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Abstract 

The aim of this study was to describe how a sample of Grade 9 pupils 
experienced the first high-stakes national tests in the science subjects that 
were administered in Swedish schools in 2010. A sample of students 
completed a questionnaire which asked for test perceptions in terms of 
perceived importance, motivation, effort and anxiety. The questionnaire 
also contained items asking for how the pupils prepared for the test, how 
often they have tests in school and if they are familiar with the learning 
targets. A corresponding questionnaire was used in the national test 
context in 2009 and where applicable, results are compared.  

The results show that, in general, the pupils perceived the national test as 
difficult but important. A majority of the pupils further reported that they 
were motivated to do their best on the test and that they invested a fair 
amount of effort when completing test items. However, many pupils also 
reported test anxiety. Almost all pupils report having enough time to 
complete the test, and approximately half of the sampled students 
reported that items in the national test were easy to understand and fairly 
interesting, however not similar to the questions they usually have in 
school tests. The students at the national test in 2010 perceived the test 
more important and reported a higher level of motivation and effort – 
and test anxiety - than the students taking the national test in 2009. The 
stakes of the test also was higher in 2010. In their answers to a free 
response questionnaire item, many pupils commented on that the test 
was difficult, many pupils also perceived the test as “different”. A fair 
amount of pupils also reported that they found the test “fun”. Even if the 
pupils perceived the test as important, as the result had consequences, a 
fair number of pupils found national tests in the science subject 
unnecessary. Pupils taking the chemistry test were a bit more skeptical 
than pupils taking the physics test or the biology test but overall, the 
differences between the subjects were small.  
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Introduktion 
Den svenska skolan har ett mål- och kriterierelaterat prov- och 

bedömningssystem och har så haft sedan 1994. Svensk skola har dock 

genomgått förändringar av läroplan och kursplaner under 2010-talets 

början, t.ex. reviderade kursplaner som kommer att användas för 

grundskolan från hösten 2011 (Skolverket, 2011). Detta i samverkan med 

politiska önskemål har lett till förändringar av det svenska nationella 

bedömningssystemet. Det har bland annat resulterat i ytterligare 

nationella prov i fler ämnen och årskurser än vad svensk skola tidigare 

haft. Fram till 2009 har nationella prov getts i svenska, engelska och 

matematik vid två tillfällen i grundskolan: årskurs 5 (frivilligt) och 

årskurs 9 (obligatoriskt). År 2009 infördes nationella prov i biologi, fysik 

och kemi i grundskolans år 9. Nationella prov i naturvetenskaperna för 

årskurs 6 är också under utveckling. Inom de närmsta åren planerar man 

att både bredda ämnen för nationella prov till historia, geografi, 

religionskunskap och samhällskunskap samt att förlägga prov i 

matematik, svenska och engelska oftare under elevernas studietid 

(årskurserna 3, 6 och 9). Svenska eleverna kommer från hösten 2012 att 

få betyg från årskurs 6, i dagsläget sätts betyg först i årskurs 8. Våren 

2010 genomfördes också den första ordinarie provomgången av 

ämnesproven i biologi, fysik och kemi i årskurs 9. De nationella provens 

roll som riktmärken vid betygsättning har nyligen skrivits fram tydligare 

medan provens formativa roll fått träda tillbaka. Syftet med de nationella 

proven är i huvudsak att 1) stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 

betygssättning 2) ge underlag för en analys av i vilken utsträckning 

kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på 

nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till: 3) att 

konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna 4) en ökad måluppfyllelse 

för eleverna (Skolverket, 2011). I princip har en skiftning i syften skett det 

senaste året så att punkt 3 och 4 ovan bytt plats med punkt 1 och 2 ovan. 

Ovanstående visar att det är mycket som pågår inom det svenska 
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nationella bedömnings- och utvärderingssystemet för närvarande. Såväl 

uttalade ambitioner liksom antydningar pekar på att bedömningar i högre 

grad än tidigare kommer att användas för att mer normativt utvärdera 

kvaliteten i undervisningen, elevers kunskaper samt skolornas effektivitet 

(Eklöf, Andersson och Wikström, 2009). De kommande åren kommer de 

nationella proven sannolikt få större konsekvenser för såväl elever, lärare 

och skolor. Därför känns det relevant att undersöka hur de som faktiskt 

testas med de nationella proven, eleverna, uppfattar dessa prov.  

Provmotivation och provängslan bland elever 

Vi vet idag ganska lite om hur elever i skolan reagerar i olika 

provsituationer och hur dessa reaktioner interagerar med provprestation 

och framtida attityder till skolämnen och skolprov. Elevers attityder till 

prov och deras motivation att göra sitt bästa på ett givet prov är dock en 

viktig aspekt att ta hänsyn till då provmotivation i flera studier har visat 

sig ha effekt på provprestation (Sundre & Kitsantas, 2004; Wise & 

DeMars, 2005; Wise, Wise & Debhola, 2006). Provmotivation kan 

dessutom ha betydelse för elevernas känslor inför ämnet och skolan som 

helhet. I denna studie operationaliseras elevernas provmotivation i 

termer av hur viktigt de tyckte det aktuella provet var samt i termer av 

hur mycket ansträngning de lade ner när de arbetade med provfrågorna. 

En annan viktig faktor att ta hänsyn till när man ska bedöma elevers 

prestation och huruvida denna prestation är ett bra mått på elevernas 

”sanna kunskap” är hur nervösa, oroliga och stressade eleverna känner 

sig inför och under provtagandet. Flera studier har visat på tämligen 

starka negativa samband mellan provängslan och testprestation (Culler & 

Holahan, 1980; Wolf, Smith, & Birnbaum, 1995). Elevernas reaktioner i 

provsituationen i termer av motivation och ängslan är således en viktig 

faktor att ta hänsyn till när man ska bedöma riktigheten i de erhållna 

resultaten (Eklöf, 2006). 
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Ett vanligt teoretiskt antagande är att prov utan konsekvenser som 

uppfattas som oviktiga eller onödiga av individen hänger samman med en 

låg grad av motivation att göra sitt bästa medan prov som har 

konsekvenser för individen hänger samman med en högre grad av 

motivation att göra sitt bästa, men också en högre grad av provängslan. 

Genom att mäta elevernas rapporterade motivation och provängslan i 

samband med införandet av de nationella proven i biologi, fysik och kemi 

i årskurs 9 kan man dels få en uppfattning om huruvida dessa prov 

uppfattas som viktiga prov bland eleverna, dels få en uppfattning om de 

erhållna resultaten är ett bra mått på elevernas faktiska kunskaper.  

En första studie av testmotivation i nationella prov-sammanhang 

genomfördes i samband med att de nationella proven i årskurs 9 i biologi, 

fysik och kemi användes för första gången år 2009. Ett stickprov (n = 

1,523) av eleverna som gjorde de nationella proven besvarade en enkät 

direkt efter att de genomfört provet. Resultaten från denna studie visade 

att en majoritet av eleverna fann provet viktigt och att de kände sig 

motiverade att göra sitt bästa (Åström & Eklöf, 2009). Jämfört med 

tidigare studier i provsammanhang (Eklöf, 2010) var det också en större 

andel elever som uttryckte oro och ängslan inför att inte kunna prestera 

bra på provet. Sambandet mellan rapporterad motivation och 

provprestation var positivt och statistiskt signifikant. Även om många 

elever uppfattade provet som viktigt och uppgav att de ansträngde sig, var 

det ändå en relativt stor andel som inte tycktes uppfatta detta prov som 

viktigt. Från politiskt håll var provet 2009 förvisso att se som en 

utprövning, det första riktigt ”skarpa” provet genomfördes år 2010. Ett 

försiktigt antagande var därför att eleverna som deltog i den aktuella 

studien skulle uppfatta provet som viktigare än de som gjorde provet 

2009.  
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Eleverna och provämnet 

I ämnesdidaktisk forskningslitteratur framträder två huvudgrupper av 

argument för naturvetenskap i grundskolan; nytta och bildning. I den 

första gruppen finns det ett ekonomiargument som innebär att 

naturvetenskap är lönsam förberedelse för yrke och utbildning i ett 

högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. Nyttoargumentet 

innebär att kunskap i naturvetenskapliga ämnen behövs för att praktiskt 

klara av att bemästra vardagliga situationer i ett modernt samhälle. 

(Sjöberg, 2004). Den svenska skolans läroplan innehåller både nytto- och 

bildningsargument för naturvetenskapens syfte (Skolverket, 2001). 

Den sammantagna bilden över de naturvetenskapliga ämnena är att de är 

mindre elevtillvända än andra ämnen i skolan (Åström & Eklöf, 2009). 

Ett stort antal studier har visat att en positiv attityd och en hög grad av 

motivation är en starkt bidragande faktor när det gäller 

kunskapsutveckling, prestation, hur man värdesätter ett ämne och 

huruvida man väljer att fortsätta utbilda sig inom detta ämne (se Eccles & 

Wigfield, 2002; Pintrich & Schunk, 2002). Ur ett individperspektiv såväl 

som ett samhällsperspektiv är det således viktigt att man i skolan lyckas 

skapa ett intresse för skolämnen såsom biologi, kemi och fysik. 

Proven och kursmålen 

De nationella ämnesproven avser mäta kursmål såsom de är angivna i 

kursplaner. Det är därför av intresse att undersöka i vilken grad eleverna 

dels känner till kursmålen, dels om deras undervisning och deras vanliga 

prov tycks relatera till kursmålen eller inte. Det förekommer diskussioner 

inom undervisningens verksamhet kring om eleverna känner till 

kursmålen i kursplanerna eller inte och om kursmålen måste skrivas på 

något annat sätt än vad som görs i dag för att eleverna ska bättre kunna 

förstå kursmålen. I denna studie ställs därför en fråga som handlar om 

hur eleverna känner till innehållet i kursplanen. 
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Syften med rapporten 

Huvudsyftet med denna rapport är att redovisa enkätsvar som beskriver 

hur eleverna uppfattade de nationella proven i biologi, fysik och kemi 

våren 2010. Då en liknande enkät användes vid utprövningsomgången 

2009 syftar rapporten även till att jämföra elevernas svar mellan åren. 

Svaren från de tre ämnena redovisas per ämne för att möjliggöra en 

jämförelse mellan ämnena. Rapporten beskriver även hur eleverna 

uppger att de arbetar med ämnet i skolan och om eleverna känner till 

kursplanens mål. I något enstaka fall görs även jämförelse med 

lärarenkäten våren 2010 ("Resultat från Nationella ämnesprov i biologi, 

fysik och kemi våren 2010, samt lärarenkät," 2010).  

 

Metod 

Urval och genomförande 

Våren 2010 genomfördes den första ordinarie provomgången av 

ämnesproven i biologi, fysik och kemi i Sverige i årskurs 9. Lärarna var 

skyldiga att använda provets resultat i elevens betygssättning i motsats 

till när proven prövades ut våren 2009 (Utbildningsdepartementet, 

2008). Samtliga svenska grundskolor skulle genomföra prov i antingen 

biologi, fysik eller kemi våren 2010. Ett slumpmässigt urval av 12 skolor 

per ämne användes som underlag till denna studie. De 12 skolorna fick 

brev ungefär en månad före provperioden våren 2010 där 

förutsättningarna för elevenkäterna framgick. Elevenkäten beräknades ta 

tio minuter att besvara och var frivillig. Skolorna skulle svara skriftligt. 

De skolor som inte svarat vid anmälningstidens slut påmindes om 

förfrågan via telefonsamtal. Skolor som accepterat att delta i studien fick 

elevenkäter ungefär en vecka före provdatum med instruktion om 

administration av elevenkäterna och lämplig tidpunkt för genomförande. 

Påminnelse gick ut till skolor som inte skickat in material vid tidens 

utgång. 
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Bland de skolor som skulle skriva prov i biologi svarade 6 skolor att de 

kunde delta i studien, med sammanlagt 325 elever. Bland de skolor som 

skulle skriva prov i fysik svarade 4 skolor att de kunde delta med 

sammanlagt 230 elever. Bland de skolor som skulle skriva prov i kemi 

svarade 6 skolor att de kunde delta med sammanlagt 316 elever. De skäl 

som skolorna anger till att inte delta i studien är att de redan har 

ytterligare studier som ska svaras på och att tiden inte räcker till för att 

även genomföra denna enkät. När vi fått in alla enkäter var det 149 

elevenkäter i biologi som kommit in. Dessa hade genomförts av tre skolor 

sammanlagt. Det fanns 130 elevenkäter i fysik från två skolor inskickade. 

I kemi fanns 224 elevenkäter från fyra skolor. Alltså är 

genomförandegraden av elevenkäter i biologi 45 procent, i fysik 57 

procent, och i kemi 71 procent. Genomförandegraden är densamma som 

vid utprövning av uppgifter till de nationella proven. 

Instrument 

Studien gjordes med en elevenkät som inspirerades från flera håll. 

Elevenkäten konstruerades med frågor som delvis hämtades från andra 

vetenskapliga studier som handlar om provtagande och känslor inför 

provtagande. Frågorna om elevernas motivation att göra sitt bästa på 

provet konstruerades utifrån ett amerikanskt instrument avsett att mäta 

provmotivation (Student Opinion Scale, Sundre & Moore, 2002), liksom 

utifrån ett svenskt instrument avsett att mäta provmotivation i kontexten 

av TIMSS (Eklöf, 2006). Båda dessa instrument utgår från en 

motivationsteori kallad ”expectancy-value theory of achievement 

motivation” (Eccles & Wigfield, 2002; Wigfield & Eccles, 2000). Några 

frågor är utvecklade specifikt för den aktuella enkäten. Dessa frågor 

handlar om hur eleverna förberett sig inför provet, hur de uppfattade 

detta prov, allmänt och i relation till andra prov i skolan, och vad de gör 

på lektionerna. Slutligen erbjöds eleverna att helt fritt, utan styrning, säga 

några ord om sin upplevelse av provet. En fullständig enkät återfinns i 

bilaga 1. 



7 
 

Enkäten innehöll frågor som avsåg mäta a) Hur ofta eleverna brukar har 

prov i ämnet b) Hur eleverna förberett sig för det nationella ämnesprovet 

c) Hur eleverna upplevde det nationella ämnesprovet, allmänt, i relation 

till andra skolprov och i termer av motivation och provängslan d) Hur 

eleverna arbetar med ämnet i skolan och om de känner till kursmålen.  

Analys av resultaten 

Elevernas svar på respektive enkätfråga redovisas med stapeldiagram där 

man kan jämföra mellan ämnen och mellan år i förekommande fall. De 

flesta av frågorna i enkäten befinner sig på en fyrgradig skala, där 

svarsalternativen sträcker sig från instämmer helt till instämmer inte 

alls. I de fall svarsalternativen inte ligger på den fyrgradiga skalan 

framgår svarsalternativen i diagramen. I något fall (tabell 1 och figur 23) 

refereras till en jämförelse med lärarenkät1.  

Elevernas fria kommentarer har tematiserats i hur eleverna upplevde 

provet i termer av värdeladdade ord med rubriker som ”Lätt”, ”Svårt”, 

”Tråkigt”, ”Kul” etc. En ytterligare tematisering är genomförd i tre teman 

som handlar om proven utformning och innehåll, provens utformning 

och den egna upplevelsen av provet. Dessa rubriker är sammanfattningar 

av det huvudsakliga innehållet i elevernas kommentarer. Ibland 

innehåller en elevkommentar flera uttryck för något, men har ändå 

sorterats under en rubrik. Sammanställningen är genomförd för att ge en 

bild av vad eleverna svarar, då det skulle vara för omfattande att redovisa 

samtliga elevsvar i denna rapport. 

Generaliserbarhet i undersökningen 

De skolor och därmed också elever som ingår i undersökningen är 

slumpmässigt utvalda utifrån att de blivit tilldelat ett speciellt ämne att 

skriva våren 2010. Bortfallet är ganska stort men vi kan inte se att det 

                                                            
1 Resultaten från lärarenkäten presenteras på adress http://www5.edusci.umu.se/np/AP-
info/Larar_kom_stat_vt10.pdf 
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skulle vara systematiskt med avseende på huvudmannaskap, stadier och 

storleken på skolan. Med avseende på andra aspekter (som 

prestationsnivå, klassammansättning) vet vi dock inte om de klasser och 

skolor som avstod från deltagande skiljer sig från de som deltog i studien 

varför generaliseringar bör göras med försiktighet. Stickprovet är ändå 

förhållandevis stort (> 500 elever) och består av elever från skolor av 

olika storlek och från olika delar av landet. Denna undersökning kan 

belysa hur dessa elever uppfattar de nationella ämnesproven i biologi, 

fysik och kemi, hur eleverna uppfattar sin situation i förhållande till 

proven, samt vad elever gör på sina biologi-, fysik- eller kemilektioner. 

Resultat 

Elevernas svar på frågorna i elevenkäten redovisas i form av 

stapeldiagram och kommentarer med jämförelse mellan de tre ämnena 

biologi, fysik och kemi. I de fall motsvarande frågor användes i 

enkätstudien 2009 (se Åström och Eklöf, 2010) görs även en jämförelse 

av resultaten. Resultatredovisningen är strukturerad på följande vis. 

Först presenteras resultaten för hur ofta eleverna har prov i det aktuella 

ämnet och hur de uppfattade frågorna i det nationella provet. Därefter 

presenteras resultaten för ett antal frågor om hur eleverna förberett sig 

för detta prov. Efter det följer resultaten för fyra grupper av frågor som 

handlar om hur eleverna upplevde det nationella ämnesprovet: a) allmänt 

hur de upplevde provet i relation till andra skolprov b) om de upplevde 

provet som viktigt c) om de var motiverade att göra sitt bästa och d) om 

de kände sig oroliga och nervösa inför och under provtillfället. En 

redogörelse följer vidare för i vilken grad eleverna känner till kursmålen 

och hur de brukar arbeta med ämnet under sina lektioner. Slutligen 

presenteras elevernas svar på den öppna enkätfrågan, grupperat i teman.  
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Hur ofta har eleverna prov i ämnet? 

 

 
Figur 1. Eleverna anger hur ofta de har skriftligt prov i respektive ämne. 

Figur 1 visar att det vanligaste svaret bland eleverna v2010 är att de har 

skriftligt prov i sitt ämne ungefär 1 gång per månad eller 1-2 gånger per 

år. I enkäten v2010 hade vi lagt till ett svarsalternativ som var ”varje 

lektion”, vilket inte gavs möjlighet att svara v2009. Eftersom eleverna 

inte hade det svarsalternativet v2009 finns det inga sådana svar i 

diagrammet för detta år. Det är ett fåtal elever för vardera biologi, fysik 

och kemiproven som har svarat detta alternativ v2010. Jämfört med v 

2009 är det en mindre andel av eleverna som svarar att man aldrig har 

prov.  
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Figur 2. Eleverna anger hur ofta de har laborativt prov i respektive ämne 

 

Resultatet för frågan som handlar om att eleverna har laborativt prov i 

det ämne som de skrivit nationellt prov i (se figur 2) skiljer sig inte 

nämnvärt mellan eleverna som svarade v2009 och eleverna som svarade 

v2010 för biologi. För fysik svarade eleverna v2009 mindre ofta att de 

aldrig hade prov medan eleverna v2010 angav detta i högre grad. 

Eleverna som svarade på enkäten v2009 hade laborativt prov mest 

vanligt 1-2 gånger per år, vilket eleverna som svarade på enkäten v2010 

anger i lägre grad. Eleverna som hade kemiprovet v2010 anger i lägre 

grad än eleverna som hade kemiprov v2009 att de aldrig har laborativt 

prov och därnäst att de har laborativt prov 1-2 gånger per år.  

 

Frågan som redovisas i figur 3 (se nedan) och som handlar om huruvida 

provfrågorna uppfattades som intressanta är ny i elevenkäten v2010. En 

majoritet av eleverna som svarade på biologi och kemienkäten instämmer 

inte alls eller instämmer inte med att de tycker att frågorna i provet var 

intressanta. En knapp majoritet av eleverna som svarar på fysikenkäten 

svarar att de instämmer eller instämmer helt och hållet med att frågorna i 

det här provet var intressanta. Kemieleverna är övervägande negativa till 

att frågorna är intressanta. I konstruktionen av frågor läggs mycket möda 
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på att försöka hitta innehåll som ska appelera till elevernas vardag och 

väcka intresse på detta vis för ämnet och dess innehåll.  

 

 

 
Figur 3. Eleverna anger till vilken grad de instämmer i att frågorna är 
intressanta 

 

 

 

 

Figur 4. Eleverna anger hur väl de känner igen vad frågorna i provet 
handlade om 

Frågan som redovisas i figur 4 är ny i enkäten v2010. En majoritet av 

eleverna i samtliga ämnen svarar att de instämmer eller instämmer helt 

och hållet med att vissa frågor i provet handlade om sånt som de inte 

kände igen (se figur 4).  
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Hur såg förberedelserna ut inför det nationella provet i 
skolorna? 

I tabell 1 återfinns andelen elever som anger att de förberett sig inför 

provet år 2009 och år 2010. Värden är angivna i procent av antal elever 

som svarat på enkäten. 

 
Tabell 1. Hur eleverna anger att de förberett sig inför provet. Andel 
redovisas i procent. 
 Biologi Fysik Kemi 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Läraren har informerat 

oss om hur provet ska 

genomföras 

82 94 81 94 74 86 

Vi har arbetat med 

exempeluppgifter 

24 95 40 86 31 50 

Vi har gått igenom 

provets 

bedömningsmodell med 

läraren 

58 84 71 88 54 77 

Jag har läst på egen hand 34 42 36 65 40 72 

En hög andel av eleverna anger att de förberett sig inför provet på något 

sätt våren 2010. Eleverna som gjorde provet 2010 anger i högre grad än 

eleverna som genomförde provet 2009 att de förberett sig inför provet på 

olika sätt. Fler har också inför provet v2010 haft genomgång av sin lärare 

om hur bedömningsmodellen ser ut. Andelen elever som läst på egen 

hand är högre våren 2010 än våren 2009. Se en fördjupad diskussion om 

hur eleverna förbereder sig inför provet under rubriken diskussioner och 

slutsatser. 

Elevernas upplevelser av det nationella ämnesprovet och 
provtillfället 

Enkäten innehåller ett flertal frågor som handlar om hur eleverna 

uppfattar provet och de känslor som provsituationen framkallar hos dem. 
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Först redovisas frågor som handlar om hur eleverna mer generellt 

uppfattade det nationella provet. Därefter redovisas tre grupper av frågor 

som avsåg mäta huruvida eleverna uppfattade det nationella provet som 

ett viktigt prov, om eleverna kände sig motiverade att göra sitt bästa och 

ansträngde sig för att få ett bra resultat och om eleverna upplevde någon 

form av provängslan. Varje uppgift i denna grupp av frågor bestod av ett 

påstående med fyra svarsalternativ. Eleven ombads markera det 

svarsalternativ som han eller hon tyckte stämde bäst överens med hur 

mycket eleven höll med om påståendet. 

Allmänt om provet 
 

Nedan presenteras resultaten för fem frågor som avsåg mäta elevernas 

allmänna uppfattning av det nationella provet.  

 
Figur 5. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att provfrågorna 
var lätta att förstå. 

En majoritet av eleverna instämmer med påståendet om att frågorna i 

provet var lätta att förstå, för alla tre ämnen (se figur 5). Det är endast 

marginella skillnader på hur eleverna v2010 svarat på den här frågan 

jämfört med hur eleverna v2009 svarade på frågan. Möjligen kan man se 

att eleverna som svarade på fysikenkäten v2010 instämmer något mindre 

i denna fråga än vad eleverna som svarade på fysikenkäten v2009. 
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Figur 6. I vilken grad eleverna instämmer i att provtiden var tillräcklig 

 

Figur 6 visar att de allra flesta eleverna, oavsett ämne, tyckte att 

provtiden var tillräcklig för att de skulle hinna svara på alla uppgifter. I 

fysik instämmer drygt 80 procent av eleverna med påståendet helt och 

hållet, medan det är något lägre andelar i biologi (knappt 60 procent) och 

i kemi (ca 40 procent). Eleverna som gjorde biologiprovet tyckte i högre 

grad än eleverna som skrev fysik- eller kemiprovet att provtiden var 

otillräcklig, andelen uppgår till ca 15 procent av eleverna. Jämfört med 

hur eleverna svarade v2009 är det ungefär lika stor andel av eleverna som 

instämmer i påståendet att provtiden var tillräcklig, om man räknar ihop 

de som svarar instämmer och instämmer helt och hållet. Något som 

skiljer mellan svaren v2009 och v2010 är att nästa inga av eleverna som 

skrev fysikprovet 2010 tyckte att provtiden var otillräcklig.  
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Figur 7. I vilken grad instämmer eleverna i påståendet att frågorna i 
provet liknade frågorna de brukar ha i vanliga prov 

 

Som ses i figur 7 är det få elever som instämmer helt och hållet i att 

frågorna i det nationella provet liknade de frågor eleverna brukar ha i 

sina prov i respektive ämne. Detta gäller i synnerhet för kemi. Mönstret 

för elevernas svar v2010 liknar det som gavs v2009. Eleverna som svarar 

på enkäten v2010 anger i något lägre omfattning än eleverna som svarade 

på enkäten v2009 att de inte instämmer/inte instämmer alls med 

påståendet att frågorna i provet liknande frågorna som de brukar ha i 

sina vanliga ämnesprov. Andelen elever som inte tycker att frågorna i de 

nationella provet liknar de frågor de brukar ha i sina vanliga prov har 

dock minskat från de elever som svarade på enkäten v2009 till de som 

svarar v2010.  
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Figur 8. I vilken grad eleverna instämmer med påståendet att det här 
provet var lätt jämfört med andra prov  

 

Figur 8 visar att svarsmönstret på denna fråga ser ungefär likadant ut för 

biologi och kemi, när man jämför elevernas svar 2010 med elevernas svar 

2009. Eleverna som svarade på elevenkäten i fysik v2010 anger i betydligt 

högre omfattning än de som svarade på elevenkäten i fysik v2009 att det 

här provet var lätt jämfört med andra prov de har i fysik. Det skiljer ca 15 

procentenheter mellan de som svarade v2009 och de som svarade v2010 

om man lägger ihop de två svarsalternativ där eleverna inte instämmer 

med påståendet. Det kan tolkas som att fysikprovet v2010 uppfattas 

lättare än proven i de andra ämnena och att fysikprovet v2010 uppfattas 

som lättare än fysikprovet v2009. 
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Figur 9. I vilken grad eleverna instämde i påståendet att frågorna i det 
här provet berörde ett område som de är intresserade av 

Frågan som redovisas i figur 9 är ny för v2010. Frågan har uppkommit då 

ett syfte med undervisningen är att öka elevernas intresse för ämnena 

biologi, fysik och kemi (Wickman & Persson, 2009). Införandet av prov i 

NO kan även få önskad bieffekt att elevernas intresse för ämnena ökar. Vi 

ville därför undersöka om frågorna i proven intresserar eleverna. Ungefär 

10 procent av eleverna i biologi och fysik instämmer helt och hållet i den 

här frågan, medan 6 procent av eleverna i kemi instämmer helt och hållet 

med att frågorna i det nationella provet berörde ett område som de var 

intresserade av. Om man slår ihop alternativen instämmer helt och hållet 

med instämmer är det en knapp minoritet av eleverna i biologi och fysik 

(44 procent) och färre i kemi (32 procent) som instämmer med att 

frågorna i det nationella provet berörde ett område som de är 

intresserade av. Andelen elever som inte instämmer alls med att frågorna 

i kemiprovet berörde ett område de är intresserade av är nästa dubbel så 

många som andelen i biologi och fysik som anser detta. 

Uppfattade eleverna det nationella ämnesprovet som ett 
viktigt prov? 
 

Huruvida individen uppfattar ett prov som viktigt eller inte kan ha 

betydelse för hur motiverad man kommer att vara att göra sitt bästa och 

hur mycket man kommer att anstränga sig på det aktuella provet. Nedan 

presenteras resultaten för fem enkätfrågor som syftade till att mäta olika 

aspekter av hur viktigt eleverna tyckte att det nationella provet var. 
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Figur 10. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att provet 
kändes viktigt 

V2010 är det en större andel elever som tycker att provet kändes viktigt 

för dem, jämfört med v2009 (se figur 10). Detta är ett förväntat resultat, 

då provet 2010 de facto är viktigare för eleverna. 2010 hade provet till 

uppgift att vara ett stöd för betygsättningen. Provet 2009 hade inget 

uttalat sådant syfte, även om lärarna kunde använda det som stöd för 

betygsättningen om de ville. Provet 2010 för således med sig andra 

konsekvenser och då borde också eleverna i högre utsträckning uppfatta 

provet som viktigt.  

 

Att provet upplevs som viktigare av eleverna v2010 syns även i frågan om 

eleverna uppfattar det som viktigt att få ett bra resultat på provet (se figur 

11). Det är större andel elever 2010 som instämmer helt och 

hållet/instämmer i att det var viktigt för dem att få ett bra resultat på det 

här provet. En klar majoritet av eleverna i alla tre ämnen instämmer i 

detta påstående.  
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Figur 11. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att det var 
viktigt att får ett bra resultat på det här provet 

 

 

 
Figur 12. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att det här 
provet kände viktigare än andra prov i ämnet 

 

Frågan som redovisas i figur 12 är ny i elevenkäten v2010. Majoriteten av 

eleverna i samtliga tre ämnen instämmer eller instämmer helt och hållet 

med påståendet att det nationella provet kändes viktigare än andra prov 

de har i ämnet. Ungefär tio procent av eleverna i kemi och biologi håller 

inte alls med om det medan ca 5 procent av eleverna i fysik inte alls håller 

med om detta. 
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Figur 13. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att de tror att 
resultatet på det här provet påverkar deras betyg i ämnet 

Frågan som redovisas i figur 13 är också ny i elevenkäten v2010. 

Majoriteten av eleverna i samtliga tre ämnen instämmer eller instämmer 

helt och hållet med att de tror att resultatet på det nationella provet 

påverkar betyget i ämnet. Det är rimligt att eleverna anser detta, då 

proven faktiskt har till uppgift att vara ett stöd i lärarens betygsättning.  

Var eleverna motiverade att anstränga sig och göra sitt 
bästa på det nationella provet? 

Huruvida man känner sig motiverad att göra sitt bästa och faktiskt 

anstränger sig för att göra ett så bra resultat som möjligt kan ha betydelse 

för hur man faktiskt presterar på ett prov. Nedan presenteras resultaten 

för sex frågor som avsåg mäta elevernas självrapporterade grad av 

motivation och ansträngning. Resultaten jämförs med motsvarande 

resultat från våren 2009, och det är rimligt att anta att eleverna v2010 

skulle rapportera en högre grad av motivation och ansträngning, då 

provets betydelse har ökat och konsekvenserna av ett visst provresultat 

sannolikt blir större 2010 jämfört med 2009. 
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Figur 14. I vilken grad eleverna kände sig motiverad att göra sitt bästa 
på provet 

En majoritet av eleverna instämmer helt och hållet eller instämmer med att 

de kände sig motiverade att göra sitt bästa på det nationella provet v2010 

(se figur 14). Andelen elever som svarar positivt på den här frågan v2010 

har ökat jämfört med gruppen elever som svarade positivt på samma fråga 

v2009. Det är färre elever som inte alls instämmer att de är motiverade att 

göra sitt bästa v2010 jämfört med v2009, speciellt i biologi, där endast en 

procent av eleverna inte alls instämmer i detta påstående v2010. 

 
Figur 15. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att de gjort sitt 
bästa på provet 
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Det är en större andel v2010 än v2009 som instämmer helt och hållet 

med påståendet att de gjorde sitt bästa på det nationella provet (se figur 

15). Det är högst andel elever i biologi som svarar att de instämmer helt 

och hållet med att de gjorde sitt bästa på det nationella provet. I biologi är 

det ingen elev som inte alls instämmer med påståendet att den gjorde sitt 

bästa på det nationella provet. 

 

 
Figur 16. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att de ansträngt 
sig mer på det nationella provet än vad de gör på andra prov de har i 
skolan 

En majoritet av eleverna som svarade på elevenkäten v2010 instämmer 

inte eller instämmer inte alls i att de ansträngde sig mer på det nationella 

provet än vad de gör på andra prov de har i ämnet i skolan. Det har dock 

skett en viss förskjutning i positiv riktning från 2009 till 2010 (se figur 

16). Jämfört med v2009 är det en högre andel av eleverna som svarar på 

elevenkäten v2010 som instämmer helt och hållet eller instämmer i att de 

ansträngde sig mer på det nationella provet än vad de gör på andra prov i 

ämnet. 
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Figur 17. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att de kunde ha 
ansträngt sig mer på provet 

En majoritet av eleverna i biologi och fysik instämmer eller instämmer 

helt och hållet med att de kunde ha ansträngt sig mer på provet (se figur 

17). Däremot är det för kemieleverna så att en majoritet av eleverna inte 

instämmer alls eller inte instämmer med att de kunde ansträngt sig mer 

på provet. För fysikämnet är det en högre andel som instämmer helt och 

hållet eller instämmer i att de kunde ha ansträngt sig mer på provet. 

Däremot är det en lägre andel av eleverna i biologi och kemienkäten 

v2010 som instämmer helt eller instämmer med att de kunde ansträngt 

sig mer på provet.  

Vidare är det en klar majoritet av eleverna instämmer helt och hållet eller 

instämmer med att de arbetade med varje uppgift i provet utan att ge 

upp, även om uppgiften kändes svår (se Figur 18). Vi ställde en liknande 

fråga förra året, där den senare delen av meningen ”även om uppgiften 

kändes svår” inte fanns med i påståendet. Andelen elever som instämmer 

helt och hållet eller instämmer med påståendet 2010 är en aning lägre än 

andelen elever v2009.  
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Figur 18. I vilken grad eleverna instämmer med påståendet att de 
arbetat med varje uppgift i provet utan att ge upp, även om uppgiften 
kändes svår 

 

Kände sig eleverna ängsliga och nervösa inför och under 
det nationella provet? 

Provängslan är något som kan påverka både provprestation och framtida 

attityder gentemot prov och bedömningar negativt. Hur orolig man 

känner sig inför/under ett prov har ofta också samband med hur viktigt 

man uppfattar provet, ju viktigare prov – desto mer oro hos de elever som 

har en tendens att tycka att prov är obehagliga. Eftersom eleverna 

generellt tycks ha uppfattat provet v2010 som viktigare än provet v2009 

kan man anta att de också kommer att rapportera en högre grad av 

provängslan. Nedan presenteras resultaten från tre frågor som avser mäta 

olika aspekter av provängslan.  
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Figur 19. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att de inför det 
här provet oroat sig för hur svårt det skulle vara 

Figur 19 visar att en majoritet (ca 80 procent för samtliga tre ämnen) av 

eleverna som svarade på elevenkäten v2010 instämmer helt och hållet 

eller instämmer i att de oroade sig för hur svårt provet skulle vara. 

Motsvarande andel v2009 var ungefär 70 procent. Eleverna som 

genomförde provet 2010 oroade sig alltså i högre utsträckning för hur 

svårt provet skulle vara.  

 
Figur 20. I vilken grad eleverna anger att de var rädd för att misslyckas 
på det här provet 
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En majoritet av eleverna (drygt 70 procent) som svarade på elevenkäten 

v2010 anger att de instämmer helt och hållet eller instämmer med att de 

var rädda att misslyckas på det nationella provet. Det är ungefär 10 

procentenheter fler än de som svarade på elevenkäten v2009 (se figur 

20). 

 

 
Figur 21. I vilken grad eleverna instämmer i påståendet att de var så 
nervösa när de skrev provet att de glömde bort saker som de vet att de 
egentligen kan 

 

Figur 21 visar att knappt hälften av eleverna (ca 45 procent) instämmer 

helt och hållet eller instämmer med påståendet att de var så nervösa när 

de skrev det nationella provet att de glömde bort saker som de vet att de 

egentligen kan. Det är en svag ökning jämfört med hur stor andel av 

eleverna som instämde i detta påstående v2009. Även om det är en 

minoritet av eleverna som instämmer i detta påstående så är det ändå en 

förhållandevis stor andel elever som rapporterar en hög grad av 

nervositet. Att nästan hälften av eleverna uppger att de var så nervösa att 

de glömde bort saker de egentligen kan är anmärkningsvärt. 
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Känner eleverna till kursplanens mål och hur arbetar de 
på NO-lektionerna? 

En fråga som diskuteras ofta i skoldebatten är om eleverna känner till de 

mål som de ska arbeta mot och prövas utifrån. Nedan presenteras resultat 

på en fråga där eleverna fick ange huruvida de känner till målen i 

kursplanen. Nedan presenteras också resultaten för två frågor där 

eleverna har fått ange hur ofta de arbetar med läroboken på lektionerna 

samt hur ofta de har laborationer. 

 

 
Figur 22. Hur ofta talar man i klasserna om målen i kursplanen som 
beskriver vilka kunskaper som behövs för att få ett visst betyg? 

 

Frågan som redovisas i figur 22 var ny för elevenkäten v2010. En 

majoritet av eleverna anger att de ganska sällan (ungefär en gång per 

månad eller 1-2 gånger per år) talar om målen i kursplanen som beskriver 

vilka kunskaper som behövs för att få ett visst betyg. En ganska stor andel 

av eleverna i biologi (mer än 10 procent) anger att de aldrig talar om 

målen i kursplanen som beskriver vilka kunskaper som behövs för att få 

ett visst betyg. Andelen som uppger detta svar i de andra ämnena är lägre. 

Anmärkningsvärt är att det är uppemot 20 procent av eleverna som anger 

att de varje lektion eller ungefär en gång per vecka talar om detta. 
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Hur arbetar eleverna med ämnet på lektionerna? 

 
Frågan om hur eleverna arbetar med läroboken på lektionerna har 

tillkommit eftersom det diskuteras att eleverna inte har tillgång till 

relevant material samt att Skolinspektionen har konstaterat att 

läroböckerna i de lägre årskurserna är slitna och ålderdomliga 

(Skolinspektionen, 2011). En fråga i lärarenkäten handlar om hur ofta 

man arbetar med läroboken på lektionerna, så det går att jämföra 

lärarnas svar med elevernas svar. 

 

 
Figur 23. Hur ofta eleven anger att de arbetar med läroboken under 
lektionerna 

 

Figur 23 visar att en majoritet av eleverna anger att de arbetar med 

läroboken under varje lektion. Mest vanligt är det för kemieleverna där 

över 70 procent av eleverna anger detta medan fysikeleverna endast till 

50 procent anger detta alternativ. Däremot anger en större del av 

fysikeleverna att de använder läroboken på fysiklektionerna ungefär en 

gång per vecka. Ett fåtal fysik- och kemielever anger att de aldrig använder 

läroboken på sina lektioner och en liknande andel av biologi- och 

kemieleverna anger att de endast använder läroboken 1-2 gånger per år.  
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Figur 24. Hur ofta eleverna anger att de arbetar med laborationer på 
lektionerna 

Frågan som redovisas i figur 24 ställdes även v2009, men då fanns inte 

alternativet att man kunde svara varje lektion på frågan. En majoritet av 

fysik- och kemieleverna svarar att de arbetar med laborationer på 

lektionerna varje lektion eller ungefär en gång per vecka. Det är mest 

vanligt att arbeta så i kemin enligt eleverna. Det vanligaste alternativet 

bland biologieleverna är att arbeta med laborationer i biologi 1-2 gånger 

per år, vilket en knapp minoritet av biologieleverna anger. Det är också 

vanligare bland biologieleverna att ange att man aldrig har laboration på 

biologilektionerna än vad eleverna i de andra ämnena anger. Det är 

ungefär lika stor andel av biologieleverna som anger att de aldrig har 

laborationer v2010 som det är bland biologieleverna v2009. Det är 

däremot betydligt större andel elever som i fysik och kemi anger att de 

har laborationer varje vecka v2010 än vad det är bland de elever som 

svarade på elevenkäten v2009. 

 

Elevernas fria kommentarer om provet 

I enkäten fanns ett utrymme där eleverna kunde skriva in vad de själv 

tyckte om att göra det nationella provet i ämnet. 106 av de 149 eleverna 
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som svarade på biologienkäten, 104 av de 130 eleverna som svarade på 

fysikenkäten och 164 elever av de 224 eleverna som svarade på 

kemienkäten skriver något på denna plats. Elevernas kommentarer 

tematiserades dels utifrån värdeladdade omdömen om provet och dels 

utifrån innehållsmässiga uttalanden om provet och genomförandet av 

proven. Teman för de värdeladdade omdömena som används är lätt, 

svårt, tråkigt, kul, jobbigt, annorlunda, inget och onödigt. Inget i detta 

sammanhang är något som inte handlar om provet utan det kan vara t.ex. 

”Sådär”, ”Hej” eller liknande. Omdömena har sorterats i positiva och 

negativa värdeomdömen. Kommentarerna anges i procentandel av totala 

antalet kommentarer för varje ämne. Detta presenteras i 

stapeldiagrammen figur 25 och figur 26.  

Störst andel elever återfinns i temat ”Svårt”. Detta gäller samtliga ämnen. 

Ett typiskt citat från en elev kan vara: ”Var väldigt svårt för att vi inte haft 

biologi denna termin, skulle varit lättare om vi haft det denna termin.” I 

fysik: ”För svårt och vi var dåligt förberedda och hade inte tillräckligt med 

grundkunskaper”. I kemi: ” Det var rätt svårt, vissa saker man pluggade 

på kom inte med, för det fanns så mycket att plugga på.” 

Därnäst i storleksordning återfinns en stor andel elever i temat ”Bra”. Ett 

typiskt citat från en elev kan vara: ”Det var väl okej”, ”Jag tyckte det var 

bra eftersom man inte behövde kunna allt om allt, utan det var så att 

man skulle kunna lite om allt.” ”Bra men för mycket SO i frågorna.” 

Det är en nästan lika stor andel elever som återfinns i temat ”Onödigt” som 

det är elever som återfinns i temat ”Bra”. Ett typiskt citat från en elev kan 

vara: ”Det var värdelöst och helt onödigt det ska bara vara nationellt prov 

i kärnämnen.” ”Kändes onödigt eftersom det inte är ett speciellt viktigt 

ämne för en stor dels framtid.” ”Jag tycker att detta prov är helt och hållet 

onödigt! Och varför får vissa i kemi, andra i biologi? Jag är tusen gånger 

bättre i biologi än i kemi. Ska inte alla få samma chans?” 
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Figur 25. Elevernas svar tematiserade i positivt värdeladdade ord i 
procent. 

 

 

 
Figur 26. Elevernas svar tematiserade i negativt värdeladdade ord i 
procent. 
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Större andel av fysikeleverna än eleverna som skrev biologi- och 

kemiproven tyckte att provet var lätt. Detta stämmer också överens med 

elevernas svar på enkätfrågan som handlade om huruvida provet 

uppfattades som lätt (figur 9). Fler biologielever än i de andra ämnena 

skriver något lite skoj som kommentar (tolkas som inget). Störst andel av 

biologieleverna jämfört med fysik- och kemieleverna tyckte att provet var 

kul. Det är endast eleverna som skrev kemiprovet som tyckte att provet 

var stressigt. 

Förutom att tematisera elevernas synpunkter med värdeladdade ord kan 

man återfinna tre större teman av kommentarer om innehållsmässiga 

uttalanden om provet och genomförandet av proven. Dessa tre teman har 

rubriksatts som ”Synpunkter på provens utformning och innehåll”, 

”Provens utformning” och ”Den egna upplevelsen av proven”. Nedan 

beskrivs innehållet i dessa kommentarer lite närmare. Några axplock av 

elevernas kommentarer återfinns som illustrationer på hur elevernas 

kommentarer ser ut. 

Synpunkter på provens utformning och innehåll 

Eleverna har synpunkter på många aspekter av provens utformning. Det 

handlar om laborationen och laborationens innehåll och utformning. Ett 

citat från en elev:”Laborationen kändes onödigt när man visste 

resultatet”. Någon elev behandlar vikten av de olika delproven. Ett citat 

från en elev:”Det var ganska lätt men tiden för B-delen skulle inte ha 

varit direkt efter A-delen.” Några synpunkter handlar om uppgifternas 

utformning. Ett citat från en elev:”Jag tänkte att det var uppgifter som 

var svåra och några var lätta”. Det finns även ett fåtal elever som 

påtalar beläggsmodellen (poängsättningsmodellen i provet) i sin 

kommentar. Ett citat från en elev: ”Det är bra med betygsmall men det 

skulle kunna utvecklas ännu mer så att den blir mer lättförstådd.” 

Elevernas kommentarer handlar även om tidsanvändningen, provets 

olika delar, att tiden var för lång eller för kort, vilket ledde till stress 
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under provtillfället. Det handlar också om några specifika innehåll av 

ämnet som antingen eleverna tyckte var skojigt att återfinna som 

provinnehåll eller som de tyckte saknades i provet. Citat från elever: ”Det 

var kul men mera sex och samlevnad lite roliga grejer.” ”Tyckte om 

astronomi”, ”Lite mer elektricitet skulle bli bättre.” Några elever gör en 

jämförelse med de prov som läraren vanligtvis har i klassen. Citat från en 

elev: ”Våra fysikprov i skolan är inte mycket enklare men man 

FÖRSTÅR mer där ! ! !” Denna jämförelse är oftast att detta prov ser 

annorlunda ut än lärarens vanligt prov. Någon elev kommenterar även 

det språk som används i provet och jämför med hur man talar i vanliga 

fall. Citat från en elev: ”Det var bra prov men själva språket gjorde en 

förvirrad när man inte bor i ställen där man snackar med varandra 

med avancerade ord så förstår man inte riktigt”. 

Provens utformning 

Elevernas kommentarer handlar om hans eller hennes betyg i förhållande 

till provbetyget eller det förväntade provbetyget. Citat från en elever: 

”Onödigt med detta prov. Det har minskat mitt betyg från MVG till VG 

:(”. ”Detta ämne är jag inte alls intresserad av och detta provet utgör en 

sådan stor del av mitt slutbetyg.” Några elever har synpunkter på ämnet 

och hur de förhåller sig till att studera ämnet i fråga. ”Kemi 

överhuvudtaget är onödigt för oss som man inte kommer ha 

användning av det i framtiden mer fördjupad kemi borde bara 

frivilligt”. Några elever jämför prov i detta ämne med att ha prov i 

kärnämnena. Några av dessa elever tycker att det är onödigt att ha prov i 

NO ämnena och att det skulle kunna räcka att ha prov i kärnämnena. 

Citat från en elev:”Jag tyckte att det är onödigt, det är inget viktigt som 

t.ex. Svenska och Eng.” Några elever skriver om hur provet är utformat i 

förhållande till hur undervisningen har genomförts. Citat från en elev: 

”Jag tyckte att vi egentligen inte berört alla områden som berördes på 

provet förrän vi började en snabbgenomgång de sista veckorna, annars 



34 
 

kändes det ganska bra” De vanligaste kommentarerna är att provet är 

annorlunda än den vanliga undervisningen. Några elever har 

kommenterat provets betydelse, dels i förhållande till hur de uppfattar 

betygssättningen och dels i förhållande till vad de förväntar sig av provets 

resultat i framtiden. Någon av dessa är mycket kritiska till innehållet och 

tror att de aldrig kommer att ha användning för denna kunskap i 

framtiden. Det finns även några elever som föreslår att nationella prov 

borde utökas till att göras i fler ämnen, t.ex. SO-ämnen. Citat från en elev: 

”Varför inte ha nationella proven i musik?” 

Den egna upplevelsen av proven 

Det är vanligast bland elevernas fria kommentarer att de tar upp någon 

självupplevelse av provet. Det kan vara före, under eller efter provtillfället 

som kommenteras. Det handlar om allt ifrån hur nervösa eleverna kände 

sig inför att genomföra provet till att de tycker att provet var dåligt 

konstruerat och borde kasseras.  

Diskussion och slutsatser 
Huvudsyftet med denna rapport har varit att redovisa hur eleverna 

uppfattade de nationella proven i biologi, fysik och kemi, år 9, våren 

2010, liksom att jämföra enkätresultat från 2010 med motsvarande 

resultat från 2009. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av 

generella intryck från elevernas svar på enkätfrågorna liksom deras svar 

på den öppna frågan i enkäten. Alla resultat på samtliga frågor diskuteras 

således inte nedan. Resultaten jämförs mellan ämnena i relevanta 

olikheter. 

 

Resultaten från både 2009 och 2010 tyder på att eleverna i den svenska 

grundskolan inte har prov i de naturvetenskapliga ämnena särskilt ofta. Å 

andra sidan är de naturvetenskapliga ämnena inga ”stora” ämnen i 

grundskolan, och eleverna har därför inte undervisning i ämnet mer än 
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kanske en gång i veckan, så med tanke på det är antalet prov inte alltför 

litet. Det typiska svaret är att de har skriftligt prov i sitt ämne 1-2 gånger 

per år eller ungefär 1 gång per månad. Mer sällan har de laborativa prov. 

Däremot tycks man arbeta mycket med laborationer under lektionerna. 

En majoritet av fysikeleverna och en ännu större majoritet av 

kemieleverna uppger att de arbetar med laborationer på lektionerna varje 

lektion eller ungefär en gång per vecka. Bland biologieleverna är det 

vanligast att arbeta med laborationer i biologi 1-2 gånger per år, vilket en 

knapp minoritet av biologieleverna anger. Det är också vanligare bland 

biologieleverna att ange att man aldrig har laboration på 

biologilektionerna än vad eleverna i de andra ämnena anger. Det är 

ungefär lika stor andel av biologieleverna som anger att de aldrig har 

laborationer våren 2010 som det är bland biologieleverna våren 2009. 

Det är däremot betydligt större andel elever som i fysik och kemi anger 

att de har laborationer varje vecka våren 2010 än vad det är bland de 

elever som svarade på elevenkäten våren 2009. 

 

Jämfört med 2009 är det en betydligt större andel elever som anger att de 

förberett sig inför det nationella provet 2010 på olika sätt. Detta är 

logiskt, då provgenomförandet år 2009 var det allra första för dessa prov, 

ingen visste riktigt vad som väntade och det fanns inte äldre prov att titta 

på. Provomgången år 2009 var också att betrakta som en utprövning, 

varför det möjligen inte upplevdes som lika viktigt att förbereda sig på 

provet. Frågorna i tabell 1 konstruerades inför proven v2009 för att 

jämföra hur eleverna tillgodogjort sig informationen om proven med de 

svar som lärarna gav i lärarenkäten om hur de hade informerat eleverna 

om hur proven skulle genomföras. Det är högre andel elever v2010 

jämfört med v2009 som känner till proven och har förberett sig för dem. 

Det har funnits mer information tillgängligt om provens utseende och 

rekommenderat genomförande v2010 än v2009. Ett brev distribuerades 

till skolorna ungefär tio veckor före provdatum med information om 
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vilket ämne skolan ska skriva och vilket material den laborativa uppgiften 

kräver. Ett skriftligt häfte med lärarinformation kom till skolorna en 

vecka före provdatum liksom inför förra årets prov. På internet har 

funnits ett prov i vardera ämne (proven från v2009 som frisläpptes från 

sekretess 2009-06-30). Även en sammanställning av lärarna synpunkter 

på proven v2009 har funnits utlagda på internet från början av maj 2010. 

Det är större andel av lärarna som v2010 arbetat med eleverna med 

gamla prov än den andel lärare som arbetat med exempeluppgifter som 

fanns på nätet inför utprovningsomgången v2009 då endast mellan 23 

och 32 procent angav att man arbetat med exempeluppgifter. Lärarna 

nämde i de fria kommentarerna till lärarenkäten att de inte hittat 

exempeluppgifterna inför proven v2009. Fler elever anger att de haft 

genomgång av bedömningsmodellen inför provet v2010 än inför 

utprovningen v2009, troligtvis har fler lärare uppmärksammat denna 

möjlighet. I lärarenkäten v2010 är det mellan 71 procent och 74 procent 

av lärarna som svarar att de haft genomgång av bedömningsmodellen, 

medan det inför proven v2009 var ungefär 50 procent av lärarna som 

angav att de haft genomgång av bedömningsmodellen. Bland eleverna är 

det mellan 42 procent och 72 procent som svarar att de själva förberett 

sig inför provet. Inför provet v2009 var det mellan 34 och 40 procent av 

eleverna som angav att de läst på egen hand och mellan 12 och 14 procent 

av lärarna som angav att de inte förberett eleverna för provet. I 

lärarenkäten v2010 fanns en fråga om lärarna inte hade haft någon 

förberedelse inför provet, vilket mellan 5 procent och 7 procent angav. 

Det kan innebära att eleverna sett exempelprov från v2009 och använt 

dessa som övningsmaterial. 

Det nationella provet tycks generellt uppfattas som ett svårt prov. En stor 

andel elever håller inte med om att provet var ett lätt prov, och bland 

svaren på den öppna enkätfrågan var temat ”Svårt” det allra vanligaste 

temat. Sett till elevernas svar tycks provet däremot inte vara för 

omfattande eller provtiden för kort. En klar majoritet av eleverna uppgav 
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att provtiden var tillräcklig, och få elever talar i sina svar på den öppna 

enkätfrågan om att det var stressigt. Däremot är det ganska många elever 

som rapporterar att de fick mycket tid över. Ungefär hälften av eleverna 

verkar tycka att frågorna i det nationella provet var intressanta och 

ganska lätta att förstå, men inte särskilt lika de frågor de brukar ha i sina 

prov och ibland innehöll frågorna sådant eleverna inte kände igen. Då vi 

konstruerar frågor utifrån kursplanens innehåll borde eleverna vara väl 

förtrogna med innehållet i frågorna efter nio års skolgång. Man kan man 

förstås fråga sig vilka av frågorna som är de vissa frågor som eleverna 

refererar till, om det är samma sorts fråga som alla elever refererar till 

eller om det är olika frågor som avses och varför eleverna inte känner igen 

innehållet i frågan. En annan fundering som inställer sig är om det är så 

att vissa delar av kursplanens innehåll inte vanligtvis undervisas om. Det 

är förstås så att naturvetenskap är ett stort område, att vissa delar kanske 

faller bort i planeringen p.g.a. tidsbrist och att man kan vinkla innehållet 

på olika sätt beroende på undervisningsgruppens intressen och förmågor. 

I konstruktionsarbetet med ämnesproven är inställningen att i möjligaste 

mån täcka kursplanen och att ta upp de områden som vanligt 

förekommer i undervisningen. I konstruktionen av frågor läggs vidare 

mycket möda på att försöka hitta innehåll som ska appellera till elevernas 

vardag och på detta vis väcka intresse för ämnet och dess innehåll.  

 

När det gäller elevernas upplevelser av provet och deras beteende i 

provsituationen ställde vi såväl 2009 som 2010 ett antal frågor som 

handlade om elevers testmotivation och testängslan. En teoretisk 

utgångspunkt är att ju större konsekvenser provet har och ju mer som 

står på spel om man får ett bra eller dåligt resultat, desto viktigare 

kommer provet att uppfattas, elevernas motivation att göra sitt bästa 

kommer att öka och de kommer följaktligen att anstränga sig mer på 

provet. Andra sidan av detta mynt är att ju viktigare man uppfattar 

provet, desto större risk att man blir nervös och drabbas av testängslan. 
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Eftersom provet 2010 var ett viktigare prov än provet 2009 antog vi också 

att detta skulle avspegla sig i elevernas svar på enkätfrågorna. Mycket 

riktigt var det också en stor majoritet av eleverna skrev provet 2010 som 

rapporterade att de upplevde det nationella provet som ett viktigt prov, 

mer så än de elever som genomförde provet 2009. Majoriteten av 

eleverna i samtliga tre ämnen håller också med om att det nationella 

provet kändes viktigare än andra prov de har i ämnet. Majoriteten av 

eleverna i samtliga tre ämnen tror också att resultatet på det nationella 

provet påverkar betyget i ämnet. 

 

Eleverna rapporterade högre nivåer av testängslan våren 2010 jämfört 

med de elever som tog provet 2009. En klar majoritet av eleverna uppgav 

vidare att de var väl motiverade och ansträngde sig på provet. När det 

gäller deras rapporter av motivation och ansträngning är skillnaderna 

mellan provet 2009 och provet 2010 dock inte så stor, vi hade möjligen 

förväntat oss en ännu större skillnad, även om eleverna 2010 överlag 

rapporterade en högre grad av motivation och ansträngning. På den 

öppna enkätfrågan är det många svar som kategoriseras i temat 

”Onödigt”, och det är möjligt att denna upplevelse drog ner motivationen 

för vissa elever, även om de uppfattade provet som viktigt. När det gäller 

elevernas testängslan kan det påpekas att nästan hälften av eleverna 

uppgav att de var så nervösa när de tog provet att de glömde sådant de vet 

att de egentligen kan. Detta är något oroväckande, och pekar på vikten av 

att skapa en sådan atmosfär kring provet att eleverna känner sig 

motiverade att göra sitt bästa utan att för den skull behöva bli förlamade 

av nervositet och därmed inte kunna visa sina faktiska kunskaper. 

 

I den ibland hätska skoldebatten talas det ofta om att eleverna (och 

ibland inte heller lärarna!) känner till målen i kursplanen och det kändes 

därför relevant att fråga eleverna om detta. En majoritet av eleverna 

anger att de ganska sälllan (ungefär en gång per månad eller 1-2 gånger 
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per år) talar om målen i kursplanen som beskriver vilka kunskaper som 

behövs för att få ett visst betyg. En ganska stor andel av eleverna i biologi 

(mer än 10 procent) anger att de aldrig talar om målen i kursplanen som 

beskriver vilka kunskaper som behövs för att få ett visst betyg. Andelen 

som svarar detta i de andra ämnena är lägre. Anmärkningsvärt och i klar 

motsättning till den allmänna uppfattningen är att nästan 20 procent av 

eleverna anger att de varje lektion eller ungefär en gång per vecka talar 

om detta. Konstruktionen av frågor görs utifrån kursplanens innehåll 

vilket borde göra att eleverna borde vara väl förtrogna med innehållet i 

provfrågorna efter nio års skolgång om man i undervisningen följer 

kursplanens innehåll. 

De fria kommentarerna visar som nämnts att många elever tyckte att 

provet var svårt. När eleverna fick skriva vad de ville om provet var det 

många som valde att ta upp att det var svårt, temat ”svårt” var det mest 

frekventa temat i den öppna frågan. Det var även många elever som 

rapporterade att de tyckte att provet var onödigt. Beror det på att 

eleverna upplever det som arbetssamt att läsa på till provet och därför 

finner det onödigt arbete? Eller beror det på att lärarna redan har ett 

bedömningsunderlag som de är nöjda med och har meddelat eleverna 

detta? Prov och systemet för prov i NO-ämnena är nytt och det är viktigt 

att försöka ta reda på hur provet tas emot av eleverna. Till provens fördel 

måste sägas att det även för en förhållandevis stor andel elever som tyckte 

att provet var ”Bra”, detta var det tredje största temat i elevernas svar på 

den öppna frågan.  

Grovt förenklat kan man kanske säga att den bild av det nationella provet 

som framträder är ett svårt men viktigt (i termer av att det har betydelse 

för betyget) prov. Vissa elever säger att det är onödigt medan andra säger 

att det är bra. Resultatet är intressant och väcker frågan om lärarna har 

tryckt mer på att eleverna kommer att få betyg utifrån det nationella 

provets resultat v2010 än andra proven som de har i skolan? Resultatet 
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tyder också på att de nationella proven möjligen har en särställning bland 

de prov som eleverna gör i skolan. 

Denna rapport är en beskrivning av elevernas svar på ett antal 

enkätfrågor, studien har vissa begränsningar och fortsatta studier på 

samma tema känns angelägna att genomföra. Bortfallet i denna studie var 

ganska stort, stickprovet var mindre än jämförelsematerialet från 2009 

och det totala antalet skolor som ingår i undersökningen är litet, vilket 

gör en viss försiktighet i tolkningen av resultaten nödvändig. De 

förändringar i elevernas skattningar som vi har sett är dock logiska och 

förväntade, framför allt med tanke på att provet var mer betydelsefullt 

detta år än föregående. Eleverna tycks ha förberett sig mer, de uppfattade 

provet som mer viktigt och de ansträngde sig mer. Tyvärr samlades inga 

resultatdata in i samband med enkätundersökningen så vi kan inte sätta 

elevernas enkätsvar i relation till hur det faktiskt gick för dem på provet, 

vilket hade varit intressant och en relevant uppgift för framtida studier. 

Med ett ökat antal prov och en annan provkultur är det också viktigt att 

undersöka om elevernas attityder till lärarnas prov, nationella prov och 

prov av karaktären internationella studier förändras över tid, vilket gör 

att longitudinella studier över elevernas attityder är av vikt för att bättre 

förstå hur sambanden mellan attityder, intresse för ämnet och elevernas 

prestationer i NO-ämnena hänger ihop. 
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