och förberedelserna 

inför de nationella proven.   

 Forskning har visat att provstressen kan leda till att man glömmer bort saker på grund av 

den kognitiva belastning på hjärnan stressen orsakar. Eleverna kan få ett lägre betyg delvis på 

grund av stressen (Barrows et al. 2013, s. 204 och Roome & Soan 2019, s. 300). Av 

respondenterna svarade 59% att de var så nervösa att de glömde bort saker de kunde innan de 

nationella proven i svenska (se figur 15). Det är främst kvinnor och de med en annan 

könsidentitet som instämde i att de var så nervösa att de glömde saker men det var även 

många män som var så nervösa. Det är främst männen som inte instämde i påståendet att de 

inte blev så nervösa att de glömde kunskaper de hade. Till skillnad mot tabell 3 visar tabell 4 

att det var en större andel av de elever på studieförberedandeprogram som var så nervösa att 

de glömde kunskaper de hade. Är eleverna på yrkesförberedandeprogram mer kapabla att 

hantera sin nervositet? Det är svårt att svara på men kan vara en möjlig förklaring till 

skillnaden mellan programmen. Lärarna kan man anta inte har lägre förväntningar på dessa 

elever utan deras intresse är mer fokuserat på de praktiska ämnena än de teoretiska. 

 Om eleverna inte får ett betyg som de egentligen förtjänar på grund av att de är stressade 

ger det en missvisande bild av elevernas kunskaper. En svensklärare kanske lägger om sin 

undervisning baserat på resultatet från det nationella provet i svenska, vilket kan vara 

felriktat. Om det berodde på att eleverna bara var så stressade att de presterade lägre än i 

vanliga undervisningssituationer eftersom vetskapen att det nationella provets resultat spelar 

en stor roll i lärarnas summativa bedömning, då handlar det inte om undervisningen i sig utan 

om provsituationen i sig. 

 Ingen förändring kan ses på nivån av stress före och efter Skolverkets ändring av vikten av 

nationella provets betyg 2018 vid en jämförelse med Knektas studie (2017). Den är från åren 

innan formuleringen ändrades och hon skriver om att eleverna är stressade. De upplever krav 

att prestera under proven. Ändringen kan därmed inte ses som en isolerad påverkansfaktor till 

att eleverna är stressade i denna studie men det kan vara en av flera påverkansfaktorer till 

stress.  

 Ett intressant resultat är att eleverna är stressade samtidigt som de tycker att de förbereds 

av sina lärare inför proven (se figur 9). De anser också att den vanliga undervisningen är 

tillräcklig för att klara av nationella prov i svenska, även om vissa ger förslag på förbättringar 

(se 6.2). Förbättringarna eleverna föreslår kan möjligen sänka deras nivå av stress genom att 

de exempelvis får se elevlösningar. Det kan dock slå fel genom att eleverna blir överväldigade 

av elevsvaren och att det skapar mer stress. Vid förberedelserna av de nationella proven i 
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svenska får den ansvariga svenskläraren avgöra om klassen ”klarar av” att se elevsvaren eller 

om det kommer att orsaka mer skada än nytta. För att minska stressen föreslår eleverna att 

lärarna måste lugna dem och tona ned provens viktighet. Nackdelen med detta är att en viss 

nivå av stress kan höja elevers betyg då de blir mer motiverade att prestera bra på provet 

(Roome & Soan, 2019, s. 300). Hur mycket motivationen kan höjas genom stress kan 

diskuteras och provstressen kan göra mer skada än nytta gällande motivationen för eleverna.  

Eleverna i denna studie anstränger sig mer på de nationella proven i svenska än vid andra 

prov i ämnet, vilket framgår av figur 12. Två tredjedelar av de svarande anstränger sig alltså 

mer på det nationella provet. Dessa elever kan vara mer måna om att prestera på det nationella 

provet jämfört med andra prov. Resultatet är intressant eftersom en tredjedel av de svarande 

lägger ned samma mängd energi eller mindre på det nationella provet då det nationella 

provets resultat särskilt beaktas vid betygssättningen. Förklaringar till det kan vara att de 

redan presterat på den nivå de önskar eller så behandlar de proven som vilket annat prov. 

64% av respondenterna instämde inte i att de var motiverade att genomföra det nationella 

provet i svenska. Resultatet som presenteras i figur 11 och tabell 2 stämmer inte överens med 

vad tidigare forskning kommit fram till. Eleverna i Knektas studie beskrivs som motiverade 

att genomföra proven och att de anstränger sig under provtillfället (2017, s. 40).  

 En förklaring till varför eleverna i studien inte upplever samma grad av motivation som 

andra undersökta elever kan bero på den höga andelen elever som är stressade för de 

nationella proven. Eleverna kan ha svårt att öka sin motivation på grund av att de är stressade 

över proven samtidigt som de har sitt vanliga skolarbete i de andra ämnena. Detta blir även en 

paradox. Eleverna, i figur 4, tycker att provet är till för eleverna men de är inte motiverade att 

göra provet. Ett prov som de beskriver som en möjlighet att visa sina kunskaper.  

 Motivationen är viktig att undersöka hos eleverna av samma anledningar som att 

undersöka elevernas provstress. Elevernas motivation styr deras intresse och viljan att lära. 

Om de inte är motiverade att genomföra proven kan deras betyg påverkas negativt. Lärare 

måste arbeta med eleverna för att hålla deras motivation uppe. 
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7 Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever har för attityder till de nationella proven i 

svenska på gymnasiet. De nationella proven är ett high-stakes prov för eleverna då betygen 

från de nationella proven ska ha ett övervägande inflytande på kursbetyget. Elevernas 

upplevelser av proven blir därmed viktiga att undersöka. Frågeställningarna besvaras med en 

enkätundersökning av 66 gymnasieelever där de tillfrågas om deras uppfattningar och 

attityder till de nationella proven.  

 Svaret på den första frågeställningen är att eleverna upplever de nationella proven i 

svenska som viktiga och som ett prov som finns till för dem att visa sina kunskaper på. 

Eleverna tycker även att proven medför mycket stress och nervositet vilket kan påverka deras 

resultat negativt enligt tidigare forskning. De nationella proven i svenska framställs som en 

viktig och naturlig del av svenskämnet. Eleverna tycker att proven stämmer överens med 

deras tidigare undervisning vilket kan visa på en nära koppling mellan undervisningen i 

svenska och det nationella provets utformning.  

 Eleverna tycker att de nationella proven i svenska påverkar undervisningen men att 

påverkan är positiv eller att det inte har någon speciell påverkan. Detta resultat skiljer sig från 

tidigare forskningen där elever beskrivit proven som ett moment som stör den vanliga 

undervisningen (Lundgren et.al. 2017). Eleverna i denna studie uttrycker liknande tankar men 

majoriteten är positiv till påverkan och möjligheterna med de nationella proven överväger 

eventuella nackdelar.  

  Svaren från enkätstudien visar att eleverna är nöjda med de förberedelser de fått genom 

den vanliga undervisningen och få av respondenterna anser att speciella förberedelser behövs. 

Även detta skiljer sig från tidigare forskning där elever inte upplever att den vanliga 

undervisningen förberedde dem för provet. Eleverna framhåller att proven är en samman-

fattning av läsåret och undervisningen har gett dem möjligheten att prestera på den nivå de 

önskar. Eleverna föreslog dock en förändring. Det var att få tillgång till gamla nationella prov 

som man kunde öva på och/eller få se gamla nationella prov med elevsvar i olika betygssteg.  

En av anledningarna till varför eleverna upplever sig väl förberedda kan vara att 

kursplanen i svenska är väl integrerad med de nationella proven i svenska och den vanliga 

undervisningen. Lärarna och nationella provgruppen tolkar kursplanen på samma sätt och 

inkluderar samma typ av kunskaper i undervisningen och proven. Provgruppen utgörs av 

verksamma och tidigare verksamma lärare så de vet hur kursplanerna tolkas i den vanliga 
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undervisningen. Redovisningsformerna i de nationella provet i svenska är även välbekanta för 

eleverna då de arbetat med dem under läsåret och under tidigare skolår. Ämnet svenska 

möjliggör en väl integrering av de nationella proven tack vare att utformning av proven liknar 

den vanliga undervisningen och har samma innehåll. Kursplanen i svenska är konkret och 

inbjuder inte till någon större flexibilitet i tolkningen av innehåll och färdigheter som i vissa 

andra ämnen.   

Resultatet från denna studie är relevant för lärare som genomför nationella prov i alla 

ämnen. Lärarna kan dra nytta av att veta hur elever önskar förberedas inför det nationella 

provet och även att majoriteten av eleverna är stressade inför proven. Lärare kan då arbeta 

förebyggande med eleverna och minska deras stressnivåer. Lärare i svenska på gymnasiet kan 

även se att de nationella proven är nära sammankopplade med svenskämnets syfte och 

innehåll. Svensklärare kan därmed vara tryggare i att proven testar det de ska testa och att det 

inte finns en diskrepans mellan de nationella proven i svenska och den vanliga svensk-

undervisningen. 

 

7.1 Vidare forskning 

I framtida studier skulle denna studie kunna utvecklas med fler respondenter från olika skolor 

runtom i Sverige för att få en mer heltäckande bild och möjlighet att generalisera resultaten. 

Vidare kan fler ämnen med nationella prov inkluderas i studien för att se om det finns någon 

skillnad dem sinsemellan.  

 Elevernas upplevelser av de nationella proven generellt bör även undersökas när 

förändringen av betygssystemet har genomförts. Under de kommande åren kommer 

kursbetygen (separata betyg för varje svenskakurs) ersättas med ett ämnesbetyg (ett 

sammanfattande betyg för alla svenskakurser under tre år). Denna förändring kan leda till 

mindre press på eleverna, då de har fler chanser att höja sina betyg eller visa sina kunskaper 

och inte behöva ”börja om” varje läsår. Förändringen kan leda till minskad stress kring de 

nationella proven eftersom proven inte blir lika avgörande för eleverna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätfrågor 

1. Jag är 

2. Vilken linje går du på gymnasiet? 

3. Jag tycker nationella prov i svenska är viktiga 

4. Det nationella provet i svenska finns till för min skull som elev 

5. Jag tror betyget i det nationella provet kan höja eller sänka mitt betyg i svenska 

6. Jag kände mig motiverad inför det nationella provet i svenska 

7. Jag försöker mer på ett nationellt prov i svenska än på ett annat prov 

8. Jag tycker mina lärare förberedde mig inför det nationella provet 

9. Jag upplever att skolans lokaler och/eller datorer påverkar min prestation på det 

nationella provet 

10. Jag vet hur jag bedöms på det nationella provet i svenska 

11. Jag kände mig stressad/nervös inför det nationella provet 

12. Jag var så nervös att jag hade svårt att fokusera på det nationella provet jämfört med 

andra prov 

13. Jag var så nervös att jag glömde bort saker jag kunde innan provet 

14. Det nationella provet i svenska påverkar den vanliga undervisningen 

15. Hur tycker du det nationella provet i svenska påverkar den vanliga undervisningen? 

16. Har du några tankar kring hur man ska förberedas inför de nationella proven i 

svenska?* 

17. Har du några avslutande tankar kring det nationella provet i svenska?* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Stjärna visar på vilka frågor som var fritextsvar. Övriga frågor var obligatoriska flervalsfrågor. 


