
Lärarna: nationella prov tar tid från undervisningen 

Genom Novus har vi ställt frågor till lärare i grund- och gymnasieskolan om de nationella 
proven. Undersökningen genomfördes i slutet av februari och sammantaget är det 1020 
lärare som har svarat. 
Den första frågan var Hur tycker du att undervisningens kvalitet påverkas under 
tidsperioden då de nationella proven genomförs och rättas?  
  

!  
Mer än 60 procent av lärarna anser att undervisningen påverkas på ett negativt sätt under 
den period som de nationella proven genomförs och rättas. Allra mest kritiska är 
grundskollärarna, där två lärare av tre, anser att undervisningens kvalitet påverkas 
negativt.  
En grupp av gymnasielärarna svarar vet ej. Det kan bero på att de inte berörs i någon 
större utsträckning då de undervisar i yrkesämnen. Om basen justeras för de som inte vet 
är det lika stor andel gymnasielärare som grundskollärare som tycker att undervisningen 
påverkas negativt (71 procent mot 68, skillnaden mellan de två grupperna ligger inom den 
statistiska felmarginalen). 
Vad behöver göras för att proven inte ska gå ut över undervisningen? 
Vi har också ställt frågan Hur viktigt tror du följande är för att minska den tid som de 
nationella proven tar i anspråk vad gäller för- och efterarbete?  
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!  
Enligt lärarna vore det viktigaste att det tillförs resurser, som vikarier, för att frigöra 
arbetstid för genomförandet av de nationella proven. Mer än varannan (53 procent) anger 
det som helt avgörande för att minska den tid som tas i anspråk av de nationella proven.  
Lärarna anser också att det blev färre prov än idag skulle vara en viktig åtgärd. Detta anser 
varannan lärare är helt avgörande eller nästintill helt avgörande. Det är inte så förvånande 
med tanken på den provexplosion som har skett de senaste åren. 
Sedan följer en digitalisering av proven, där över 40 procent anger det som en viktig 
åtgärd.  
Att göra dagens prov mindre omfattande är det fler som anger är inte alls viktigt eller 
mindre viktigt än som anger att det är helt avgörande eller avgörande. Färre prov anser 
lärarna alltså var mer angeläget än att minska omfattningen på de som är idag. 
På en av de fyra frågorna är det också stor skillnad mellan hur grundskollärare och 
gymnasielärare svarar, frågan om resurser för att frigöra tid. Där är det 55 procent av 
grundskollärarna som svarar att det är helt avgörande, mot 38 procent av gymnasielärarna. 
Båda grupperna anser dock att det är den viktigaste åtgärden.  
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