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Sammanfattning 
  
– Detta arbete har syftet att undersöka varför det nationella ämnesprovet (Np) i skolår 5 genomförs. För att 
undersöka den frågan har vi tagit del av information och åsikter från Skolverket samt intervjuat 
16 personer som arbetar i eller för skolan i en av Sveriges kommuner. Informationsinsamlandet 
består bland annat av två rapporter (böcker) från Skolverket. Intervjuerna är basen för denna 
undersökning då det finns lite skrivet om detta ämne.  
Av de resultat vi redovisar kring varför det nationella ämnesprovet i skolår 5 genomförs har vi 
valt att utförligare presentera de viktigaste av dem, vilka är;  
Information/Kommunikation, Likvärdighet, Lärarunderlag och Resursfördelning. 

Denna undersökning visar att nationella ämnesprovet i skolår 5 är väldigt uppskattat bland 
lärarna, provet hjälper läraren att finna kvaliteter och brister hos elever och det ger dem även ett 
bra underlag för att följa och dokumentera elevernas utveckling. Många lärare framhåller 
samtidigt att provet är krävande vad det gäller planering och genomförande. Av personal på 
skolor i den aktuella kommunen efterfrågades att det nationella ämnesprovet skall ligga till grund 
för resursfördelningen, vilket den inte gör, idag.  

Resultatet av denna undersökning visar på stora brister i information och kommunikation 
mellan de olika nivåerna i skolan. Det vill säga från Barn- och skolnämnd till lärare, via 
skolområdeschefer och rektorer. Vidare visar resultatet att många lärare väljer att plocka bort 
vissa delar ur det nationella ämnesprovet i skolår 5, vilket inte är tillåtet enligt den aktuella 
kommunens bestämmelser. 
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1.0 Inledning 
 

Vi tyckte båda att det skulle vara intressant och roligt att skriva om de nationella ämnesproven 
som genomförs i skolår 5. Vi studerade vad som stod på skolverkets hemsida om proven och vi 
blev båda lika förvånade över att ämnesprovet i skolår 5 inte är obligatoriskt, vilket vi hade trott 
från början. Där läste vi även att så många som 98 % av alla skolor genomför dem trots att de 
inte är obligatoriska. Detta resulterade i många funderingar och vi började formulera de frågor 
som vi ville ställa till personer med olika befattningar inom skolverksamheten i den aktuella 
kommunen, för att få en helhetsbild över åsikter om och hur Np används. Vi har medvetet valt 
att utelämna elever och föräldrars perspektiv och eventuella åsikter om Np, för att det inte är 
relevant för denna undersökning. 

Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på varför det nationella ämnesprovet i skolår 
5 genomförs. För att få svar på den frågan tar vi del av fakta, information och åsikter från 
regering och Skolverket till rektorer och lärare, via skolpolitiker och tjänstemän. 
 
Vi vill redan här påtala att det nationella ämnesprovet i skolår 5 innehåller flera olika ämnesdelar. 
Detta gör att vi fortsättningsvis kommer att benämna samtliga delar som ett enda prov, det vill 
säga nationella ämnesprovet i skolår 5.  
 
 
2.0 Bakgrund  
 
2.1 Definition – Nationellt prov 
 

De nationella proven för grundskolan och gymnasiet fanns tillgängliga för första gången 
vårterminen 1996, de infördes i anslutning till de nya läroplanerna, Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94) och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). 1  Enligt 
regeringens utgångspunkter (1993) för ämnesproven i skolår 5 skulle provet vara obligatoriskt, 
men i samband med regeringsskiftet följande år ändrades detta. Stora delar av skolverksamheten 
hade avreglerats och det ansågs inte lämpligt att Np skulle vara centralstyrt.2
Därför är det nationella provet i skolår 5 inte obligatoriskt utan ett erbjudande från skolverket. 
Regeringen har gett i uppdrag till skolverket att ansvara för dessa prov och att utveckla dem. Det 
nationella ämnesprovet finns i ämnena matematik, engelska, svenska och svenska som andra 
språk.3  
 
Skolverkets syften med samtliga nationella ämnesprov skall vara att:  

- bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, 
- förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor, 
- konkretisera kursmål och betygskriterier 
- stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 
- ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på           
huvudmannanivå och på nationell nivå 4

 

 

 

                                                 
1 Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet, www.nordiska.uu.se/natprov/
2 Skolverket, Att visa vad man kan: En samling artiklar om ämnesproven i år 5. Kalmar 2004. Sid.12 
3 Skolverkets hemsida, www.skolverket.se
4 IBID.  
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Översikt över de nationella proven som finns: 5

 
Skolår Provtyp  Ämnen 
F- 5  Diagnostiskt material Sv, Ma            (Ej obligatoriskt) 
5  Ämnesprov  Sv, Ma, Eng   (Ej obligatoriskt) 
6-9  Diagnostiskt material Sv, Ma, Eng  (Ej obligatoriskt) 
9  Ämnesprov  Sv, Ma, Eng  (Obligatoriskt) 
Gymnasiet/  Kursprov  Sv, Ma, Eng  (Obligatoriskt) 
Komvux  

 
 
Att det finns så mycket material är enligt skolverket, för att lärarna ska kunna få ett kontinuerligt 
stöd i bedömningen av de enskilda elevernas kunskapsutveckling. De som har i uppdrag av 
Skolverket att konstruera ämnesdelarna i detta prov är PRIM -gruppen vid lärarhögskolan i 
Stockholm (Ma), institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet (Sv) och enheten för 
språk och litteratur vid Göteborgs Universitet (Eng). När de har utarbetat ett prov så får olika 
klasser och deras lärare runt om i Sverige utföra och bedöma provet. Provet har förnyats varje år 
fram till år 2000, sedan ändrade man så att provet ska gälla i två år. Vartannat år när det blir ett 
nytt prov skickas det ut en pärm med alla delproven samlade, till samtliga berörda skolor och 
även till central adress i respektive kommun.6
 
 
2.2 Gemensamma utgångspunkter vid provkonstruktion 
 

När de olika grupperna konstruerar provet har de ett antal gemensamma utgångspunkter som de 
måste följa och det är framförallt läroplanen och kursplanen i respektive ämne. Med provet vill 
man att eleverna ska kunna få visa vad de kan inte enbart vad de inte kan.7

Uppgifterna i ämnesprovet är breda och varierande då vår läroplan eftersträvar en helhetssyn på 
elevernas kunskaper. Provet i sig bygger inte på något specifikt läromedel eller något speciellt 
arbetssätt utan det är till för läraren som ett stöd att kvalitativt analysera elevernas kunskaper. Det 
innebär att läraren måste titta på allt som eleven presterat och sedan göra en bedömning oavsett 
om det är rätt eller fel, bra eller dåligt. 8

 
 
2.3 De nationella provens uppbyggnad 
 

Regeringen skrev i sin utvecklingsplan, mars 1997, följande; 
  

Den kunskapssyn som läroplanerna anger och som uttrycks på olika sätt i kursplanerna och i 
betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för utvärderingen av kunskaper. Provuppgifter kan inte 
längre vara ”enkla” mått av traditionellt slag. De måste också ge möjligheter att analysera vad de 
som fått en viss utbildning kan göra snarare än att endast redovisa minneskunskaper. De bör ha en 
inriktning mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika kunskapsområden. 
Inlärningsresultat visar sig mer som övergripande kompetenser och attityder än som 
faktaredovisningar. Det gäller i hög grad läroplanernas mål och värdegrund men också ämnesmålen i 
kursplanerna. Detta kräver nya sätt att ta fram underlag och analysera inlärningsresultat. 9

                                                 
5 Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet, www.nordiska.uu.se/natprov/  
6 IBID. 
7 Skolverkets hemsida, www.skolverket.se 
8 IBID. 
9 Skolverket, Att visa vad man kan: En samling artiklar om ämnesproven i år 5. Sid.9 
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Ämnesprovet för skolår 5 har olika uppbyggnad och olika syften. Ämnesprovet innehåller olika 
delprov och dessa behöver man inte utföra i någon speciell ordning, vilket innebär att läraren kan 
utföra delproven så att det passar undervisningen.10  
 
 
2.4 Nationella provet i Svenska skolår 5 
 
Provet i Svenska består av två delar vilka finns omnämnda under rubriken Definition – nationellt 
prov, de är konstruerade av institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet. De är 
uppbyggda på Teman och innehåller skrivuppgifter, läsförståelse och muntliga uppgifter, där 
underlaget är skönlitterära texter och tidningstexter. Det är menat att ämnesprovet ska vävas in i 
den ordinarie undervisningen då de har hela vårterminen på sig att genomföra det. När provet är 
genomfört ska vissa utvalda delar skickas iväg till gruppen för nationella prov vid Uppsala 
Universitet för någon form av sammanställning. 11 Syftet med ämnesprovet i Svenska är att: 
  

elevers prestationer ska kunna bedömas på ett likvärdigt sätt oavsett vilken skola eleven går i, vilka 
böcker eleven läst och vilket arbetssätt som tillämpats. Proven kan också vara ett av underlagen för 
utvecklingssamtal mellan lärare, föräldrar och barn […] 12

 
 
2.5 Nationella provet i Engelska skolår 5 
 
Ämnesprovet i engelska konstrueras av enheten för språk och litteratur vid Göteborgs universitet 
och provet innehåller precis som svenskan läsförståelse, skrivuppgifter och muntliga uppgifter.13 
Syftet med det engelska ämnesprovet är: 
 

• att hjälpa lärare att bedöma om enskilda elever nått målen i engelska i slutet av det femte 
skolåret, 

• att ge lärare stöd i att belysa enskilda elevers starka och svaga sidor i engelska, så att lärare och 
elever tillsammans kan planera elevens fortsatta inlärning på ett ändamålsenligt sätt. 14 

 
 
2.6 Nationella provet i Matematik skolår 5 
 
De som konstruerar ämnesprovet i Matematik är PRIM -gruppen vid lärarhögskolan i Stockholm. 
Matematikprovet består av fem delar, varav tre delar är individuella uppgifter, en del där eleven 
gör en självbedömning och en sista del med gruppuppgifter. I två av delarna får eleverna använda 
sig av miniräknare. Det senaste provet har haft gruppuppgifterna i matematik och svenska 
gemensam. Syftet med ämnesprovet i matematik är likt de övriga delproven; att ge läraren stöd i 
sin bedömning av eleverna, de ger också läraren en överblick i vad som är elevens svaga 
respektive starka sidor. 15

 
 
 

                                                 
10 Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet, www.nordiska.uu.se/natprov/
11 IBID. 
12 IBID. 
13 Enheten för språk och litteratur vid Göteborgs Universitet, www.ped.gu.se/sol/nafs/ep5.htm
14 IBID. 
15 PRIM- gruppen vid lärarhögskolan i Stockholm, www.lhs.se/prim/matematik/amnesprov_5_tidigare.html
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2.7 Bakgrund nationellt ämnesprov i skolår 3 
 
Vår skolminister Ibrahim Baylan förespråkar ett nationellt ämnesprov i skolår 3 för att stödja 
lärarna i deras uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. I ett tal under en skolledarkonferens 
29 september, 2005 sade han;  
 

Ingen elev ska behöva gå igenom grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. Därför 
behöver uppföljningen av den enskilda elevens kunskapsutveckling stärkas. Idag finns bara 
obligatoriska nationella prov för årskurs 9. Det är för sent. För att stödja lärarna i uppföljningen av 
elevernas kunskapsutveckling vill vi införa fler nationella mål och prov redan från årskurs 3. 16

 
Under en socialdemokratisk partikongress 31 oktober 2005, blev detta förslag nedröstat. Många 
ansåg att det skulle vara ett stort kliv bakåt och ett första steg till att återinföra betyg i de tidigare 
åldrarna.17

 
 
2.8 Skillnaderna mellan Lgr 80 och Lpo 94 
 

Lgr 80 
 

I Lgr 80 har läroplanen fått stor betydelse som planeringsunderlag och styrinstrument, man anger 
det som eleverna skall kunna som mål. Man minskade centralstyrningen med denna läroplan och 
ökade det lokala inflytandet. Huvudmomenten (ett visst föreskrivet innehåll) blev mer allmänt 
vilket i sig ställde större krav på den lokala uttolkningen. Man började diskutera mål/innehåll 
under den här perioden. När det gäller prov så behöll man under den här tiden de standardprov 
man använt sedan föregående läroplan, några nationella utvärderingar lade man ingen vikt vid. De 
internationella proven hade dock ökat och man såg att resultaten i Sverige inte var alltför bra.18

I Lgr 80 betonas att utgångspunkten ska vara i elevernas olika bakgrunder och erfarenheter. ”Alla 
barn måste känna att deras språk duger […].” 19

 
Lpo 94 
 
Den läroplan som gäller idag fick en helt ny struktur när denna infördes, man har lagt läroplanen 
och kursplanen som skilda dokument. Den nya läroplanen poängterar värdegrunden och ger mer 
frihet i sin tolkning. Den är mer målstyrd med ämnesmål, där det ges gemensamma referensramar. 
Konkret material om innehållet i undervisningen finns nu inte, det är upp till var och en att välja 
metod och innehåll för att nå målen. När det gäller den nya läroplanen så såg man att 
standardprovet med samma innehåll inte passade in, utan det är lärarens egen bedömning som är 
den viktiga.  

Då man inte längre har några konkreta föreskrifter om innehåll måste man på något sätt 
kvalitetsgranska undervisningen, vilket man gör genom lokal arbetsplan och kvalitetsredovisning. 
På nationell nivå hade man från början ingen utvärdering av måluppfyllelse men 1998 kom de 
nationella kvalitetsgranskningarna. 20

 
 
 
 
 
                                                 
16 Regeringens hemsida, www.regeringen.se  
17 Artikel i Svenska Dagbladet 2005-10-31, Baylan fick nej till nationella prov  
18 Skolverkets rapport, Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan, Ödeshög 2004 
19 Läroplan för grundskolan 80 – Allmän del. Stockholm 1980. Sid.134 
20 Skolverkets rapport, Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan  
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Skillnader mellan Lgr 80 och Lpo 94 mer schematiskt 
 
Följande punkter är hämtade ur Skolverkets rapport Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan: 
 
 
Lgr 80 - Innehållsbeskrivande Lpo 94 - Politiskt normerande 
 
* Läroplanen skriven av jurister och  * Policydokument där forskare är viktiga  
   pedagoger.      i läroplansskrivningen.   
* Regelstyrningen inte lika tydlig som * Målstyrningen är viktig och tolkningen  
   tidigare.      sker på lokalnivå. 
* Det står inte angivet vad eleverna  * Krav på egen kvalitetsgranskning. 
   ska kunna. Det är fokus på  * Utvärdering är en lokal angelägenhet. 
   undervisningen, inte resultatet. * Värdegrunden har stor betydelse i läroplanen. 
* Intresse för utvärdering är måttligt. 
 
 
2.9 Litteraturgenomgång 
 
Rapport från skolverket - Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan  
 
Det här är en rapport uppdaterad och reviderad av skolverket utifrån en utvärdering de gjort med 
lärare som utförde samtliga prov, våren 2003. Stora delar av innehållet i rapporten handlar om de 
nationella proven i skolår 9, gymnasiet och komvux, vilket har gjort att vi fått läsa rapporten 
grundligt för att kunna plocka ut de delar som rör Np i skolår 5. 
Rapporten innehåller kortfattat; en beskrivning av de regeringsuppdrag skolverket haft tidigare, 
vad användarna tycker om provsystemet, en jämförelse mellan provbetyg och slutbetyg, samt 
olika typer av läroplaner.  

Skolverket har genom en enkät tagit reda på vad användarna anser om provsystemet, 
användarna som besvarat enkäterna är lärare och rektorer från ett urval av landets grundskolor.  
Rapporten påvisar att trots att provet tar tid att genomföra så är det ”väl värda sina insatser, sett i 
förhållande till vad de ger tillbaka” 21. Fler lärare än rektorer anser att proven är tidskrävande. 
En slutsats som de kommit fram till är att, vare sig man är rektor eller lärare, i stor utsträckning är 
ointresserade av att provet eventuellt skulle breddas eller genomföras i andra åldersgrupper. 
Undersökningen visar också att proven inte påverkar lärarnas val av innehåll, arbetssätt eller val 
av läromedel. De använder inte heller proven i undervisningen, vilket är en av tankarna med 
provet från Skolverkets håll. De avslutar hela rapporten med ett antal frågeställningar som 
handlar om signaler, kvalitet, likvärdighet och rättvisa.  
 
 
”Någon fullständig likvärdighet och rättvisa lär aldrig nås när det gäller något så komplext som att bedöma människors 
kunnande, men det måste vara ett mål att ständigt sträva mot”.22

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
21 Skolverkets rapport, Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan, Sid.33 
22 IBID. Sid. 106 
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Skolverket - Att visa vad man kan: En samling artiklar om ämnesproven i år 5. 
 
– I inledningen till denna bok finns följande beskrivning; Denna bok är en presentation av en 
samling artiklar om ämnesproven i skolår 5. Artiklarna är analyser av och resonemang om det 
material som kommit in till Skolverket via insamlingar av elev- och lärarenkäter, elevlösningar och 
kunskapsprofiler. Boken är uppdelad i olika delar som bland annat konkret beskriver hur proven 
möter skolan och hur man på kommunal nivå arbetar med ämnesproven i år 5.  
Det övergripande temat för denna bok är vilka möjligheter samt problem som följer eller kan 
uppstå i arbetet med ämnesproven i år 5. De röster som hörs i boken är alltifrån förskollärare och 
universitetslektorer till speciallärare. Med finns naturligtvis även elevernas åsikter. 

I boken diskuteras det om hur nationella ämnesprovet kom till, vilka som konstruerar dem och 
vad de som genomför dem har för åsikter. Det är många åsikter från personer med olika 
bakgrund som lyfts fram, vilket är positivt för läsaren som får en bred bild vad det gäller 
användandet av nationella ämnesprovet i skolår 5. Mängden författare, 14 stycken, gör det dock 
svårt att sammanställa deras åsikter var för sig. Innehållet är övervägande positivt, ifrågasättande 
eller kritik lyser med sin frånvaro vilket gör att boken upplevs som färgad ”av de egna”. Boken 
behandlar även vikten av att rektorerna tar sitt ansvar när det gäller att belysa problem, ge analys, 
beskriva skolans åtgärder och de åtgärder som bör uppmärksammas på kommunnivå. Även 
likvärdigheten i bedömningen och tilliten till resultaten behandlas. 
 
 

3.0 Syfte och frågeställningar 
 
3.1 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka varför det nationella ämnesprovet i skolår 5 genomförs. 
 
 
3.2 Frågeställningar 
 

• Varför utför den undersökta kommunen det nationella ämnesprovet i skolår 5? 
 

• Vad är fördelar respektive nackdelar med det nationella ämnesprovet i skolår 5? 
 

• Finns det några möjliga alternativ till det nationella ämnesprovet eller dess arbetssätt? 
 
 
4.0 Metod 
 
I vår studie har vi valt att använda oss utav intervjuer för att besvara vårt syfte, att vi valde 
intervjuer som metod är för att få en mer kvalitativ forskning. Med kvalitativt inriktad forskning 
menar Patel & Davidson en metod där man i insamlandet av data använder sig av verbala 
intervjuer och analyser av textmaterial.23

 Åsikter om det nationella provet ämnesprovet i skolår 5 inhämtade vi hos 16 personer, av dessa 
var 1 förtroendevald, 1 tjänsteman, 1 skolområdeschef, 1 biträdande skolområdeschef, 6 rektorer 
och 6 lärare. Våra intervjufrågor är valda utifrån vårt syfte med examensarbetet och vi valde att 
ha olika frågor beroende på vad personerna vi intervjuade hade för befattning, de hade dock tre 
gemensamma frågor, varför genomför denna kommun nationella provet, vilka är för- respektive nackdelarna 
med nationella provet samt finns det några möjliga alternativ till det nationella ämnesprovet eller dess arbetssätt? 

                                                 
23 Patel, R & Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 1994. 
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Inför intervjuerna fick personerna, om de så önskade, frågorna skickade till sig via E-post, det var 
13 av 16 personer som ville ha dem. Av de 3 personer som inte ville ha frågorna skickade till sig 
innan intervjun, var det 2 rektorer och en lärare.  

Under själva intervjun, 30-60 minuter, bandade vi samtalet för att i efterhand renskriva det. På 
så vis var vi på ett bättre sätt delaktiga under intervjun, vi kunde båda vara med och lyssna samt 
ställa viktiga följdfrågor.  
 
 
4.1 Intervjuer med förtroendevald och tjänsteman 
 
Vi intervjuade en förtroendevald skolpolitiker som sitter i Barn- och skolnämnden och är en av 
beslutsfattarna i den aktuella kommunen. För att få en bredare bild valde vi även att intervjua en 
tjänsteman vilken är en av dem som genomför besluten som fattas i Barn- och skolnämnden. 
 
 
4.2 Intervjuer med skolområdeschefer 
 
Det finns en chef över varje skolområde i den aktuella kommunen och dessa kände vi var viktiga 
att intervjua för att få hela kedjan med personer som jobbar och fattar beslut inom skolans värld. 
På grund av olika omständigheter intervjuade vi den biträdande skolområdeschefen i det ena 
skolområdet. Vi kan inte se att det har eller skulle kunna påverka arbetet negativt. 
 
 
4.3 Intervjuer med rektorer 
 
I varje skolområde valde vi ut tre skolor med elever i grundskolans tidigare år, för att intervjua 
respektive rektor som vi valt ut slumpmässigt. Anledningen till att rektorerna finns med i denna 
undersökning är att vi vill veta vad rektorerna känner till om nationella ämnesprovet skolår 5 och 
vad deras åsikt är. De är även skolans länk till de personer som fattar beslut i kommunen. 
 
 
4.4 Intervjuer med lärare  
 
På varje skola där vi intervjuade en rektor, intervjuade vi även en lärare i femteklass då de ska ha 
proven nu till våren. Lärarna är verksamma inom de tre ämnen som ingår i det nationella 
ämnesprovet, vilka finns omnämnda i bakgrunden. Vår tanke var att de redan har börjat fundera 
över det nationella ämnesprovet och eventuellt börjat diskutera arbetsuppgiften lite närmare. 
 
 
4.5 Bearbetning av insamlat material 
 
Efter att vi utfört intervjuerna och spelat in dem på kassettband, renskrev vi dem fråga för fråga 
och var för sig. Sedan tog vi och tittade igenom alla de svar vi fått, då många svar inom samma 
befattning/yrkeskategori var mycket lika valde vi att sammanställa dem under rubriker för 
respektive befattning/yrkeskategori.  
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5.0 Intervjuresultat med diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat från intervjuerna genom att först 
presentera dem med befattning och frågorna var för sig. Talstrecken redovisar vad som framkom 
under intervjuerna och med kursiv text markerar vi citat från någon av informanterna. Vi har valt 
att sammanfatta intervjusammanställningen i en efterföljande diskussion. 
 
 
5.1 Intervjusammanställning – förtroendevald 
 
Hur kommer det sig att denna kommun genomför Nationella provet (Np)?  
(Det är trots allt inte obligatoriskt)  
– Det började med att Barn- och skolnämnden, 1995, fick signaler från gymnasiet som handlade 
om att eleverna inte hade tillräckliga kunskaper då de kom från högstadiet. Därmed bestämdes, 
av Gymnasienämnden och skolnämnden, att från och med skolår 2 skall prov genomföras för att 
hitta de elever som riskerar att inte nå målen. 
 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med Np? 
Fördelar: 
– Np skapar diskussioner kring vad som står i läroplaner och kursplaner. För lärarna blir det ett 
kvitto på undervisningen. 
 
Nackdelar: 
– Under denna punkt fick vi inga svar. Däremot framhölls att; ”vi måste visa respekt för elevernas tid i 
skolan, de har endast nio år på sig”. 
 
Är Np obligatoriskt i denna kommun? (Samlas data in?) 
– Ja, har alltid varit. Införandet av Np skapade mycket ifrågasättande och stort motstånd, bland 
annat angående nämndens kunskapssyn. Nämnden fick stå på sig. Vad det gäller datainsamlingen 
så är den total. Det vill säga att alla elevers resultat samlas in och sammanställs i denna kommun. 

 
Sedan när har proven genomförts? 
– De infördes under vårterminen 1996. 
 
Ifrågasätts Np? I sådana fall hur och av vilka? 
– Väldigt få åsikter når de ansvariga personerna inom nämnden. De skulle väldigt gärna se ett 
större meningsutbyte med personal i skolan vad det gäller Np. 
 
Kan du/ni se några andra möjliga alternativ till Np? 
– Nej.  
 
Politisk färg, har det någon betydelse för Np´s existens? 
– Inte för nationella provets fortsatta användande i den svenska skolan. Däremot vid nya förslag 
och omröstningar, till exempel förslaget om att införa Np i skolår 3. 
 
Vad tycker du/ni om det nya förslaget att Np skall införas i år 3? 
– Är positiv till Np i skolår 3, ”kunskapsuppföljning och avstämningar är otroligt viktigt, hur man gör det 
spelar mindre roll”. Det viktiga är att kraven och möjligheterna är lika. I denna kommun använder 
man sig av ”minimikunskapskrav”, i samband med att en kunskapsprofil upprättas kan man då 
följa enskilda årskursers och elevers utveckling. 
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Är det tillåtet att välja bort vissa delar ur Np? 
– Nej. ”Det är inte tillåtet att göra på det viset, alla moment skall genomföras”.  
 
Om arbetssätten skiljer sig så pass mycket åt mellan de olika enheterna, kan man då garantera samma 
förutsättningar för eleverna och riktiga resultat? 
– ”Det är den enda bild vi kan få”. 
 
Diskussion: 
 
– På denna nivå råder ingen tvekan om varför kommunen genomför Np. Väldigt 
anmärkningsvärt vore det annars. Provet har genomförts sedan det gavs ut första gången, det vill 
säga vårterminen 1996. När Barn- och skolnämnden meddelade att provet skulle genomföras 
blev det stora protester, även nämndens kunskapssyn ifrågasattes och de fick arbeta hårt för att 
övertyga personalen i skolan. 

Fördelarna med Np som lyfts fram är inte många. Nämnden framhåller dock vikten av att 
eleverna har färdigheter i svenska, matematik och engelska.  
Utan dessa färdigheter ifrågasätter de hur eleverna skall klara att tillgodogöra sig de övriga 
ämnena? Att Np fokuserar på dessa ämnen, som ligger till grund för övriga ämnen i skolan, anses 
vara rätt. 

Nämnden medger att de olika arbetssätten mycket väl kan bero på att nämnden är långt ifrån 
verksamheten och informationen ut till skolorna och lärarna inte är den bästa. Detta kan vara en 
bidragande orsak till att det förekommer olika arbetssätt med Np. 

Nämnden medger att en utveckling av provet eller dess genomförande kan vara intressant. 
Därför vill nämnden gärna se ett större meningsutbyte med dem som genomför provet. 
Skolnämnden är beredd att ge lärarna väldigt stor frihet i sitt arbete som pedagoger, men då 
måste man även som pedagog kunna visa att denna frihet har medfört förbättringar. 

Tyvärr anser nämnden att det är alltför många steg emellan de olika parterna för att en 
utvecklande diskussion skall ske. Är parterna bara överens om syftet skall nog nya vägar kunna 
hittas. 
 
 
5.2 Intervjusammanställning - tjänsteman 
 
Tjänstemannen hade tyvärr inte så mycket svar på våra frågor då denne inte är ute i verksamheten 
så mycket, men tjänstemannen var positiv till proven då man måste ha en avstämning för att 
kvalitetssäkra undervisningen, dvs. eleverna ska ha fått det som de har rätt till. Någon annan 
metod än Np var inte främmande för tjänstemannen bara den har uppnår samma bredd som Np. 
På försök använder sig kommunen av ett dataprogram (PODB – Projekt- och 
omdömesdatabasen 24) där lärare för in elevernas studieresultat. På så vis kan de följa elevens 
utveckling samt på ett överskådligt sätt presentera den för vårdnadshavare. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 För vidare information om Projekt- och omdömesdatabasen, se www.podb.se
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5.3 Intervjusammanställning – skolområdeschefer 
 
Chefer över de skolområden i vilka vi utfört intervjuerna.  
 
Hur kommer det sig att denna kommun genomför Nationella provet (Np)?  
(Det är trots allt inte obligatoriskt) 
– Vet om att det är ett politiskt beslut, avtal med barn och skolnämnden, men känner inte till 
varför kommunen valt att göra det obligatoriskt. Skolverket erbjuder kommunerna att genomföra 
Np. 
 
Hur ser du på Np? 
– Som ett hjälpmedel bland andra, bra för lärarna att veta hur ”deras” elever står sig i ett 
nationellt perspektiv. 
 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med Np? 
Fördelar: Det är ett sätt att mäta – dvs. mätbarhet. 
Nackdelar: ”Om skriftliga prov skulle bli alltför vägledande i bedömningen av eleven är det inte bra”. Provet 
går emot den individuella inlärningstakten som skolan skall arbeta för. ”Det är ok att lära sig i sin 
egen takt men hit skall du ha hunnit då”.  
  
Ifrågasätts Np? I sådana fall hur och av vilka? 
– Nej, varken från rektorer i ledningsgruppen, eller lärare. Känner inte att det är någon som 
ifrågasätter Np. I ett av skolområdena finns en diskussion om mål och bedömning, vilka mål skall 
eleverna nå, hur skall vi styra skolområdet, vad skall styras lokalt? 
 
Kan du/ni se några andra möjliga alternativ till Np? 
– Om alternativet är ett nationellt mätinstrument, finns inga alternativ vad jag kan se. För mig är 
inte det nationella perspektivet särskilt viktigt, det handlar om Skolverkets uppdrag gentemot 
regeringen. Jag skulle kunna tänka mig ett lokalt utformat prov, men visst är det bra att kunna 
jämföra sig nationellt. 
Större lärarbedömning av eleverna och deras individuella lärstil, inlärningsförmåga och utveckling 
ger en bedömning utifrån en helhet. 
 
Vad tycker du/ni om det nya förslaget att Np skall införas i år 3? 
Tveksamt, skolår fem är okej. Det viktiga är att vi kan bli tydligare i att klargöra för var eleverna 
står i sin kunskapsutveckling, samt att bättre förklara för föräldrar hur vi arbetar för att uppnå 
målen… 
Den andra är något kluven i frågan, och jämför med Finland angående deras basinlärning och 
diagnostik, som lägger stor tyngd på de första tre åren i skolan, för att finna eleverna i behov av 
extra stöd. 
 
Diskussion: 
 
– Vi upplever att skolområdescheferna i denna kommun är eniga och väl insatta i användandet av 
nationella ämnesprovet i skolår 5. Även skolområdescheferna ser Np som ett viktigt hjälpmedel i 
skolan. Ett intressant perspektiv fick vi från en av de intervjuade personerna, det handlade om 
den individuellt anpassade undervisning som eleverna i den svenska skolan skall få enligt  
Lpo 94. Skolchefen menade att genom att ge elever individuell kunskapsinlärning/takt och sedan 
mäta dem i ett nationellt ämnesprov som förutsätter att alla elever skall ha nått lika långt i sin 
kunskapsinlärning inte känns rätt. Det gör att vissa elever missgynnas och resultaten i Np kan 
därför enligt vår mening återigen ifrågasättas. 
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Även hos skolområdescheferna bekräftas att diskussionerna om och kring Np är väldigt få, eller i 
stort sett inga alls. Skolområdescheferna är de personer som skall framföra lärarnas och 
rektorernas åsikter och synpunkter till nämnden. Var hamnar då åsikterna och synpunkterna om 
Np som finns hos skolpersonalen? 

Ingen av de intervjuade personerna anser att förslaget om nationellt ämnesprov i år 3 är ett 
särskilt bra förslag. Däremot omtalar en av dem om den modell som Finland använder sig av, 
personen i fråga hävdar att Finland lägger en större tyngdpunkt, i basinlärning och diagnostik 
under elevernas första tre år i skolan, jämfört med Sverige, när det gäller att finna elever som är i 
behov av särskilt stöd. 
Om det skulle stämma, kan man då anta att det är en ersättning till att mäta elevernas 
kunskapsinlärning efter tre läsår i den finska skolan, det vill säga Np i skolår tre? Skulle vi 
resonera efter de svar som vi har fått under vår undersökning, svar som säger att de elever som 
inte når målen i år fem inte är någon nyhet, skulle vi då kunna säga att den finska skolans modell 
är bättre än det svenska förslaget om att införa Np i skolår tre?  
 
 
5.4 Intervjusammanställning - rektorer 
 
Sex rektorer, chef för respektive lärare. 
 
Hur kommer det sig att denna kommun genomför Nationella provet (Np)?  
(Det är trots allt inte obligatoriskt) 
– De flesta, fyra av sex rektorer, känner till att det är ett politiskt beslut som är fattat, medan 
andra säger att ”så har det varit. Vi har haft de här proven och vi har uppfattat dem som obligatoriska, sedan 
har vi kört dem… Vet inte vem som bestämt och vilka som gör dem i kommunen”? 
 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med Np? 
Fördelar:  
– Np är en bra metod för att på en nationell nivå, mäta kvaliteten i skolan. Samtidigt en motvikt 
till den decentralisering som pågår. ”Provet är ett sätt för Riksdag och Regering att visa i vilken riktning 
skolan skall jobba”. De ger en hjälp till lärarna att mäta elevernas kunskap på ett annat sätt. ”Med 
Np kan vi hitta de elever som läraren missbedömt”.  
 
Nackdelar: 
– Det nationella provet kan eventuellt innehålla delar som man inte arbetat med, då bör man ta 
hänsyn till det vid rättningen. För skolor med hög andel elever med svenska som andraspråk, kan 
de stora textmassorna vålla problem. Detta trots att de använder de anpassade proven. Proven är 
tidskrävande enligt två rektorer.  
 
Hur ser du på Np? 
– Fem av sex rektorer är positiva till Np som en ”rikslikare”, de är ett instrument som behövs då 
vi ska ha en likvärdig skola i Sverige. Jämfört med andra länder som saknar denna typ 
av ”rikslikare”. 

En av rektorerna ser Np som en ”måste sak”, vilken inte gör någon större nytta på just denna 
skola. Denna rektor ser gärna en diskussion på alla nivåer i kommunen om nyttan med Np. 
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En annan åsikt är att Np blivit avdramatiserat sedan införandet och att det inte längre ses som ett 
dramatiskt måste, rektorn tror att Np blivit ett mer hanterligt instrument jämfört med då det 
infördes. Även konstruktörerna, kompetenta och ”gräddan av provtillverkare”, av Np ses som en 
bidragande faktor till att Np uppfattas som positivt; ”Det är i princip samma människor som även gör 
styrdokumenten, vilket gör att de hänger väl ihop”. 
 
Vad tycker du/ni om det nya förslaget att Np skall införas i år 3? 
– ”Allt för tidigt, de eleverna upptäcks av personalen på ett tidigt stadium. Bättre att satsa de pengarna på annat 
inom skolan”, säger en rektor. Två av sex rektorer kan tänka sig det beroende på hur provet är 
utformat. En annan nämner den aktuella debatten som säger, ”tidigare kvalitetssäkring” – resurserna 
skall in så tidigt som möjligt.  
 
Kan du/ni se några andra möjliga alternativ till Np? 
– Np är en av flera vägar att gå när det gäller att finna elevers kunskapsnivå. Kanske bör man 
vara selektiv, det vill säga – man bör fundera på om alla elever behöver göra provet. 
”Np är en undervisningssituation, eleverna lär sig av provet. På något sätt måste man ställa frågor till eleverna. 
Att göra exempelvis ett kommunalt prov är ingen bra idé, de kan se alltför olika ut och det behövs likriktare på 
nationell nivå”. En annan åsikt är att man, i större utsträckning, bör använda sig utav kompetensen 
som finns i form av specialundervisning, exempelvis screening och övriga metoder. Sista 
kommentaren är den att ”man behöver ju inte göra alla delar i Np”. 
 
Diskussion: 
 
– Det är anmärkningsvärt att möta skolledare som inte vet varför de genomför det nationella 
ämnesprovet. Vi har överlag blivit förvånade över hur lite insatta rektorerna är i detta 
arbetsmoment, ett arbetsmoment som är påtagligt för deras personal. Kanske är det inte så 
konstigt att lärarna är osäkra eller ovetande om vem som ger dem denna arbetsuppgift, när även 
deras arbetsgivare är ovetande om svaret på denna fråga. Här måste rektorn ta sitt ansvar för det 
pedagogiska ledarskapet och sätta sig in i uppgiften, en uppgift som berör hela skolan. 
För att komma till rätta med det problemet, ja vi anser det vara ett problem, måste tydligare 
information som rör Np komma från Skolverket och/eller kommunen.  
En av rektorerna framhöll att lärarna måste sätta sig in i provet för att veta vilka kunskaper som 
efterfrågas. Först då kan man som lärare förändra sin undervisning till det som stadsmakten 
önskar. 

Det nationella provet upplevs av rektorerna som ett riktmärke från riksdag och regering om hur 
de vill att skolan skall arbeta och utvecklas. Vi har reflekterat över att den styrning som fanns i 
Lgr 80 och som saknas i nuvarande läroplan, Lpo 94, har ersatts av det nationella provet. Vi anser 
att Np är regeringens verktyg att säkerställa undervisningens kvalitet i de svenska skolorna. Dessa 
tankegångar får visst medhåll från rektorer som även vittnar om en ökad andel 
resultatredovisningar och skrivelser till Skolverket. 
Nästan alla rektorer, fem av sex, ser positivt på Np. Många av dem ser upp till de personer som 
tillverkat proven och anser att de är otroligt kompetenta, de är ”gräddan av provtillverkare”. Att 
använda sig av Np ser rektorerna som nödvändigt, det är viktigt att Sverige strävar efter lika 
utbildning för alla och då är Np det instrument som ger denna rikslikare. 
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5.5 Intervjusammanställning - lärare 
 
Sex lärare som undervisar i skolår 5. 

 
Hur kommer det sig att denna kommun genomför Nationella provet (Np)?  
(Det är trots allt inte obligatoriskt)  
– Ingen av de tillfrågade lärarna känner till hur det kommer sig att kommunen genomför Np. En 
lärare uttalar sig enligt följande; ”Jag uppfattar det som ett beslut från högre ort, men vet inte varför. Tror att 
det handlar om att uppnå kvalitet i skolan”.  
 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med Np? 
Fördelar:  
– De flesta lärarna framhåller att provet tydliggör elevernas kunskapsnivå, de upptäcker elevernas 
svagheter och styrkor. Provet ger en chans att se alla elever, ingen kan ”slinka” förbi. För 
utvecklingssamtal ger det ett bra underlag.  
Provet uppfattas, av två lärare, som väl utarbetat av kompetenta personer, som utgår från den 
senaste forskningen. Provet ger även en möjlighet till att analysera resultaten, samt att jämföra 
dem i ett större perspektiv. Skolan skall ge en likvärdig utbildning. 
 
Nackdelar: 
– Den största motsättningen mot Np är tidsåtgången och arbetsbördan generellt. En lärare 
ifrågasätter provkonstruktörernas verklighetsförankring. Utformningen på Np kan i vissa fall 
innebära att det är praktiskt svårt att genomföra. 
Vidare är det sällan som Np ger några överraskande resultat. Även rättningsmallen nämns under 
denna punkt, och då med antydan om att den skall ge missvisande resultat. 
Tolkningsrätten och svårigheten med den gör att bedömningen och tolkandet anses vara svårt. 
 
Vilka skillnader kan du se jämfört med Lgr 80? (Om du har varit med så länge?) 
– Två av sex lärare hade erfarenheter från denna tid. Skillnaden som framhålls, mellan Lgr 80 och 
Lpo 94, från en lärare är att man som klasslärare hade fler prov/tester, samt att resurserna var 
bättre med fler speciallärare. Läraren säger även att dagens läroplan innebär större frihet. 
Den andra läraren, ”ser ingen större förändring för egen del, denne har inte förändrat sin tolkning under dessa 
år. Läraren ser fortfarande till individen och inte till gruppen i den utsträckning som målen vill”. 
 
Kan du/ni se några andra möjliga alternativ till Np? 
– Det var dåligt med förslag på möjliga alternativ till Np. En lärare gav oss dock ett spännande 
förslag; ”Kanske kan IT användas för att göra tester”?   
En annan lärare ifrågasätter om inte den tid som går åt för Np skulle kunna användas mer 
effektivt, för att med diagnoser snabbare kunna hjälpa elever som är i behov av extrastöd. 
 
På vilka sätt kan du/ni hjälpa elever som inte når målen i Np? 
– Till exempel extrahjälp, speciallärare och åtgärdsprogram. Från en lärare fick vi även svaret, att 
som lärare kan man jämföra elever/klasser åt för att fördela resurser och eventuellt ändra på 
undervisningen till nästa år.  
 
Har du ändrat åsikt angående Np? 
– Ingen av de intervjuade lärarna säger att de blivit mer negativa till Np. Även om vissa av dem 
har åsikter om delar av provet.  
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Diskussion: 
 

– Vi upplever att lärarna genomför något som de inte riktigt vet varifrån det kommer. Med det 
menar vi inte att lärarna inte känner till att det är Skolverket som ligger bakom det nationella 
provet. Utan att de inte har reflekterat över eller blivit informerade om vad som ligger bakom 
införandet av Np i den aktuella kommunen. Fem av sex lärare kände till att provet inte är 
obligatoriskt enligt regeringsbeslut. Annars är just bristen på information från kommun till 
rektorer och lärare tydlig.  

Vad det gäller fördelar med Np är de flesta lärarna eniga, det handlar om att tydliggöra 
elevernas kunskapsnivå för att på en nationell nivå kunna jämföra Sveriges elever i skolår 5. Att 
provet även ligger till grund i många utvecklingssamtal får ses som en ren bonus för lärarna. För 
en av lärarna var den senaste forskningen en viktig del i dennes övertygelse om att Np är positivt 
för den svenska skolan. 
Nackdelar med Np är att de anses vara tidskrävande och ge en utökad arbetsbörda. Ingen av de 
lärare som vi talat med framhöll att de arbetade med Np som en del i undervisningen, vilket 
Skolverket anser vara tanken med det. Arbetsbördan kan för vissa vara så stor att de väljer att ta 
bort vissa moment ur Np, moment som läraren anser att de redan genomfört i undervisningen.  
 
En lärare betonar att lärarna över lag bör bli bättre på att välja ut viktiga moment. Detta strider 
dock direkt mot de direktiv som kommunen ger, enligt dem är det absolut förbjudet att ta bort 
moment ur det nationella provet.  

Vidare har vi noterat det som lärarna även själva tar upp, problemet med rättningen. Den kan 
oerhört lätt bli missvisande vilket gör att kvaliteten på hela provet kan ifrågasättas. Det är främst 
rättningsmallen och lärarnas tolkningsrätt som utgör den största skillnaden, många frågor kan 
innebära flera rätta svar. Vi tror att detta sker på grund av att, åter igen, informationen om hur 
Np skall genomföras är bristfällig.  

 
Skillnaden från den tiden då lärarna arbetade efter läroplanen, Lgr 80, till idag, besvarades av två 
lärare. Den största skillnaden sades vara att det är en markant skillnad på resurser. Just resurserna 
är ett omtalat ämne, idag vilar ett större ansvar på lärare och arbetslag jämfört med tidigare, då 
det fanns större tillgång till resurser.  
Dagens läroplan innebär även en större frihet men samtidigt ett större ansvar. Större frihet har 
läraren idag vad det gäller planering och genomförande av lektioner, men med det kommer även 
ett större ansvar för läraren att ta hand om de elever som behöver extrahjälp och stöd i sin 
kunskapsinlärning. Detta ansvar gör även att en av de intervjuade lärarna ifrågasätter Np och den 
tid som går åt i och med genomförandet av dem. Det motiveras med att elever som har behov av 
särskilt stöd redan är observerade, det behövs inget stort nationellt prov för att ”hitta dem”. Denna 
lärare menar att tiden som går åt, bättre kan används för att hjälpa dessa elever som är i behov av 
extra stöd. Kanske är denne lärare på väg att finna nya vägar för att säkerställa undervisningen i 
den svenska skolan?  
 
Ett annat förslag vi fick var att IT, informationsteknik, på något sätt bör gå att använda för detta 
ändamål. Den största bristen i arbetet med Np anser vi vara avsaknaden av diskussioner kring 
dem. Detta är något som många lärare och rektorer säger att de skulle vilja ha mer utav, att 
diskutera om provet i förhand skulle medföra att det blev enklare att genomföra. 
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6.0 Diskussion 
 
6.1 Viktiga resultat 
 

– Följande punkter anser vi vara viktiga att uppmärksamma för att de är faktorer som påverkar 
elevernas och skolpersonalens förutsättningar. De resultat vi har fått fram diskuterar vi utifrån de 
åsikter vi samlat in, och i de fall det går ställer vi dem även mot litteraturen. En litteratur som är 
byggd på bland annat en landsomfattande undersökning, vilken ger samma eller liknande resultat 
som det vi fått fram. Vilket även till viss del framgår av Litteraturgenomgången. 
 
Information/Kommunikation 
 

– Det som förvånar oss mest i denna undersökning är att det är så få som vet varför de utför Np, 
uteslutande handlar det om rektorer och lärare. Det kan tyckas naturligt med tanke på att de är 
längst ner i ”ledet av utförare”, vad som är anmärkningsvärt är att informationen kring Np inte 
når ut till dessa personer. Detta gör att det kan vara stora skillnader i hur skolorna i kommunen 
arbetar med och genomför Np. Ett exempel på skillnader i genomförandet som vi stött på är det 
faktum att lärare i vissa fall väljer att plocka bort moment ur nationella ämnesprovet. Detta är inte 
tillåtet enligt Barn- och skolnämnden i kommunen och Skolverket kan inte protestera då provet 
är ett erbjudande till kommunerna. När vi påtalar det för ansvariga i den aktuella kommunen är 
de ovetande om vad som sker i skolorna. De medger även att det är ”för många led” mellan de 
styrande och de som utför det som beslutats.  
 
Vad kan man då göra för att beivra denna utveckling? Naturligtvis måste informationen ut till 
skolorna, rektorerna och lärarna, bli mycket bättre. Detta är även något som både rektorer och 
lärare framhäver och det nämns i diskussionen efter lärarnas intervjusvar. 

Vi menar att det är bristen på information och samverkan kring nationella ämnesprovet som 
skapat denna situation. Det går inte att säga att ”vi är långt ifrån verksamheten” och sedan blunda för 
det som försiggår på skolorna. Arbetet med Np är tidskrävande, inte bara för lärarna utan även 
för de som utvecklar dem. Np är alltså en enorm arbetsuppgift som har ett gott syfte; att 
säkerställa kvalitén på undervisningen i den svenska skolan. Därför anser vi det inte rätt att 
resultatet på ett nationellt mätinstrument skall påverkas av bristande information på lokal nivå.  

Bland de resultat som vi fått bekräftade utifrån litteraturen styrks det att Np uppfattas som 
övervägande positivt, samt att diskussion och information om och kring Np är avgörande. Därför 
vågar vi påstå att de resultat vi har kommit fram till kan gälla generellt med vissa undantag.            
Litteraturen behandlar även vikten av att rektorerna tar sitt ansvar när det gäller att belysa 
problem, ge analys, beskriva skolans åtgärder och de åtgärder som bör uppmärksammas på 
kommunnivå. Även likvärdigheten i bedömningen och tilliten till resultaten behandlas. 

 
Vi ifrågasätter om de stora skillnaderna i hur skolor arbetar med nationella ämnesprovet verkligen 
ger samma förutsättningar och likvärdighet i bedömningen av eleverna i den svenska skolan? Vi 
vill hävda att så inte är fallet. Anledningen till dessa skillnader anser vi vara bristande information 
om och kring arbetet med nationella ämnesprovet. Ökat antal diskussioner mellan personalen på 
skolorna skulle ge bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning på den enskilda skolan och i 
kommunen. Informationen måste bli bättre till rektorer och lärare, idag upplever vi att de 
styrande personerna förutsätter att provet genomförs enligt bestämmelser och instruktioner. Men 
det kan vi visa att så är inte fallet. 
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Efter genomförandet av intervjuer i den aktuella kommunen har vi fått bekräftat att det 
diskuteras för lite både på den enskilda skolan samt på alla nivåer i den aktuella kommunen. Vi 
tror att skolorna skulle gynnas av att diskutera provet mer och oftare särskilt de som ska utföra 
dem på en och samma skola, då kan de tillsammans komma fram till ett gemensamt 
förhållningssätt vid rättning. Detta framhålls även i den litteratur som vi tagit del av.   

 
En av författarna i den litteratur vi använt oss av hävdar att; rektorer emellan i Np har en gemensam 

referensram för samtal om tolkning, åtgärder och upplevda effekter. [...] 25

Detta påstående kan vi inte hålla med om, utifrån vad vår undersökning visar är 
kommunikationen och diskussionen angående Np i den aktuella kommunen dålig. 
 
Likvärdighet 
 
– Likvärdig utbildning är något som den svenska skolan arbetar för. Att det nationella 
ämnesprovet skall främja en sådan utveckling inom skolan måste ses som positivt. Vad som är 
beklagligt är det faktum att Np inte kan sägas ge en alldeles rättvis bild av hur kvaliteten är på de 
svenska skolorna, detta på grund av att det idag används alldeles för många och olika metoder i 
arbetet med Np.  
 
Över provet vilar en väldig sekretess, det är oerhört viktigt att provet och dess moment inte 
kommer till kännedom för någon, i synnerhet eleverna, före det att provet skall genomföras. Om 
så skulle ske kan man inte säga att resultatet är trovärdigt, vilket även framgår av den litteratur vi 
använt oss utav. Hur pass trovärdigt är då resultat som är grundade på olika förutsättningar? 
Dessa tankegångar har medfört att vi har arbetat fram ett förslag på en metod att använda 
tillsammans med nationella ämnesprovet i skolår 5, ett förslag som vi tror skulle innebära ett mer 
trovärdigt resultat.  
 
Vad som är intressant i diskussionerna kring likvärdighet och elevers individuella studiegång är 
det påstående som vi fick från en av skolområdescheferna i den aktuella kommunen. Denne 
hävdade att Finland lägger större vikt vid att finna de elever som är i behov av extra stöd, jämfört 
med Sverige. Det handlar alltså om att Finland, tidigare under elevernas första skolår skulle lägga 
in resurser. Vi har tyvärr inte haft möjlighet att kontrollera om detta påstående stämmer eller ej, 
men om vi utgår från att skolområdeschefen talar sanning anser vi det vara ett intressant 
påstående. Detta påstående kom upp till diskussion när vi frågade om vad skolområdeschefen 
anser om förslaget att införa nationellt ämnesprov i skolår 3, svaret på den frågan var att 
personen i fråga var väldigt kluven. Utifrån de påståenden från lärare som över lag säger att elever 
som är i behov av extra stöd påträffas före skolår tre 26, ifrågasätter vi vad Np i skolår tre gör för 
nytta om behovet av särskilt stöd för eleverna ligger i skolår ett eller två? 
 

Det är naturligtvis inte först i femman läraren avgör om eleven behöver extra stöd, men avstämningen 
mitt i grundskolan syftar dels till att göra skolan uppmärksam på om eleverna får den hjälp de 
behöver, dels till att konstatera om eleverna har nått målen för femman och är på rätt väg i sin 
språkutveckling. 27

 
 
 

                                                 
25 Skolverket, Att visa vad man kan: En samling artiklar om ämnesproven i år 5. Sid. 201 
26 Intervjuer med lärare – diskussion, Sid.10 
27 Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet, www.nordiska.uu.se/natprov/
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Vad vi försöker hävda är, att lärarnas förmåga att hitta de elever som är i behov av särskilt stöd 
måste samhället lita på. Därför bör resurserna läggas på eleverna i ett så tidigt stadium som 
möjligt, detta gynnar både elever och lärare under den resterande skolgången. 

Märk väl att detta är våra åsikter kring frågan om den finska modellen, en modell som vi inte 
känner till men som för oss skapar en tankeprocess kring det svenska förslaget om införandet av 
Np i skolår tre. Vidare påpekade personen ifråga en intressant sak som denne menar är en negativ 
sida med Np. Personen menar att provet inte stämmer överens med den individuella skolgång 
som vi har idag, och som skolorna jobbar mycket för, det vill säga att eleverna får jobba i sin egen 
takt. Vad som menas är att det blir fel att låta eleverna arbeta i sin egen takt för att nå målen och 
sedan ge dem ett prov som ändå ställer samma krav oavsett var de befinner sig i sin individuella 
skolgång. Hur fungerar det då i skolorna? Är inte den individuella skolgången ändå rätt styrd?  
Är det inte fortfarande så att man på många skolor låter eleverna jobba i sin egen takt, men att 
det förväntas att hela gruppen gör liknande framsteg? 
 
Lärarunderlag 
 
– För många lärare är Np ett viktigt underlag i arbetet med och för eleven. Np och dess olika 
moment kan hjälpa läraren att fatta beslut som rör elevens måluppfyllelse och eventuella framtida 
behov av hjälpinsatser. Även som underlag vid utvecklingssamtal känner många lärare ett stöd i 
det nationella ämnesprovets uppbyggnad och det konkreta underlag som det faktiskt är. Att Np 
uppfattas av lärare som betungande har till stor del sin grund i organisationens brister.  

Det finns mycket att göra för att minska arbetsbördan, bland annat genom att få hela skolan 
involverad i arbetet med det nationella ämnesprovet. Det visade sig att det fungerar olika på varje 
enskild skola när det gäller att fördela arbetet i arbetslaget för att den som utför provet ska få 
möjlighet till sammanhängande tid för rättning. På vissa skolor hjälps man åt att ansvara för 
undervisningen i den aktuella klassen under några dagar, så att den ordinarie läraren kan rätta 
elevernas prov. På det viset hjälps man åt för att provet snabbare ska bli rättat och läraren kan 
göra den individuella kunskapsprofilen. En profil där läraren för varje delmoment i de olika 
ämnesproven skriver, hur det gått för eleven. Läraren skriver ned både det som gått bra och det 
som gått mindre bra, profilen skickas sedan iväg till kommunen tillsammans med provet. I den 
aktuella kommunen har vi fått tydliga exempel på olika förutsättningar för samma arbetsuppgift. 
 
Vidare kan vi diskutera det som talar emot Np som ett positivt medel för lärarna, att den status 
som läraryrket försöker uppnå inte påverkas positivt av ”ovanifrån styrda medel” som vi anser att 
Np med flera metoder är. Med det menar vi att lärarnas status och yrkesskicklighet eventuellt 
ifrågasätts av att skolan idag använder sig av allt fler färdiga modeller. Det är inte längre 
kompetensen hos den enskilda läraren som påverkar elevens skolgång och utveckling, vilket i och 
för sig kan vara positivt om det är icke kompetent personal, men för läraryrkets status tror vi att 
det kan vara hämmande att använda sig av metoder och modeller allt mer och oftare. 

Skolverkets tanke med provet är att det ska vara en del i undervisningen under den perioden 
provet skall genomföras. Utifrån våra intervjuer i den aktuella kommunen kan vi visa att provet 
inte används på det viset som Skolverket tänkt sig. Även i rapporten (Det nationella provsystemet i den 
målstyrda skolan) som Skolverket genomförde 2003, lyfts samma resultat fram, vilket även framgår 
av vår litteraturgenomgång. 
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Resursfördelning 
 

– Även resursfördelningen påverkas av Np. En av våra informanter framhåller risken med att det 
manipuleras med resultat för att hävda att skolan är i behov av större resurser eller för att locka 
till sig elever till skolan. Vad som än ligger bakom, är det fel att utnyttja en nationellt angelägen 
mätning av den svenska skolan för egen vinnings skull. I den kommun där vi bedrivit vår 
undersökning använder man sig inte av det nationella ämnesprovet som en grund i 
resursfördelningen. Detta tyckte vi först verkade konstigt, varför styr inte resultaten på ett så 
omfattande underlag som Np hur resurserna fördelas i kommunen? Nu när vi själva resonerar 
kring frågan; Varför och Np kan vi se att även resursfördelningen skulle riskera att bli 
snedfördelad om inte provet genomförs på rätt sätt. Utifrån vårt resultat anser även vi att det inte 
är lämpligt att använda nationella ämnesprovet som grund i resursfördelningen. Vårt beslut 
grundar vi på att som provet genomförs idag, med alltför stora skillnader i förutsättningar, är det 
inte riktigt att låta dessa resultat styra resursfördelningen. 
Då provet utförs korrekt skulle det vara utmärkt att använda i kommunens resursfördelning, då 
skulle de som verkligen behöver den extra resursen, kunna få det. Till denna diskussion har vi ett 
mycket passande citat; Varje elevs rätt att lyckas är en medborgerlig rättighet som ska påverka kommunens 
budget, inte påverkas av denna.28

 
Vad det gäller resurser finns det även åsikter från skolans personal om att användningen av 
specialpedagoger och deras metoder bör öka, det blir då en ekonomisk fråga. Ett annat förslag är 
att man bör fundera på om verkligen alla elever bör/behöver göra Np? Exempelvis de elever som 
har läs- och skrivsvårigheter. 
 
 
6.2 Gav övergången från Lgr 80 till Lpo 94, Np i skolår 5? 
 

– Skolverkets officiella syften med det nationella ämnesprovet i skolår 5 är kortfattat; att ge 
lärarna hjälp i bedömningen av elevers måluppfyllelse, samt att belysa varje elevs starka och svaga 
sidor. Vi anar dock, som vi även nämner i rektorernas diskussion, att Np har kommit till på 
statens begäran för att säkerställa kvaliteten på undervisningen i den svenska skolan. Detta var ett 
måste för staten efter reformeringen av skolan, vilken innebar en decentralisering. Det gav en 
förändrad ansvarsfördelning, från stat till kommun och statens sätt att styra skolan med regler 
ändrades till mål- och resultatstyrning. 
 
 
6.3 Digitalisera nationella ämnesprovet i skolår 5? 
 

– Från de personer som vi intervjuat har vi fått få förslag till hur Np skulle kunna utvecklas. Vi 
fick ett intressant förslag från en lärare, denne kunde tänka sig att det nationella ämnesprovet 
skulle komma att digitaliseras och att man i framtiden kommer att använda sig av 
informationsteknik (IT) i större utsträckning. Det är något som vi håller med om och även ser 
som ett lyft i nationella ämnesprovets användarvänlighet. Redan idag tillhandahåller Skolverket en 
tjänst som kallas provbank, idag finns dock endast ett prov tillgängligt för grundskolan, hem- och 
konsument kunskap. 
Fördelarna med att använda en provbank kan vara; en enkel distribution av material, olika 
versioner av prov är enkla att hantera och det blir lättare att snabbt förändra proven. Detta 
framgår av Skolverkets rapport Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan. 
 
 

                                                 
28 Skolverket, Att visa vad man kan: En samling artiklar om ämnesproven i år 5. Sid.207 
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6.4 Förslag till annan modell 
 

– Vi har själva utarbetat ett förslag till hur Np skulle kunna användas i framtiden. Bakgrunden till 
vårat förslag är den att vi upplever stora skillnader i arbetet med och utförandet av Np, skillnader 
som i slutändan kan resultera i ett missvisande resultat. Skolverket och den svenska staten lägger 
ner mycket tid, resurser och pengar för att utarbeta en modell som skall säkerställa den 
undervisning som bedrivs runt om i landet. Känns det då inte konstigt att flera faktorer är med 
och påverkar resultatet negativt? En av dessa faktorer är rättningen, våra intervjuer visar på 
samma bild som skolverkets rapporter gör, det vill säga att många lärare upplever rättningen som 
svår. 

Den förslagsmodell som vi har utarbetat bygger på att Skolverket ansvarar för rättningen av de 
prov som ligger till grund för resultatredovisningen. Redan idag samlar Skolverket in en viss del 
av de utförda proven, vilket görs utifrån elevernas personnummer. 
I genomförandet av denna modell tänker vi oss att Skolverket sänder ut ”öronmärkta” prov till 
elever runt om i landet, när proven sedan är genomförda skickar skolan tillbaka dem till 
Skolverket som då rättar dem. På detta vis tror vi att rättningen och resultaten från proven blir 
mer sanningsenliga. För läraren som önskar genomföra Np med hela sin klass ser vi möjligheter 
med IT, läraren skulle då kunna ladda ner nationella ämnesprovet och utföra det som det har 
gjorts tidigare. Kommunerna som idag har Np som ett obligatorium kan och bör naturligtvis 
även i fortsättningen ha det, på så vis kan kommunen även fortsättningsvis samla in och 
sammanställa proven. 

De åsikter som vi har fått kring vårt förslag är att lärarna vill ha kvar Np som ett mätinstrument. 
Därför ser de inte gärna att provet skulle bli helt centralstyrt från Skolverket utan att komma dem 
till del. Det är inte heller vår ambition med förslaget, vår ambition är att hitta en modell som i ett 
nationellt perspektiv ger en mer rättvis bedömning av elevernas prestationer med hjälp av en 
bedömare eller bedömargrupp.  

En annan väg att gå för att nå liknande resultat skulle vara att tydligare och oftare informera 
skolans personal om vad som gäller kring arbetet i och med Np. Förutom tydligare information 
skulle kanske ett möjligt urval av momenten i nationella ämnesprovet vara ett alternativ. Behöver 
verkligen alla moment göras varje år? 
 
 
6.5 Flera syften med ett och samma prov? 
 

– Kan det vara så att det nationella ämnesprovet används för flera olika syften, men att det är 
utvecklat för att endast uppfylla ett av dem? Vi menar att Skolverket skapat ett mätinstrument 
som skall ge en bild av nivån på den svenska undervisningskvalitén.  
 

Statens uppgift blev att formulera de mål som ska uppnås och att på olika sätt genom uppföljning och 
utvärdering försäkra sig om graden av måluppfyllelse. Skolverket fick i uppgift av regeringen att 
utveckla och tillhandahålla ett nationellt provsystem.29

 
I processen att samla in data för Skolverket genomför lärarna ett arbete som ligger till grund för 
deras egen arbetssituation, exempelvis underlag för utvecklingssamtal, därav två syften trots att 
det är avsett för ett av dem. För att åter knyta an till vår modell, ser vi gärna att Np delas upp och 
utvecklas/anpassas var för sig för att användas till två olika användningsområden. Dessa 
områden är då kvalitetsredovisning och elevuppföljning. Elevuppföljningen består då av den del 
som läraren gör idag, medan kvalitetsredovisningen skulle innefatta de resultat som Skolverket 
kallar in från våra elevers genomförande av Np runt om i landet. 
 
                                                 
29 Skolverket, Att visa vad man kan: En samling artiklar om ämnesproven i år 5. Sid.9 
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6.6 Metoddiskussion 
 
– Vi känner att vi är väldigt nöjda med hur vi har genomfört denna uppgift. Vi har under hela 
arbetets gång haft ett nära samarbete som har betytt att våra funderingar har stötts och blötts 
otaligt gånger. Detta har resulterat i ett mycket väl planerat och genomfört förarbete, detta 
förarbete innefattas av flera intervjuer med personer som arbetar inom skolan i den aktuella 
kommunen. Inför dessa intervjuer skapade vi frågor som vi ville att de olika personerna skulle 
besvara, frågorna var anpassade för att vara lämpade för deras olika befattningar.  

Att frågorna var relevanta och upplägget kring intervjuerna var väl genomtänkt, fick vi bekräftat 
utifrån den litteratur som vi tagit del av från Skolverket. I den litteratur som vi använt oss av 
finns liknande frågeställningar och deras resultat påminner starkt om det resultat som vi kommit 
fram till.  

Att vårt val av ämne berör personal som är verksam inom skolan har vi fått bekräftelse på, vid 
ett flertal tillfällen har vi fått höra att våra besök skapat diskussioner kring nationella ämnesprovet 
i skolår 5, vilket är väldigt positivt.  

Naturligtvis finns det även moment som vi är mindre nöjda med, till exempel mängden 
litteratur. Eller rättare sagt, avsaknaden av den. Den litteratur vi funnit och använt oss utav är 
utgiven från Skolverket och den är då enligt oss färgad, men vi känner ändå att vi kan visa de 
negativa sidorna med provet, vilket vi i vissa fall gör utifrån våra intervjuer.  
För oss är just syftet med arbetet att ställa frågan; Varför, vi vill visa både för- och nackdelar med 
Np, så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om skolan skall fortsätta att använda sig av 
provet på det sätt som det görs idag. En annan svårighet som vi har haft i och med vårat val av 
metod är den tidsåtgång som krävts för att genomföra alla, 16 stycken, intervjuer.  

Det har tagit väldigt lång tid att genomföra dessa intervjuer och vi har känt att arbetet hämmats 
allt för långa stunder, men trots det har det varit nödvändigt att göra dem. Intervjuerna är 
stommen i detta arbete som skall redogöra varför den aktuella kommunen genomför Np. 
Intervjuerna har gett oss ett bra material och att diskutera Np med berörda personer har varit 
intressant och skapat många funderingar hos oss. 
 
 
6.7 Förslag på fortsatt forskning 
 

• Under vårt arbete med denna undersökning har vi upptäckt att man arbetar med Np på 
olika sätt, vissa använder sig i större utsträckning av nationella ämnesprovet i 
undervisningen och då även anpassar litteraturen efter det, medan andra väljer bort vissa 
delar ur provet. Där skulle man kunna fortsätta och undersöka exakt hur många olika 
arbetssätt det finns och vilket/vilka som fungerar bäst.  

 
• En fråga man skulle kunna ställa sig är; behöver vi nationella kvalitetsmätningar? Vilket 

syfte har de? Gör dessa mätningar någon skillnad eller är de bara till för att skapa statistik? 
 

• Enligt skolverkets hemsida gör så många som 98 % det nationella ämnesprovet i skolår 5, 
men vilka är dessa 2 % som inte gör dem? Varför gör de dem inte?  

 
• Skolverket har flera syften med det nationella provet och vidare kan man då forska i om 

provet är utformat så att det uppnår sina syften? 
 

• Även elev- och föräldraperspektiv kan vara intressant att forska vidare om, detta för att få 
deras syn på nationella provet. 

 
 

 23 



7.0 Slutsats 
 

– Undersökningens syfte, att undersöka varför det nationella ämnesprovet i skolår 5 genomförs, besvaras 
med att Barn- och skolnämnden i den aktuella kommunen genomför nationella ämnesprovet i 
skolår 5 för att hitta de elever som riskerar att inte nå målen. Nämnden beslutade 1995 att alla 
nationella prov skulle vara obligatoriska i kommunen då de fått signaler från gymnasiet att 
eleverna inte hade tillräckliga kunskaper med sig från högstadiet. Detta innebar att från och med 
skolår 2 skall nationella prov genomföras. 
 
Vår undersökning visar att Np uppfattas som positivt av våra informanter, för lärarna är Np ett 
viktigt underlag i arbetet med att fatta beslut som rör eleven. Tjänstemannen och rektorer, fyra av 
sex stycken, anser att Np ger en bra kvalitetsmätning och avstämning i mitten av grundskolan.  

Vi kan även redogöra för brister i arbetet med Np i skolår 5. I den aktuella kommunen är det 
då främst kommunikationen mellan personer som arbetar för/i skolan, styrande och lärare, som 
visar på brister. Dessa brister i kommunikation, och till viss del även förutsättningar, leder bland 
annat till olika metoder i genomförandet av Np mellan skolorna. Vi ifråga sätter om dessa 
olikheter kan leda till olika förutsättningar för eleverna? 

 
Som ett av våra resultat i denna undersökning ser vi gärna att nationella ämnesprovet i skolår 5 
omformas för att bättre motsvara användarens syfte och förutsättning, det vill säga Skolverket, 
kommunen eller läraren. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka våra informanter för deras medverkan. Det har varit intressant att 
arbeta med detta ämne och vi hoppas att denna undersökning skall skapa en diskussion angående 
genomförandet av nationella ämnesprovet i skolår 5. 
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