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Sammandrag 

Sedan införandet, 1932, har standardiserade prov varit föremål för diskussioner och debatter. 

Under de senaste åren har trenden gått mot ett utökat antal nationella prov (NP). År 2012 

infördes NP i årskurs 6 i och med att betyg för årskurs 6 infördes.  

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad elever som nyligen utförde NP i 

svenska, årskurs 6 tycker och tänker om provet. Undersökningen har utförts i 

halvstrukturerade intervjuer med elevgrupper om tre, på tre olika skolor under höstterminen 

2015. Frågeställningarna har gällt stress, nervositet och självförtroende i svenskämnet, samt i 

vilken mån eleverna tycker att NP gynnar dem. Vidare undersöks hur pass väl gruppintervjuer 

med elever lämpar sig för att uppfylla uppsatsens syfte.  

Resultaten visar att eleverna förhåller sig generellt positiva till NP och tycker att de är till 

hjälp i såväl bedömningen av deras förmågor och som förberedelse för kommande, svåra 

prov. Vad gäller frågorna om stress, nervositet och självförtroende används COR-teorin för att 

analysera elevernas svar. Det är uppenbart att eleverna har upplevt sig stressade inför NP men 

att det har släppt efter hand när de utfört provet.  

 



2 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning      3 

1.1 Bakgrund     3 

1.2 Syfte      4 

 

2. Tidigare forskning     4 

2.1 Standardiserade prov    4 

2.2 Summativt kontra formativt    5 

2.3 Lärarfokus     6 

2.4 Elevfokus     6 

2.4.1 Det viktiga provet    8 

2.4.2 Att förstå barns tankar    8 

2.5 High stake tests     8 

2.6 COR-teorin     9 

 

3. Metod och metodologi     10 
3.1 Urval      10 

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun   11 

3.2.1 Etiska aspekter     11 

3.3 Genomförandet av intervjun    12 

3.3.1 Referat     13 

 

4. Resultat      15 

4.1 A-skolan     15 

4.1.1 Eleverna på A-skolan    15 

4.1.2 Vad de minns om NP    16 

4.1.3 Är NP bra?     16 

4.1.4 Självförtroende     17 

4.2 B-skolan     17 

4.2.1 Eleverna på B-skolan    18 

4.2.2 Vad de minns om NP    18 

4.2.3 Är NP bra?     19 

4.2.4 Självförtroende     19 

4.3 C-skolan     20 

4.3.1 Eleverna på C-skolan    20 

4.3.2 Vad de minns av NP    21 

4.3.3 Är NP bra?     21 

4.3.4 Självförtroende     22 

 

5. Analys och diskussion     23 

5.1 Stress, nervositet och COR-teorin    24 

5.2 Är NP värdefullt för eleverna?    24 

5.2.1 Den formativa bristen    24 

5.3 Självförtroende     25 

5.4 High stake – en tidsmässig faktor?   26 

5.5 Gruppintervju som metod    27 

5.6 Framtida forskning     27 

 

6. Litteraturförteckning och bilaga    29 



3 

 

  



4 

 

1. Inledning 

Egentligen behövs bara namnet nämnas för att var och en ska få starka minnesbilder – 

nationella prov (NP). Kanske föregicks det av en orolig natt av dålig sömn, genomleds under 

häftiga svettbrytningar, eller så upplevdes det hela som en spännande utmaning i slutet på 

terminen; ett sätt att få mäta sina kunskaper i ett prov som görs i hela landet.  

Enligt Skolverket (2015) ska NP ”fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig 

bedömning och betygssättning i skolan.”. Proven ska främst ses som en avstämning i slutet av 

läsåret men även som ett sätt för läraren att se att undervisningen har fått önskad effekt. De är 

på så sätt både summativa och formativa  –  även om tyngdpunkten ligger på det förstnämnda.  

Som studerande till svensklärare är jag intresserad av hur NP ter sig för eleverna som utför 

dem. I den uppsats som här följer undersöks elevers förhållningssätt till de nationella proven 

(NP) i svenska, årskurs 6. Studien har genomförts under höstterminen 2015 på tre olika 

högstadieskolor hemmahörande i en och samma kommun.  

 

1.1 Bakgrund 

Sedan 2012 har betyg getts fr.o.m. årskurs 6 och i och med detta flyttades även NP från åk 5 

till åk 6. När i skolåldern eleverna ska börja betygsättas är en politisk fråga som vållar stora 

debatter. Diskussionen hämmas av att den tenderar att polariseras. Skolan i stort och särskilt 

betygsättningen vållar starka känslor. Att studera de nationella proven är ett sätt för mig att på 

något sätt belysa problematiken. Såsom jag kommer diskutera senare, med hjälp av bl.a. 

Klapp (2015) finns det många implikationer med att ge betyg i tidigare åldrar och forskning 

tyder inte på att det skulle gynna eleverna. I en intervju med DN säger hon att hennes 

forskning visar att låg- och medelpresterande elever som fick betyg i årskurs 6 presterade 

sämre i sjuan, åtta och nian jämfört med de som inte fått betyg i sexan (Delin, 2014). NP är ett 

ett prov där mycket står på spel, vilket torde påverka eleverna som genomför dem – men till 

vilken nytta? Långt ifrån alla skolor har hand om eleverna över hela den betygsatta perioden 

av deras skolgång. Vad är då nyttan av att ha ett high stake test (förklaras senare) i årskurs 6 

när det är mycket möjligt att den lärare som genomför provet inte kommer kunna ta resultaten 

därifrån vidare i arbetet under högstadiet? Att eleverna går vidare i samma skola från årskurs 

6 – 9 behöver heller inte betyda att de har samma lärare under den perioden. Detta är en del av 

tankearbetet bakom uppsatsen.  

 

1.2 Syfte 
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Syftet med denna undersökning är att få ta del av elevers egna upplevelser av NP. Jag är 

intresserad av att få veta i vilken utsträckning de kände sig påverkade av stress och nervositet 

under provtillfället och hur NP har påverkat dem efteråt. Mina frågeställningar är: Känner 

eleverna att NP är något som gynnar dem? Hur stor roll spelar stress och nervositet in för 

elevernas prestation och resultat på NP – kände de att de fick visa sig från sin bästa sida? Har 

resultatet påverkat deras engagemang och självförtroende gällande svenskämnet? Vidare 

undersöker jag i vilken mån gruppintervjuer med elever är en fruktbar metod för att uppfylla 

uppsatsens syfte. 

 

2. Tidigare forskning 

Det finns mycket skrivet om NP. I avsnitt 2 presenterar jag tidigare forskning och 

studentuppsatser om prov och bedömning.  

Huvudsakligen stöder jag mig på Alli Klapp, fil. dr. på institutionen för pedagogik och 

specialpedagogik på Göteborgs universitet. Hennes bok Bedömning, betyg och lärande (2015) 

har väglett vad gäller bedömning, teori kring betygs påverkan på elevers självförtroende och 

distinktionen mellan summativa och formativa betyg. 

Vad gäller NP:s historik och utformning har jag använt mig av Christian Lundahls bok 

Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter (2009). Lundahl är professor i 

pedagogik på Örebros universitet.  

 

2.1 Standardiserade prov 

Enligt Lundahl (2009, s. 20) var det Carita Hassler-Göransson som utarbetade det första 

standardiserade provet medan Frits Wigforss är den som tillskrivs arbetet med att 

implementera idéerna. Han ska ha beskrivit vinningen av centralt utförda prov på nationell 

nivå med standardiserad rättning. Standardproven skulle vara en mätsticka avsedd för lärare 

och inte för skolmyndigheten. Det första provet genomfördes 1932.  

Sedan grundläggandet har standardiserade prov varit ämne för många förändringar, 

politiska debatter och t.o.m. proteströrelser. Lundahl (2009, s. 11) menar att NP ofta ses som 

ett nödvändigt ont. Han listar en mängd olika dilemman som är förenade med provet. Jag har 

främst tagit fasta på två poänger: först och främst vad det är som bedöms och utav vem. NP är 

ett standardiserat prov och som sådant finns det naturliga begränsningar. Klapp (2015 s.98) 

menar att det först och främst är omöjligt av många anledningar att testa elever på hela 

läroplanen. Provkonstruktörerna skapar istället prov som kalibrerar ackuratessen för lärarens 

bedömning av eleverna. Problemet är då vad som bedöms. Risken är att det är elevernas 
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förmåga att genomföra krävande prov som mäts. Vidare präglas skolmiljön av relationen 

lärare-elev och det kan uppstå ett reliabilitetsproblem i rättningsprocessen. I undersökningar 

där externa lärare har fått rätta om elevprov har den allt som oftast givit lägre poäng (Klapp, 

2015, s. 100).  

Det andra dilemmat, som är än viktigare för mig, är vilken funktion av NP som ska 

premieras – frågan ifall NP ska ses som summativt eller formativt.  

 

2.2 Summativt kontra formativt  

Syftet med NP är som tidigare nämnts att stödja en likvärdig bedömning. Det är inte något 

examensprov, utan ska vara med i lärarens helhetsbedömning av eleven. På så sätt menar 

Skolverket att NP fyller en summativ funktion. Resultaten ska visa kvaliteten på elevernas 

kunskaper inom ett visst ämne efter en viss tid. NP lämpar sig samtidigt för att bedöma hur 

väl lärarens undervisning har gått och ge läraren vägledning inför den fortsatta 

undervisningen. Det är den formativa funktionen av resultatet från NP – bedömningen av 

lärandet (Skolverket, 2015a).  

Enligt Klapp (2015, s. 15-17) ligger skillnaden mellan det summativa och det formativa i 

vad för syfte bedömningen har. Det summativa är det läraren gör i slutet av läsåret när denne 

sammanfattar elevernas kunnande i ett betyg. Det är en nödvändig process eftersom andra 

aktörer kommer ha behov av den informationen framgent, såsom en gymnasieskola. Den 

formativa bedömningen är då istället den som sker löpande under klassrumstimmarna och 

alltefter eleverna lämnar in uppgifter till läraren. I den formativa bedömningen är det elevens 

utveckling som ligger i fokus, varför betyg undviks i sådana skeden. Enligt Klapp visar 

forskning på att när ett betyg sätts, ges det ett symbolvärde som trumfar den kvalitativa 

feedback som läraren ger eleven (Klapp, 2015). 

På sätt och vis är det en bild som delas av Skolverket. Betygen som sätts ska grundas på en 

bredare bedömning där NP endast utgör en indikativ del (Skolverket, 2015b). Det är en vanlig 

missuppfattning att NP kan sägas räknas som en viss procentsats av betyget (Måhl, webtv-

intervju, 2015)  

En annan betygsrelaterad invändning mot NP är att det är orättvist att unga elever ska vara 

beroende av hur de presterar under ett prov. Vid en dålig dag, eller p.g.a. andra 

omständigheter kan ju en elev, precis som en äldre student, prestera sämre än vad som 

egentligen är representativt. Även detta tar Skolverket upp på sin hemsida. Dels menar de att 

provkonstruktörerna hanterar slumpfaktorn i möjligaste mån: ”Ett vanligt sätt att hantera detta 

är att räkna fram en totalpoäng eller ett sammanvägt provbetyg och på så sätt låta olika 
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provdelar kompensera varandra.” (Skolverket, 2015b) Vidare är NP-resultatet bara en 

indikation på elevens faktiska kunskaper och de påpekar att läraren, och inte Skolverket eller 

provkonstruktörerna på Uppsala universitet, känner eleverna bäst (ibid).   

 

2.3 Lärarfokus 

Uppsatser om NP utgår ofta från lärarens perspektiv. Det är inte så konstigt eftersom de ofta 

skrivs av lärarstudenter som är nyfikna på en särskild del av sitt framtida yrke. Särskilt 

intressant för mig har varit att läsa om hur lärare uppfattade NP när det implementerades i 

årskurs 6, 2012 (Mellberg, 2012). I Mellbergs uppsats intervjuas sex lärare och författaren 

finner bl.a. att samtliga av dem upplever att det är svårt att hinna med alla administrativa 

uppgifter som kommer med NP. En annan upptäckt i den uppsatsen som var belysande för 

mig var den diskussion som förs gällande summativa och formativa bedömningar. Lärarna i 

den undersökningen pekar på problemet som uppkommer i och med att de snart efter det att 

NP genomförts ska lämna över sina elever till andra lärare. De diagnostiska värdena från NP 

utvinner lärarna själva som får utvidgat perspektiv på den egna undervisningen och inte 

eleverna som individer.  

 

2.4 Elevfokus 

Enligt Klapp går trenden mot ett utökat antal NP, exempelvis finns sedan 2008 NP i årskurs 3.  

Det ska dock påpekas att fr.o.m. 2016 kommer NP i SO- och naturämnena inte längre ges i 

årskurs 6 (Skolverket, 2015a). Hon förhåller sig skeptisk till den utvecklingen och menar att 

risken är att lågpresterande elevers självkänsla kan påverkas negativt. Att tidigt i skolåldern 

bli utpekad som en elev som behöver extra stöd i skolarbetet kan få stigmatiserande effekter 

(Klapp, 2015 s.99).  

Mycket ligger i att provresultat är summativa av natur. Risken med summativa 

bedömningar är att symbolvärdet av betyget på prestationen i sig hamnar i fokus och inte 

arbetet bakom prestationen. Enligt de brittiska forskarna Harlen & Crick som Klapp hänvisar 

till (2015 s. 29) leder summativa bedömningar bl.a. till att lågpresterande elevers självkänsla 

försämras och att elever anlägger ytliga lärandestrategier eftersom förhållandet till lärande 

över huvud taget blir prestationsinriktat. Särskilt påtagligt blir sådana effekter i anslutning till 

moment som är av high stake-karaktär (förklaras nedan).  

 

 

2.4.1 Det viktiga provet 
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I ett tidigt skede av undersökningen läste jag Marie Hofvanders magisteruppsats Det viktiga 

provet – Elever i läs- och skrivsvårigheter berättar om sina erfarenheter av förberedelser, 

anpassningar och genomförande av nationella läsprov i svenska i årskurs 6. Den har gett mig 

influenser framför allt under förberedelserna för mina intervjuer. Liksom hon har gjort i sin 

uppsats har jag haft som avsikt att studera NP utefter elevernas perspektiv med betoning på 

stress och nervositet, detta också genom kvalitativa forskningsintervjuer.  

I sin studie intervjuar Hofvander fyra elever med läs- och skrivsvårigheter för att 

synliggöra deras upplevelser i och med genomförandet av NP. Därifrån har jag även tagit en 

av de frågor jag använt under intervjuerna: ”Hur ser eleverna på sig själva som 

läsare?”(Hofvander, 2015, s.2).  

Vad gäller resultaten i Hofvanders studie ges värdefulla insikter i hur ett kritiskt prov kan 

te sig för elever med läs- och skrivsvårigheter. Utifrån de exempel hon ger på nervositet kring 

NP uppkommer frågan vem NP lämpar sig för. 

 

2.4.2 Att förstå barns tankar 

I uppstartsfasen av uppsatsarbetet läste jag Att förstå barns tankar, av Elisabet Doverborg & 

Ingrid Pramling Samuelsson (2012) där de bl.a. genomför halvstrukturerade 

intervjuundersökningar med förskolebarn. Där är också ett av de övergripande temana 

tidsbrist. Eftersom deras undersökning handlar om förskolebarn är den inte central för min 

uppsats, men paralleller finns genom metodvalet.  Den är dock med i diskussionsdelen 

gällande framtida forskning. 

 

2.5 High stake test 

I diskussionen om high stake tests har jag främst använt mig av Language Testing in Practice 

(Bachman & Palmer, 1996). Lyle F. Bachman är professor i applied linguistics på University 

of California, Los Angeles och Adrian S. Palmer är docent i lingvistik på University of Utah. 

Även Klapp (2015, s. 82) diskuterar high stake som begrepp vid betygssättning.  

Begreppet high stake tests rör prov som på något sätt är avgörande för testtagarens framtid. 

Det kan handla om inträdesprov såsom högskoleprovet, anställningsintervjuer och så även 

nationellt utfärdade prov som NP. Signifikativt för sådana prov är också att det finns flera 

aktörer utöver testtagaren som påverkas av dem. I forskningen kallas detta för washback-

effekter (Bachman & Palmer, 1996, s.30). Jag har valt att studera hur elevernas 

självförtroende påverkas av NP i min undersökning men såsom andra studier tydligare visat 

på (bl.a. Hofvander, 2015), påverkas även lärarna av NP. Alla de lärare jag träffat vittnar om 
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att planerandet, utförandet och rättningen av NP tar mycket tid från den ordinarie 

lektionsplaneringen. Den större farhågan är det som kallas teaching to the test, där lärare, ofta 

med skolledningens goda minne, lägger om undervisningen för att matcha avgörande prov. 

Detta för oss vidare till de externa aktörer som påverkas, däribland skolor och föräldrar. 

Genomgående låga resultat på NP vid en viss skola kan göra att färre föräldrar väljer att söka 

sig dit med sina barn (ibid, s. 34). Det skulle alltså kunna bli fråga om ekonomisk fördelning.   

Washbacks kan även vara av godo (ibid, s. 30). Vad gäller NP:s formativa del kan en 

washback-effekt vara att lärarens arbetssätt förfinas.  

 

2.6 COR-teori 

I anslutning till mitt ämne är det de washback-effekter som gäller för eleverna som blir 

viktigast. Klapp (2015, s. 49) beskriver Conservation of Resources Stress Theory (COR-

teorin) som ett resonemang kring elevers strategier i stressade situationer. COR-teorin handlar 

om hur människan förhåller sig till sina resurser – de egenskaper som en person värdesätter 

hos sig själv. I den här teorin försöker människor behålla, utveckla, skydda sina resurser eller 

skaffa sig nya resurser som värderas inom en viss grupp. I en skolmiljö kan vi översätta 

resurser till förmågor inom olika ämnen. Stress uppstår i det här sammanhanget när elevernas 

resurser är hotade. Det kan bero på att eleven känner indikationer på att betyg kommer sjunka 

eller att så redan är fallet. Det kan också gälla när en elev upplever att de hårda försöken att 

utveckla en viss resurs inte ger resultat (Klapp, 2015, s. 49).  

Det finns olika sätt att hantera misslyckanden. Det kan handla om att försöka kompensera 

bristande resultat i ett ämne med förmågorna i ett annat; om att försöka utveckla och återövra 

den förlorade resursen eller att ta hjälp av andra för att bygga upp resursen igen. Problemet är 

att känslan av att tappa en resurs väger tyngre än känslan av att få en resurs. Därav infinner 

sig risken att elever kommer in i negativa spiraler där hotet mot elevens resurser leder till 

kontraproduktiva strategier (ibid).  

Vid betygsättning sammanfattas elevernas kunnande och förmågor till betyg. Särskilt i det 

avseende blir det tillämpligt att prata om en elevs resurser och att de i någon mån är satta på 

spel.  
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3. Metod och metodologi 

Min uppsats angriper frågeställningarna ur en kvalitativ synvinkel och intresserar sig för 

elevernas upplevelser och åsikter. Meningen har varit att genom samtal med elever få en bild 

av hur de upplevde det att genomföra ett så betydelsefullt prov som NP i svenska. Jag har 

därför valt att samtala med nio sjundeklassare, fördelat på tre skolor, i halvstrukturerade 

forskningsintervjuer. Även om fokus har legat på elevernas erfarenheter så har jag inlett varje 

skolbesök med att prata kort med läraren för att få veta hur denne har jobbat med eleverna 

inför NP, i vilken mån läraren upplevde att eleverna var nervösa och ifall det i så fall har 

påverkat resultaten. 

Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2014) har varit med under 

planeringen, utförandet och sammanfattningen av den här uppsatsen. Den har legat till grund 

för hur jag förhållit mig till eleverna etiskt och hur jag har återgivit resultatet av intervjuerna. 

Kvale & Brinkmann ligger även till grund för uppsatsens metodologiska utformning.  

  

3.1 Urval 

Valet att intervjua just sjundeklassare baserades på att det är från och med årskurs 6 som 

elever får betyg i skolan, sedan 2012. Jag ville träffa elever som hade genomfört NP under 

vårterminen, 2015. Urvalet av elever har de kontaktade lärarna fått sköta med instruktionen att 

välja ut tre elever som fått olika resultat. Det var dock inte fråga om att undersöka deras 

resultat utan jag var mån om att få så spridda infallsvinklar som möjligt. Därför informerade 

jag lärarna om att jag inte ville veta hur eleverna hade presterat. I det fall där den aktuella 

läraren inte haft klassen då de genomförde provet bad jag läraren istället göra en egen 

bedömning för att få elever med olika förmågor.   

För att få en tillfredställande mängd intervjupersoner i förhållande till den tid som är 

tillgänglig för en C-uppsats bestämde jag, i samråd med min handledare, att prata med elever 

från tre olika skolor. Därtill valde jag att intervjua eleverna i grupp av både tidsmässiga och 

etiska skäl. 

När det gällde urvalet av skolor utgick jag från kriteriet att de skulle inhysa årskurs 6 och 

7, samt att skolorna skulle ligga i olika delar av kommunen. Den första skolan bokade jag 

med hjälp av en personlig kontakt. Därefter hade jag lite tur: på kommunens hemsida gick det 

att få skolor, utefter mina kriterier, uppradade i slumpmässig ordning. Därför valde jag också 

förstaträffen på de två sökningarna. Därefter letade jag upp svensklärare för årskurs 7, vilka 

jag sedan tog kontakt med per telefon. När dessa två lärare gav klartecken mejlade jag dem 

syftet med undersökningen, ungefär vad och hur lång tid det skulle handla om, samt intyg 
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(bilaga 1) att skrivas under av vårdnadshavare. I både kontakt med lärare och eleverna och 

deras föräldrar har jag försökt vara så öppen som möjligt med syftet för undersökningen. Jag 

berättade även för dem att alla namn kommer fingeras och att eleverna, även om de gett sitt 

godkännande när som helst under processen kunde välja att avvika. Efteråt insåg jag att jag 

även i utskicket till föräldrarna kunde ha understrukit att jag inte är intresserad av deras barns 

betyg. Det har dock inte varit något problem att få föräldrar och elevers medgivande. 

 

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Meningen med det författarna kallar för den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är att 

utvinna kunskap ur samtalet. Som forskare är du malmletare och det handlar om att skapa ett 

samtal där svaren sträcker sig längre än till ja och nej, bra eller dåligt (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.71). Att mitt val föll på intervjun som forskningsmetod grundar sig dels på att jag som 

blivande lärare är intresserad av att få ta del av elevers upplevelser. Att prov i allmänhet och 

kanske NP i synnerhet vållar obehag såsom stress går nog att ta för givet. Då är det 

intressantare att ta del av elevers berättelser om hur stressen känns och ser ut, vad den gör 

med en och, ifall den går över, när.  

Vidare är jag intresserad av intervjun som genre och disciplin. Det kan verka som det 

enklaste i världen att ge sig ut med en smartphone för att spela in samtal på ett givet ämne och 

därefter skriva ner vad som sagts. För en oerfarenen forskare som jag leder det dock ofta till 

att rätt frågor ställs vid fel tillfälle, som t.ex. efter själva intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.229). För att samspelet mellan det otvungna samtalet – extra viktigt när det är ungdomar det 

handlar om – och den akademiska intentionen ska fungera krävs god planering. 

 

3.2.1 Etiska aspekter 

Med valet av att be elever ställa upp på intervju kommer än viktigare etiska aspekter att 

förhålla sig till. Först och främst behövs intyg från eleverna och deras vårdandshavare. När 

det kom till utformningen av dessa kom jag fram till valet att vara så öppen som möjligt med 

syftet med undersökningen. Därefter förpliktigade jag mig att dölja alla namn, elevernas såväl 

som skolans, för att säkerställa diskretion. Slutligen försäkrade intyget att eleverna ställde upp 

helt frivilligt och att de, närhelst de ville, kunde välja att avbryta intervjun.  

Därmed är dock inte de etiska aspekterna av intervjuerna avklarade. Det ingår i de etiska 

förberedelserna att skissera en bild av hur själva intervjusituationen ska anpassas till 

intervjupersonerna för att dessa inte ska känna obehag. Jag kom fram till följande: 
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Eftersom jag skulle komma in som extern, vuxen person var det viktigt att övertyga eleverna 

om att detta inte var ett test eller att de på något sätt vara satta i heta stolen. I Kvale & 

Brinkmann (2014, s. 51-53) poängteras att i och med att det är intervjuaren som initierar och 

leder samtalet så kommer det alltid finnas en maktassymmetri. I en situation där en 

trettonåring ska möta en tjugosexåring, som dessutom ställer frågorna och leder intervjun, 

kommer trettonåringen alltid att vara i underläge. Det finns inget sätt att helt eliminera den 

maktassymmetrin men det är viktigt att försöka jobba för att skapa ett så bra samtalsklimat 

som möjligt. Det viktigaste var att intervjusituationen inte skulle vara obehaglig för någon av 

de medverkande. Min strategi var att intervjua eleverna i grupper om tre med förhoppningen 

att samtalet skulle kännas ledigare ifall eleverna var i numerärt övertag.  

Kvale & Brinkmann (2014, s. 99) ger också rådet att förbereda intervjun även ur ett etiskt 

perspektiv. Vilka etiska problem kan komma att uppstå i samband med intervjun? Faran med 

att intervjua eleverna i grupp ur ett etiskt perspektiv är att det kan kännas obehagligt att svara 

på potentiellt känsliga frågor i närvaro av klasskamrater. I intervjuer om NP kommer lätt 

resultat på tal. Min önskan var ju att få prata med elever som hade fått olika resultat. Från mitt 

perspektiv var det intressant att få höra olika infallsvinklar. Ur elevens perspektiv är det en 

potentiellt jobbig situation. Vid ett tillfälle vid en av intervjuerna var det en elev som förde 

sina läs- och skrivsvårigheter på tal. Hon tog själv upp saken och det verkade inte vara något 

som vållade något större obehag. Samtidigt handlar min uppsats delvis om självförtroende och 

i ett samtal mellan bara oss två hade det kanske varit möjligt att gå djupare in på det.  

  

3.3 Genomförandet av intervjuerna 

Som förberedelse inför intervjuerna utformade jag manus. I Kvale & Brinkmann (2014, s.172-

183) ges en bra matris för hur forskaren kan använda sin akademiska frågeställning för att 

därur formulera mer informella frågor, med avsikt att skapa en dynamisk samtalsmiljö. I 

enlighet med detta skrev jag ner mina övergripande frågeställningar i en vänsterspalt och 

omformulerade sedan i mindre och mer informella frågor i högerspalten. För den kortare 

lärarintervjun ställde jag frågor om huruvida de såg NP som stöd eller last; hur mycket tid 

som gick åt till att förbereda eleverna inför – och hur mycket tid som gick åt efteråt till att 

rätta NP. Sedan frågade jag om de upplevde att eleverna var stressade inför NP och om det i 

så fall påverkade resultaten.  

Vad gäller elevfrågorna blev det lite svårare. Själva huvudfrågorna rör sig ju kring 

självförtroende, något som lätt blir antingen luddigt eller ledande när det formuleras i en 

fråga. Min strategi, i enlighet med Kvale & Brinkmanns guidelinjer, var att få eleverna att 
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resonera sinsemellan. Jag bad dem därför först att försöka minnas hur det var att genomföra 

NP; hur de förberedde sig, om de var nervösa och vilken del som var svårast. Därigenom 

hoppades jag få fram deras generella känslor inför NP och få höra dem levandegöra 

processen. Eftersom jag hela tiden intervjuade grupper om tre hoppades jag även att de skulle 

kunna hjälpa varandra att minnas och föra resonemangen vidare.  

Därefter frågade jag mer specifikt om NP: vilka som de tror utformar dem och för vems 

skull; ifall de tyckte att NP lät dem visa vad de kunde och ifall NP lämpar sig för alla elever. 

Här ville jag få syn på deras åsikter om NP – ifall det är bra att man genomför det. I samband 

med dessa frågor frågade jag även om de kände att mycket stod på spel.  

Slutligen pratade vi om begreppet självförtroende och hur de såg sig själva som läsare och 

skrivare och hur pass det kom till uttryck på NP. Speglades det i resultaten? Kändes 

bedömningen sjyst? Tanken var att det är i eventuella diskrepanser mellan självbild och 

resultat som ett naggat självförtroende kan synas. I alla delar av intervjun försökte jag även 

återkomma till stress och nervositet, som ett tema.  

Ett mindre problem jag hittade vid bearbetningen av intervjuerna är att det uppkom 

tillfällen i intervjuerna där det tycks som att eleven i fråga pratar om NP i andra ämnen än 

svenska. Det är inte så konstigt: dels hade jag nog inte varit tydlig nog med att det var just 

svenska som var mitt fokus. Dels tror jag att många elever tenderar att se NP, som begrepp, 

som en tid på året då många NP:s genomförs. Det är därför heller inte helt ovidkommande hur 

de påverkades av NP i matematik, såsom Chaka i C-skolan gör.  

 

3.3.1 Referat 

Efter varje intervju skrev jag ner min allmänna uppfattning av intervjun: hur hade själva 

intervjun fungerat? Vem hade pratat mest? Verkade de obekväma med att svara på mina 

frågor?, etc. När jag sedan lyssnade på intervjun igen gjorde jag ingen transkription utan skrev 

istället referat till varje intervjusituation, och det är även så jag kommer presentera 

intervjuresultaten. Jag har sammanfattat intervjusvaren i tre kategorier. Det var sällan något 

specifikt i ett enskilt svar som var det intressantaste. I de fall någon sa något särskilt 

belysande har jag dock tagit med det som direktcitat.  

Det kan verka som att jag ibland klumpar ihop elevgrupperna till gemensamma röster. Det 

har inte att göra med att de nödvändigtvis tycker samma sak, även om så var fallet i vissa 

frågor, vilket nog är oundvikligt. På samma gång som gruppkonstellationen skulle göra 

samtalet otvunget så fanns ju alltid risken att eleverna skulle påverka varandras svar. Ifall jag 

var intresserad av hur de, personligen, hade gjort ifrån sig på NP hade gruppintervjuer varit en 
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dålig strategi. Det skulle då finnas dolda prestiger och incitament att svara utefter. Nu var det 

mer fråga om attityder och generella känslor och jag tror att de kom fram i och med att de fick 

tvinna samman sina resonemang och problematisera dem. Jag upplevde det som att eleverna 

tenderade att minnas mer ju mer de andra eleverna mindes.  

Vidare är det ibland svårt att göra tydliga distinktioner mellan de olika utsagorna; när de 

pratar om vad. Jag har försökt dela upp referaten i underrubriker men det är oundvikligt att de 

understundom överlappar varandra. Särskilt svårt är det att urskilja enskilda sekvenser som 

handlar om självförtroende. 
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4. Resultat 

I följande kapitel kommer jag ge referat över de intervjuer jag genomfört, skola för skola. 

Skolorna kallar jag A-skolan, B-skolan och C-skolan och eleverna har även de fått namn som 

börjar på A, B och C. Dessa namn är tagna från musikartister jag tycker om: André (3000), 

Aaliyah, Alicia (Keys), Bilal, Britney (Spears), Blossom (Tainton), Charles (Mingus), Chaka 

(Khan) och Celine (Dion). Varje avsnitt inleds med en kort presentation av skolan, där även 

läraren får komma till tals. Därefter beskrivs eleverna och den intervju som genomförts. 

Elevernas utsagor återberättas under teman: minnen om NP, åsikter om NP:s värde och 

slutligen en diskussion gällande självförtroende.  

 

4.1 A-skolan 

Svenskläraren för sjuorna är högstadielärare och var således inte med när eleverna gjorde 

nationella proven i sexan. Eleverna jag träffar, André, Aaliyah och Alicia gick dessutom i 

andra skolor förra året.  

Läraren förhåller sig generellt kritisk till NP. Han menar att det blir fel att förhålla sig 

summativt till något som borde vara formativt. Under läsåren skaffar han sig en tillräcklig bild 

för att kunna bedöma eleverna. NP fungerar inte heller särskilt väl diagnostiskt eftersom det 

infaller så pass sent i skolgången och det återstår därför inte tillräckligt mycket tid för att 

fånga upp eventuella brister i elevernas förmågor. När han får sina sjundeklassare ser han till 

att skaffa sig en egen bild av hur eleverna ligger till. Deras resultat på NP i åk 6 har han därför 

inte särskilt stor hjälp av.  

 

4.1.1 Eleverna på A-skolan 

Ingen av de tre eleverna gick i A-skolan under sjätte klass. André och Aaliyah gick i samma 

klass medan Alicia gick i ytterligare en annan skola. De har tydliga minnesbilder av hur det 

var att göra nationella proven och ger utförliga svar. De kunde minnas specifika frågor och 

hur de resonerade när de svarade. De hjälper varandra att genom att fylla i varandras utsagor 

och fördelar turtagningarna ledigt utan att jag behöver lägga mig i särskilt mycket. Samtidigt 

är de inte obekväma med att uttrycka olika åsikter. André är oftast den som inleder 

resonemangen men de andra tar ofta vid och utvecklar genom att lägga till andra detaljer och 

inpass.   

André gillar svenskämnet och tycker det är viktigt. Inte minst när man ska ut i arbetslivet 

behöver man ett stort ordförråd. Det är mycket man måste skriva men han känner sig säker på 

sina förmågor. Han gillar både att läsa och skriva, även om det senare är krävande både 
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mentalt och fysiskt. Så fort han kommit på vad han ska skriva går det lätt. Han tar upp han 

brukar få ont i handen efter ett tag.  

Även Aaliyah framhåller ordförrådet som den viktigaste aspekten av svenskämnet. Hon 

säger att man blir bättre genom att läsa. Just nu läser klassen Lydias hemlighet av Finn 

Zetterholm. Hon uppfattar sig själv som en god läsare och tyckte hon hade stor nytta av det 

när hon utförde provet. 

Alicia tycker det är jobbigt att läsa högt inför klassen. Hon gillar inte när andra tittar på 

henne medan hon läser och tycker de skulle behöva öva mer på det under lektionerna. 

Eleverna skriver de flesta uppgifterna för hand, vilket Alicia tycker är jobbigt. Hon skulle 

hellre skriva på dator även om hon tror att man nog blir bättre på att stava om man inte har 

rättstavningsprogram till hjälp. 

 

4.1.2 Vad de minns om NP 

André minns att han var nervös inför proven. Stämningen var orolig inför den första delen, 

den skriftliga, när man inte visste vad för frågor som skulle komma. Därefter var NP lätt. De 

andra två instämmer. Alicia säger att så fort första delen var klar kändes allting mycket bättre. 

När de får frågan om vad som ligger till grund för stressen svarar Aaliyah att det är på grund 

av att det var första gången som de skulle få betyg.  

När jag frågar om hur de förberedde sig svarar Alicia snabbt: penna och sudd. Ingen av 

dem hade fått ägna lektionstid inför provet att förbereda sig. Just känslan av att inte veta vilka 

frågor som skulle komma gjorde André nervös. Förberedelserna handlade mer om att vara 

utvilad. 

Alicia tyckte att hon hade för lite tid under skrivdelen för att visa vad hon kunde. Hon 

behöver alltid börja med att göra en tankekarta för att veta vad hon ska skriva. När hon hade 

gjort det under NP märkte hon att hon skulle få svårt att hinna färdigt med sin text. Hon tycker 

ändå om att skriva. De har fått lära sig hur man skriver en nyhetsartikel och Alicia säger att 

hon känner sig stolt över att kunna skriva professionellt med rubrik, ingress och brödtext.  

 

4.1.3 Är NP bra? 

De tror att det är Skolverket som konstruerar provet och att de finns till för att läraren ska 

kunna se hur långt eleverna kommit i ämnet och även för att lärarna ska kunna ge rättvisa 

betyg. De tycker det är bra, de får ju veta vad de behöver jobba med för att förbättra sig. 

Andrés lärare hade sagt att provet räknades som 60 % av betyget. Aaliyah säger att provet kan 

höja men inte sänka betyget. André tycker att provet ger eleverna en chans att visa vad de går 



17 

 

för och att det på så sätt ger ett rättvist betyg. Aaliyah tycker att det är bra att man får frågor 

om allt man lärt sig. André säger att provet passar alla men att det bygger på att man hängt 

med under lektionerna.  

Det var förhållandevis kul att göra proven. Särskilt känslan som kom efter att de var klara. 

Frågorna tillät dem visa vad de kunde och hade man varit med på lektionerna så var inte 

provet heller särskilt svårt.  

 

4.1.4 Självförtroende 

Ingen av eleverna på A-skolan verkar ha påverkats självförtroendemässigt av resultaten på 

NP. De tyckte resultaten stämde väl överens med deras egen syn på sina förmågor. I den mån 

vi pratar om självförtroende handlar det mest om att de känner sig trygga som läsare. Aaliyah 

säger att hon läser med flyt, hon hakar sällan upp sig och litar på att hon kommer kunna 

avkoda eventuellt svåra ord med hjälp av kontexten.  

Alicia tar upp tidsaspekten. Hon kände sig stressad under skrivdelen på grund av 

tidsbristen. Det går inte att säga att det påverkade hennes självförtroende som sådant men 

upplevelsen jag fick av hennes utsagor var ändå att hon upplevde någon form av tvivel på att 

hon skulle klara av att skriva sina texter på den angivna tiden.  

 

4.2 B-skolan 

Svenskläraren på B-skolan hade eleverna även under sexan vilket underlättade vid skiftet från 

mellan- till högstadiet. Hon känner at hon har en tydlig bild av hennes elevers förmågor och 

ser provet som formativt. Hon tycker provfrågorna är välgjorda. Läsförståelsen var den del 

som gick bäst, vilket matchade den satsning hon genomfört på området. Hon undervisar inte 

mot provet men försöker förbereda eleverna mentalt. Hon upplever att eleverna är väldigt 

stressade och oroliga inför NP och tror att det beror på att de i sexan inte är mentalt 

förberedda för sådana omfattande och avgörande prov. Samtidigt känner hon att eleverna har 

stora krav på sig själva. Det i kombination med tidsbegränsningen ledde till att provet inte var 

rättvisande för vissa elever. Hon säger att hon vet flera elever som presterade sämre, bland 

annat har det handlat om missförstånd gällande frågorna.   

För läraren upplever hon att NP upptar alldeles för mycket tid, framför allt rättningen. Hon 

tycker att man borde överväga att centralisera rättningen. Därtill tycker hon att NP i svenska 

borde vara valbart för lärarna i årskurs sex, liksom det är med proven i samhällsorienterade 

ämnen.   
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4.2.1 Eleverna på B-skolan 

Jag får träffa Bilal, Britney och Blossom. Framför allt Bilal och Britney tar mycket plats och 

initiativ under samtalet. Blossom är lite blygare men har ändå mycket att säga. Bilal pratar 

utifrån en stor självsäkerhet medan Britney är öppen med att hon anser att svenska är det 

ämne hon kanske är sämst i.  

Svenska är viktigt, enligt Britney, eftersom det är vårt språk och det är därför viktigt att 

förstå alla ord när man ska uttrycka sig. Det blir tydligt inte minst när man diskuterar andra 

skolämnen. Blossom fyller i att det är viktigt, exempelvis när man ska argumentera eller 

skriva en insändare. När man ska uttrycka en åsikt är det språket som kan avgöra om man blir 

tagen på allvar. För att bli bra behöver man glosor vilket man exempelvis får i SO-ämnena.  

 

4.2.2 Vad de minns om NP 

Britney var väldigt nervös inför provet, nästan rädd för att göra dåligt ifrån sig. Rädslan gick 

dock över efter att hon klarat av ett par frågor. Hon hade fått öva på provuppgifter på 

lektionstid inför provet. Ingen av dem hade övat hemma.   

Bilal tycker inte NP var särskilt svårt. Han var förvisso nervös inför men det ledde bara till 

att han ville klara av det så snabbt som möjligt. Efter tre frågor hade nervositeten släppt helt 

och han tyckte inte att nervositeten påverkade honom. Vad gäller tidspressen upplevde han att 

det fanns nog med tid för att kunna göra bra ifrån sig på NP även om han förstår att andra 

kunde ha upplevt det annorlunda.  

Blossom tyckte lärarna underblåste elevernas nervositet eftersom de underströk hur pass 

viktiga proven var för deras betyg. I hennes utsagor tenderar dock Blossom att prata om NP i 

generella ordalag och alltså inte nödvändigtvis om svenska. Det är därför inte helt klart om 

det är svenskprovet hon refererar till här. Vad gäller svenskprovet var läsdelen den enklaste, 

vilket de andra håller med om. På den skriftliga delen var frågorna helt okej att läsa och 

fungerade förhållandevis väl för att få inspiration till att skriva.  

Britney sa att hon blev glad och lättad när det var över. Vissa delar passar inte dem som 

har en diagnos, vilket hon antyder att hon själv har. Hon fick göra provet på datorn. Hon 

verkade inte obekväm med att prata om att hon hade svårigheter men jag valde ändå att inte 

fråga närmre om saken. För henne var den skriftliga delen svårast eftersom hon var rädd att 

göra stavfel. Hon känner att hon nog kunnat göra bättre ifrån sig ifall hon hade tänkt efter mer 

innan hon svarade på frågorna. Tidsbegränsningen gjorde att hon ville svara snabbt på 

frågorna och det syntes också på resultaten.  
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4.2.3 Är NP bra? 

På frågan på varför man gör NP ger de olika svar. Bilal menar att de är till för att läraren ska 

kunna se hur väl eleverna följt med på lektionen och vilka som har det svårt i skolan. Britney 

fyller i att läraren med NP som underlag kan ge extra stöd till dem som behöver. Blossom är 

mer inne på att de förbereder eleven inför vidare studier, på gymnasiet och senare högskola. 

Hon tycker det är bra att se vad man behöver träna på, vilket de andra håller med om. 

På frågan om NP är väl anpassat för olika elevers förutsättningar skiljer sig svaren en 

aning. Blossom tycker att de elever som behöver mer hjälp missgynnas av tidspressen. Hon 

tycker att man ska kunna få mer hjälp av lärarna. Själv upplever hon förvisso att hon inte hade 

behövt så mycket hjälp på just NP i svenska, snarare under matematikproven.  

Liksom eleverna på A-skolan tycker de att provtiden bör vara längre. För vissa är det svårt 

att komma igång, något som försvåras i och med den upplevda tidspressen. ”Lärarna får ju 

inte hjälpa så mycket”, säger Bilal och menar att det gör att man kan fastna på en uppgift.  

Britney håller med Bilal och lägger till att provkonstruktörerna inte borde lägga sig i vad 

eleverna ska skriva om. Det räcker att få veta vad för typ av text man ska skriva och hur 

många sidor den ska vara.  

 

4.2.4 Självförtroende 

Bilal har gott självförtroende. Han ser sig själv som en god läsare och skribent och har lätt att 

förstå, oavsett vilken typ av text det gäller. Han tycker att svenska är det roligaste ämnet. På 

så sätt tedde sig NP som en rolig utmaning för honom. Han kände att han kunde visa vad han 

kunde, vilket också bekräftades av resultatet i stort även om man alltid kan hoppas på något 

lite bättre. Möjligtvis skulle han behöva förbättra sig i grammatik.  

Britney var förberedd på att inte få så högt betyg på NP som hon hade hoppats. Resultatet 

förvånade henne inte även om hon var besviken. Hon känner att hon behöver satsa mer på 

svenskan och försöka höja det betyget. Svenska är ett av hennes sämre ämnen och hon tycker 

inte det är särskilt roligt. Ändå säger hon att den känsla hon nu har, av att satsa mer på ämnet, 

är kul och hon liknar det vid en idrottsprestation, hon är själv fotbollsspelare. Hon säger att 

hon behöver bli bättre på att läsa instruktioner, hon har en tendens att börja med en uppgift 

innan hon riktigt förstått den.  

Blossom påverkades inte av NP. Hon nämner att hon skulle behöva bli bättre på stor 

bokstav.  
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Bilal, Britney och Blossom avslutar med att ge tips till de sexor som ska göra provet i vår: 

”Läs igenom frågan två, tre gånger”, säger Britney. ”Stryk under de viktiga orden i frågorna, 

så att du kommer ihåg dem senare”, säger Bilal.”Stressa inte så mycket. Om man stressar 

kanske man skriver fel. Då är det bättre att läsa igenom frågan flera gånger” säger Blossom. 

”Och kolla inte på klockan!”, avslutar Britney. Hon berättar att en kompis hade blivit 

skitnervös eftersom hon hade märkt att de andra hade börjat bli färdiga när hon fortfarande 

hade mycket kvar. Blossom tycker då istället att man ska se det som något positivt ifall man 

tar tid på sig, då ger man bättre svar. Bilal fyller i att man bara ska tänka på sig själv när man 

skriver ett viktigt prov.  

 

4.3 C-skolan 

Läraren på C-skolan är positiv till NP. Hon kan se hur resultaten matchar hennes uppfattning 

av eleverna. Som lärare känner hon sig tryggare i betygsättningen med NP i ryggen. Liksom 

de andra lärare jag träffat tycker hon dock att NP tar mycket tid. Hon förbereder inte eleverna 

specifikt på NP men pratar om hur det är utformat och vilka delar som avhandlas. I stort 

tycker hon att undervisningen är tillräcklig förberedelse. Eleverna får öva sig på att både 

känna igen och skriva olika typer av texter.  

Hon upplever inte att eleverna är stressade inför NP, snarare det motsatta. De tycker att det 

är en stor sak och tar allvarligt på det men på ett förväntansfullt sätt. Efteråt brukar de säga 

jaha var det bara det här? 

 

4.3.1 Eleverna på C-skolan 

Eleverna Charles, Chaka och Celine har delade upplevelser från NP, inte sällan inom sig 

själva. De resonerar mycket å ena sidan, å andra sidan. De pratar mycket i termer av 

prestationer och att satsa, såsom Britney i B-skolan gjorde. De resonerar mycket sinsemellan 

eftersom de har olika åsikter i många av de frågor jag ställer. De är alla måna om att prata, 

och Charles tar ofta initiativet till att svara de gånger jag inte ställer frågan specifikt till någon. 

Celine för några väldigt utvecklade resonemang som gav fina exempel på hur NP kan te sig 

för en 12- 13-åring.  

De skiljer sig ifrån varandra gällande läsrutiner. Både Charles och Chaka ser sig själva som 

bra läsare. Så fort han får händerna på en bra bok, säger Charles att han kan läsa timmar i 

sträck, som här senast med en bok om vikingatiden. Chaka säger att hon har lätt att tycka om 

böcker. Oavsett vad det är för bok vet hon att hon kommer läsa ut den. Celine å sin sida gillar 

egentligen inte alls att läsa. Hennes mamma vill att hon läser en timme om dagen men något 



21 

 

sådant krav har varken Charles eller Chaka hemifrån. Som läsare säger hon dock att hon är 

noggrann. Hon läser kanske långsammare än vad andra gör men hon missar å andra sidan 

ingenting.  

Utöver läsning hemma har läraren schemalagd tid för läsning, en timme varje måndag.  

 

4.3.2 Vad de minns av NP 

Charles tyckte det var spännande att veta hur han låg till. Generellt har han stor tillit till sig 

själv när det kommer till prov. Han säger att han tar det som det kommer eftersom han vet vad 

han kan men inte ställer några krav på att kunna allt. Även om han var nervös såg han fram 

emot att göra provet. Han säger att han var i en box under hela provets alla delar och att han 

därför var mycket trött efteråt. Nervositeten var något han lärt sig något av, inför framtiden 

eftersom sådana här typer av prov ju kommer att återkomma.  

Chaka gillar över huvud taget inte prov. Hon blir stressad och tror inte att hon var ensam 

om att bli det under NP. Extra stressande var det att inte veta vad hon kunde plugga på inför. 

”Det är liksom tre år det gäller”. Efter att hon gjort provet var hon dock glad och tänkte att det 

nu skulle dröja tre år till nästa NP. Vid närmare eftertanke var hon egentligen inte särskilt 

stressad inför NP men påverkades av den upptrissade stämning som rådde i klassen. 

Dessutom var det en lärare i ett annat ämne som manade eleverna att plugga extra hårt inför 

NP. Under NP i svenska hade hon svårast med läsförståelse. Efter prov tenderar eleverna att 

stressa varandra genom att fråga ut varandra om hur de gjort och tänkt – allt för att se ifall ens 

eget svar håller. 

Celine var inte nervös innan proven och tyckte det var kul att genomföra dem. Det var 

spännande eftersom de skulle leda fram till de första betygen. Det var speciella dagar; först 

prov, sen jättelång rast där man fick göra vad man ville och sedan prov igen. Det var kul att 

lära sig göra svåra prov där mycket står på spel, liksom Charles vet hon att det bara kommer 

komma fler sådana prov framöver.   

 

4.3.3 Är NP bra? 

Mycket stod på spel, vilket märktes på så sätt att lärarna sa att det var stor del av betyget. Det 

ledde till att det spreds nervositet bland eleverna, enligt Chaka. Sen var det tidsaspekten, 

kanske inte lika mycket i NP i svenska som på matematikprovet, som skapade stress för 

henne. Hon säger att de ju förvisso bara går i sjuan (gick i sexan), och att man inte borde låta 

det spela för stor roll. Ändå är det svårt att helt slippa stressen eftersom hon samtidigt alltid 

vill förbättra sina resultat.  
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Charles resonerar att provet blir osjyst ifall man har en dålig dag. Det kommer alltid vara 

lättare att visa vad man går för på lektionerna. För egen del tycker han ändå att provet är bra 

och viktigt. Han vill veta hur han ligger till och ser ett stort värde i att proven görs nationellt. 

Det gör det hela ännu seriösare.  

Chaka utvecklar sitt och Charles resonemang om tidsbegränsningarna – alla borde få ha 

samma tid, så länge man utgår från den som behöver längst tid.  För Celine innebar tidsbristen 

att hon i en text fick hasta sig fram till slutet på en av hennes texter. ”Helt plötsligt fick jag 

göra en sväng i berättelsen. Det kändes jättetråkigt att inte kunna avsluta som jag ville och 

visa vilken fin text jag kunde göra.”  

Celine beskriver även en paradox som kan uppstå: om det går dåligt på första delen så blir 

det svårare att motivera sig själv under de därpå följande delarna. Då vet man ju ändå att man 

inte kommer kunna få det resultat man siktat på. 

 

4.3.4 Självförtroende 

För Charles och Chaka stämde resultaten väl överens med deras förväntningar. För Charlie 

innebar det att självförtroendet stärktes. Han hade varit säker på vad han kunde och fick det 

sedan bekräftat genom NP. Däremot tyckte han det var konstigt att inte få veta hur det gått på 

de olika delarna och vad han kunde ha förbättrat. 

Att få se resultatet är en återkommande punkt. Chaka tycker att hon borde ha fått titta 

igenom resultat en gång åtminstone. Vad är annars vitsen för eleverna? Särskilt Celine hade 

behövt veta vad hon kan förbättra. Hennes resultat stämde inte bra överens – åt något håll. 

Vissa delar hade gått mycket sämre än vad hon trott medan hon faktiskt presterat bättre på 

andra delar. Nu menar hon att det inte påverkar henne något särskilt – varken till eller från.  
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5. Analys och diskussion 

I det här kapitlet presenteras både sammanfattande analyser och en diskussion av resultatet. 

Jag har försökt att så långt det varit möjligt använt temana från intervjuerna och belysa dem 

med bakomliggande teorier. Avslutningsvis kommer en metoddiskussion och några tankar för 

framtida forskning. 

 

5.1 Stress, nervositet och COR-teorin 

Vad gäller stress och nervositet inför NP får jag spridda svar: allt från förväntan till nervositet. 

Gemensamt är att det inte verkar ha varit någon överväldigande stress som någon utav 

eleverna har upplevt. När jag jämför de elever jag träffat med de i Hofvanders undersökning 

är det påtaglig skillnad. I hennes undersökning beskriver en elev rentav hur denne var 

svimfärdig av anspänning inför NP (Hofvander, 2015). 

Skillnaden i våra undersökningar är att hennes rörde elever med extra behov av stöd. En av 

frågorna jag ställt under arbetet har varit vem NP lämpar sig för. Det har varit en av de frågor 

som eleverna har haft svårast att besvara, i vissa fall har de inte riktigt förstått den. Under 

samtliga intervjusituationer har åtminstone någon elev tagit upp att det finns de som behöver 

mer hjälp och tid under NP. Om man tittar på både denna och Hofvanders undersökning går 

det att konstatera att nervositeten i anslutning till NP verkar vara något som går över under 

provets gång. Men så finns i Hofvanders undersökning elev 4, vars både psykiska och fysiska 

(sömnproblem) besvär höll i sig även efter att provet genomförts. Det är uppenbart att NP inte 

lämpar sig för alla elever.  

Vad gäller COR-teorin belystes det på olika sätt i intervjuerna, som tidigare nämnts kunde 

jag ibland få känslan av att vissa elever, däribland Blossom, associerade fritt mellan 

skolämnen när de diskuterade NP. I hennes fall hade hon rätt stor självsäkerhet gällande 

svenska men verkade ofta prata om matematik när negativa erfarenheter av NP diskuterades. 

På motsatt sida spektrumet använde Britney liknelser från sin fotbollträning för att beskriva 

sin strategi för att förbättra sig under svensklektionerna. Hennes idrottsutövning var något hon 

var uppenbart stolt över, vid intervjun hade hon sitt lags träningströja på sig.  

Att det är när elevernas resurser står på spel som stress uppstår går det egentligen bara att 

ta stressen som sådan som intäkt för. Den enda av eleverna som är inne på att den kände att 

det gått sämre än förväntat var Celine. I hennes fall skulle det gå att säga att hennes resurser 

hade förminskats, eller eventuellt att hennes arbete i svenska inte utmynnade i goda resultat på 

vissa delar av provet. På vissa delar av provet gick det ju å andra sidan bättre än förväntat och 
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det är svårt att röna huruvida det vägde lättare än de delar som gått sämre – särskilt eftersom 

hon själv inte verkade allt för brydd om saken.  

Å andra sidan upplevde nog de flesta eleverna att deras resurser var hotade av high stake-

situationen som sådan. André beskriver det väl när han säger ”Det var innan, när man inte 

visste vad som skulle komma. Då var jag stressad”.  

 

5.2 Är NP värdefullt för eleverna? 

I intervjuerna framkommer en hel del positiva effekter av NP – generellt sett är eleverna 

positiva till NP. Det verkar som de flesta eleverna förstår motiven till NP från Skolverkets 

sida och godtar dem. I framför allt A -skolan framgår det att NP gav eleverna en chans att visa 

vad de kunde och att läraren därför kunnat ge en rättvisande betygsättning i slutet av terminen 

med hjälp av NP.   

Många elever har på ett eller annat sätt uttryckt att det var roligt att genomföra NP. Alicia 

känner stolthet av att kunna skriva en proffsig nyhetsartikel med alla dess element, medan 

Charlie tycker att det är häftigt att göra ett prov som alla i Sverige gör. Även läraren på C-

skolan säger att hon upplever det som att eleverna känner ett stort allvar av att göra ett viktigt 

prov – de känner att de utför något viktigt.  

En ytterligare effekt är erfarenheten eleverna tillgodogör sig. Som eleverna på C-skolan 

uttrycker det kommer de att genomföra fler prov som NP, där mycket står på spel, i framtiden. 

De kände att de nu har fått öva sina färdigheter i testtagande. Samtliga elever under 

undersökningen har på ett eller annat sätt gett uttryck för något slags tillskansad erfarenhet 

som ungefär lyder: det var nervöst inför men efter några frågor släppte det och efteråt kändes 

det skönt.  

 

5.2.1 Den formativa bristen 

Många av eleverna nämner att återkopplingen från NP är snudd på obefintlig. Samtliga elever 

jag pratar med säger att de fick veta sina resultat i form av betyget på de olika delarna och 

totalbetyget. I vissa fall har de fått betyget på en lapp, i andra fall har de fått gå ut från 

klassrummet där läraren berättade betyget muntligt – Charlie beskriver hur hans lärare rentav 

mimade hans betyg så att ingen annan skulle höra. Flera elever tar upp detta som en brist med 

NP. Däribland Charlie och Chaka som undrar varför de inte får veta mer om resultatet.  

I ljuset av det går det att ifrågasätta Skolverket som menar att NP kan användas i ett 

diagnostiskt arbete. Både Charlie och Chaka bytte ju skola mellan årskurs 6 och 7. Det arbete 

som kunnat ta vid efter resultatet av NP går på så sätt förlorat. Istället är det upp till dem 
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själva att tolka själva betyget för att utläsa vad de behöver jobba med. Såsom Melin (2015) 

fann i sin undersökning är det snarare lärarna som i så fall kan använda NP som en formativ 

del av sin egen undervisning när de tar an en ny klass (Melin, 2015). Detta stämmer överens 

med hur Skolverket beskriver NP – det kan användas formativt i lärarens arbete med sin egen 

undervisning.  

Den formativa bristen som jag upplever att eleverna pratar om blir extra prekär i samtalen 

med två elever som jag upplever uttryckt dåligt självförtroende i svenska, Britney och Celine. 

Vad gäller Celine var dessutom flera av resultaten på NP oväntade. Klapps (2015) farhåga om 

att svagare elever missgynnas av high stake tests stämmer delvis överens med det jag fann i 

intervjuerna.  

 

5.3 Självförtroende 

Vad har undersökningen att säga om elevernas självförtroende? Liksom jag poängterat 

tidigare är självförtroende ett svårdefinierat begrepp, särskilt i en samtalssituation. Vid de 

tillfällen i intervjuerna som ordet har kommit upp så har samtalen allt som oftast stannat av. 

Hur värderar man sitt eget självförtroende? Det har närmast blivit nödvändigt att skämta om 

begreppet innan diskussionen riktigt har kunnat komma igång. Går det att säga att jag har bra 

självförtroende? Det är svårt som elev att inte koppla samman självförtroendet med sina 

resultat. COR-teorin knyter förvisso an vid tankar om självkänsla och självförtroende och är 

dessutom högst applicerbar på NP. Strategin i intervjuerna har varit att prata relativt fritt kring 

proven med eleverna, på inrådan av Kvale & Birkmann (2014). När eleverna blir ombedda att 

minnas kopplas automatiskt det emotionella minnet på – hur provet kändes, vad som var 

stressande, osv.  

Det går att ställa praktiska frågor om hur NP påverkar och har påverkat deras 

självförtroende gällande svenskämnet. Det kan till synes vara en djuplodande fråga som 

kräver längre resonemang men responsen jag fått har varit den motsatta. Eleverna har ofta gett 

ett svar som hänger tätt samman med hur väl resultaten stämt överens med förväntningarna. 

Det vill säga att eftersom de flesta eleverna fick det resultat de förväntat sig så har det 

naturliga svaret varit att självförtroendet inte påverkats. Inte heller i fallet med Celine där hon 

blev förvånad, både positivt och negativt av resultaten på NP uppgav hon att självförtroendet 

påverkades nämnvärt.   

Frågan är hur stor del av kontexten utanför de faktiska svaren som går att tolka in i 

analysen. I redogörelserna av intervjureferaten – och även i hur eleverna har svarat – går det 

att läsa in indikationer på elevernas självförtroende. Där går att se vem eller vilka som 
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kommer mest till tals och vilka ord de använder men det går exempelvis inte att se i vilken 

turordning jag har frågat dem. Jag tycker därför det är vanskligt att analysera sådana aspekter 

av intervjun. Jag tror det är lätt som intervjuare att få för sig att man lärt känna 

intervjupersonerna vid intervjuns slut och därmed kan tolka deras svar. Faktum är att jag 

träffade eleverna i grupper om tre i cirka 40 minuter – det vore oetiskt av mig att dra för stora 

växlar av det jag tyckte mig uppleva. 

 

5.4 High stake – en tidsmässig faktor? 

High stake var ett av de begrepp som jag lärt känna genom den här undersökningen. Även om 

en översättning är lätt gjord lämpar sig begreppet för vida tolkningar. Att NP skulle vara high 

stake är uppenbart på många sätt men det finns en komponent som jag inte funnit i någon av 

texterna jag läst om ämnet – tid. Tidsbristen i skolan är ett närmast stående tema och finns 

implicit i alla moment. Det finns aldrig tid nog. I intervjuerna framstår tidsbristen som den 

enskilt viktigaste komponenten till varför NP upplevs som stressframkallande. Där jag trodde 

att diskussionerna skulle ha betygskriterier och bedömning i centrum var det istället tidsnöden 

som kom på tal oftast.  

Alicia, Britney och Celine ger samtliga bra exempel. I Britneys fall ledde tidsbristen till att 

hon slarvade vid inläsningen av frågorna. Även hennes lärare indikerade att det fanns elever i 

klassen som presterat sämre än de kunnat på grund av att de missförstått uppgifter. För Alicia 

och Celine handlade det om deras strategier för kreativt skrivande. Alicia berättar att hon vill 

göra en tankekarta innan hon börjar skriva. Det är ett sunt förhållningssätt till kreativt 

skrivande. Ur Celines utsagor går det att skymta konturerna av hennes tankeprocess. Hon 

säger att hon behövde göra en plötslig sväng i sin berättelse för att hinna skriva ett slut. Av 

den bilden går det att utläsa ett slags mental tankekarta. Hon hade uppenbart klart för sig vad 

hon ville skapa. Både Alicia och Celine upplever att deras skrivstrategier satte dem i tidsnöd. 

Till syvende och sist är det ett av Lundahls (2009) dilemman det är fråga om: vad är det 

som testas? För en utomstående betraktare är det uppenbart att både Alicia och Celine visar att 

de har strategier för hur de ska skriva en bra text. Den förmågan hindrades av tidsbristen.  Nu 

vet jag inte hur deras respektive resultat såg ut på de uppgifterna de beskriver. Risken är ändå 

att det är deras förmåga att skriva en text på tid som sätts på prov.  

För att koppla an till frågan om elevperspektivet på NP ger Chaka ett bra svar: ”De är bra 

men man borde inte göra en så stor grej av det. Man vet ju ändå ungefär hur man ligger.”  
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5.5 Gruppintervju som metod 

Under det här avsnittet skulle jag vilja understryka hur givande det har varit att få intervjua 

elever om deras perspektiv. Det vore så klart synd att se eleverna i sig som ett material men 

det material de har givit mig i form av intervjusvar är ovärderligt. De har bemött mig med 

nyfikenhet och det verkar som de tyckt att det varit åtminstone lite kul att få resonera kring 

nationella prov, specifikt, såväl som skola och betygsättning i stort. Jag tror att läsaren även 

kan uppskatta vilka utförliga och intelligenta svar de gett.  

Föresatsen med att göra en kvalitativ intervjuundersökning med elever som informanter 

var att få ta del av deras perspektiv. Jag tycker det var spännande att inte riktigt veta hur 

samtalen skulle arta sig eller vad som skulle bli sagt. Vissa teman har varit återkommande 

men samtliga elever har haft sina variationer. Det är kul och lärorikt att få veta att André 

tycker att det svåra med kreativt skrivande bl.a. är att det gör ont i handen efter en stund. För 

att inte tala om de råd eleverna på B-skolan ger till dem som ska ta provet härnäst.  

Valet att intervjua eleverna i grupper tycker jag har fallit väl ut. Samtalssituationerna har 

varit avslappnade och ingen verkar ha känt sig förhörda eller pressade på svar vilket kanske 

hade varit fallet om jag intervjuat dem en och en. Eleverna har hjälpts åt att bygga och 

ifrågasätta varandras resonemang. Gruppkonstellationerna har heller inte hindrat elever från 

att beröra potentiellt känsliga ämnen. Framför allt den etiska planeringen som föreligger 

arbetet har visat sig fruktbart under själva intervjusituationerna. 

Hade jag i stället intervjuat dem en och en hade det varit möjligt att ställa svårare och mer 

djupgående följdfrågor. Ett sådant tillfälle hade kunnat vara när Britney pratade om sina 

eventuella läs- och skrivsvårigheter.  

 

5.6 Framtida forskning 

Jag skulle vilja jobba vidare med halvstrukturerade forskningsintervjuer med elever. Jag tror 

det finns mycket kunskap att utvinna i djuplodande samtal där deltagarna har tid och ro att 

utveckla resonemang.  

Ett ämne som skulle vara intressant att studera vidare är tidsbrist. Som tidigare nämnts tar 

samtliga elever upp ämnet i anslutning till NP men det är samtidigt en viktig fråga i skolan 

över huvud taget. I uppstartsfasen av uppsatsarbetet läste jag Att förstå barns tankar, av 

Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson där de bl.a. genomför halvstrukturerade 

intervjuundersökningar med förskolebarn. Där är också ett av de övergripande temana 

tidsbrist. Bland annat eftersom undersökningen i deras bok handlade om förskolebarn valde 

jag dock bort den i själva uppsatsarbetet. I den kreativa miljö som klassrummet är menar de 
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att tidsbrist är en väldigt hämmande faktor. Boken som sådan utgör även en metadiskussion 

av ämnet eftersom de svar de får ut genom att ta sig tid att fråga, lyssna och ställa motfrågor 

tycks förvåna även barnens egna föräldrar.  

Jag skulle än en gång vilja ta Celine i beaktning och hennes förtvivlan över den alltför 

hastigt avslutade berättelsen – ingen tjänar på att hon inte får skriva den färdigt efter sina egna 

premisser.  
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Jag heter Axel Eklund och pluggar vid Uppsala universitet för att bli svensklärare. I det syftet 

håller jag nu på att skriva en uppsats om nationella provet i svenska. I uppsatsen ställer jag 

frågor kring nervositet, förväntningar och resultat – och skulle jättegärna ha Din hjälp. Jag 

skulle nämligen vilja intervjuer personer i din klass om hur det var att genomföra det 

nationella provet i svenska.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att jag ska kunna använda det som sägs i min uppsats. 

Jag kommer skydda både din identitet, såväl som skolans genom att fingera alla namn – det 

kommer inte gå att härleda vad som sagts av vem. Själva inspelningarna är det bara jag som 

kommer lyssna på, ingen annan kommer ha tillgång till dem.  

Deltagande är helt frivilligt och även ifall du skulle vilja ställa upp har du alltid rätt att avbryta 

intervjun. Ifall du är intresserad av att bli intervjuad ber jag dig ta med det här pappret för 

påskrift av en vårdnadshavare.  

 

Har ni några frågor om undersökningen kontakta mig. 

 

Vänliga hälsningar, 

Axel Eklund 

joenaxel@gmail.com 

0735 – xxxxxx  

 

För eleven att underteckna: 

 

Härmed intygas att jag fått information om, och vill delta i undersökningen om nationella 

provet i svenska. Deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

Namn: 

Underskrift: 

Ort och datum: 

 

För vårdnadshavare: 

Härmed ger jag tillåtelse för mitt barn att delta i undersökningen om nationella provet i 

svenska.  

 

Namn: 

Underskrift: 

Ort och datum: 

 

mailto:joenaxel@gmail.com

