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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

I Askersunds kommun genomfördes under våren 2015 nationella prov utifrån Lgr 11 
(Skolverket, 2011) i årskurs 3, 6 och 9. Detta innebar att tolv ämnesprov i flera delar 
fullföljdes; två prov i årskurs 3, fem prov i årskurs 6 och fem prov i årskurs 9. 
Provperioden sträckte sig från vecka 6 till vecka 20. 

De skriftliga delproven hade sedan tidigare kända provdatum vilka varit publicerade ett 
år i förväg på Skolverkets hemsida. 

För årskurs 3 bestämde klasslärarna själva tid för genomförande av respektive prov. På 
skolan för de äldre eleverna utformade ämneslärare provscheman för respektive prov 
där tider och vaktande lärare tydligt framgick. För de elever som varit frånvarande vid 
aktuella provdatum erbjöds nya skrivtillfällen. 

1.1 Ämnen våren 2015 

I Askersunds kommun utfördes Nationella prov i matematik och svenska i samtliga 
skolor för årskurs 3, 6 och 9. Vidare tillkom prov för årskurs 6 och 9 i ämnena engelska, 
samhällsorienterande ämnen (religion i årskurs 6 och samhällskunskap i årskurs 9) och 
naturorienterande ämnen (biologi i både årskurs 6 och årskurs 9). 

1.2 Rättningsförfarande 

Forskningssamordnaren träffade kommunens ansvariga lärare för nationella prov i 
årskurs 3 inför genomförandet och rättningsförfarandet av proven. Vid mötet 
diskuterades hanterandet av nationella prov och rättning av dessa. Vidare sattes datum 
för genomförande och analysarbete. 

Utifrån tidigare års erfarenheter provades under våren 2015 ett nytt sätt att organisera 
rättning av nationella prov för årskurs sex och nio. En studiedag och Operation 
Dagsverkedagen avsattes till rättningsarbete för alla lärare. Rättningsarbetet för årskurs 
6 genomfördes av lärare från kommunens olika skolor och stadium. Rättningsarbetet för 
årskurs 9 genomfördes av lärare från kommunens skola för de äldre eleverna. Inför 
varje rättningstillfälle fanns en ansvarig ämnesledare som fått i uppdrag att strukturera 
upp rättningsarbetet för att spara tid på respektive rättningsdag. 

Vid varje rättningsförfarande är det viktigt att rättssäkerheten inte äventyras. Med detta i 
åtanke rättades skolans nationella prov med provsekretess och inom den 
arbetsplatsförlagda tiden i skolans lokaler. 

1.3 Utvärdering, reflektion och analys 

Efter ovan beskrivna rättningsförfarande (avsnitt 1.2) träffades skolornas lärare på 
arbetsplatsförlagd tid för vidare bearbetning och analys. Under ledning av ansvarig 
ämnesledare utvärderades förfarandet kring prov, provtillfällen och rättningsarbete. 
Dessutom analyserades framkomna elevresultat och vilka vidare konsekvenser dessa 
kan ha för fortsatt undervisning.  

Under avsnitt 2-5 följer ämnesgruppernas egna kommentarer utifrån respektive 
frågeställning (se bilaga 1) i oredigerat utförande; dock har enskilda personnamn tagits 
bort för att säkra sekretessen då detta är ett offentligt dokument.  
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Samtlig statistisk data i denna sammanställning grundar sig på information från 
gruppledarna för respektive ämne. Värt att notera är att det finns en uppdelning mellan 
kategorierna betyget F och ej deltagit då det finns särskilda förklarande orsaker för de 
elever som i det statistiska underlaget är markerade med ej deltagit. Här kan till 
exempel nämnas pedagogiska och kunskapsmässiga orsaker samt avsaknad av svenska 
som modersmål (nyanlända). 

2. PROVTILLFÄLLENA - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA KOMMENTARER 

2.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att i Hammars skola har det fungerat bra med god hjälp 
av andra kolleger. I Åmmebergs skola har det fungerat ganska bra då det krävts extra 
planering. På Närlundaskolan har det gått bra vid provtillfällena. De barn som har haft 
särskilda behov har getts möjlighet att göra proven i liten grupp, då lärarna har fått 
möjlighet att använda vikarie och tolk vid behov. Handledningarna till proven har varit 
tydliga och bra.  

Norra området anser att provtillfällena fungerade bra. Vi upplevde att eleverna hade gott 
om tid att genomföra proven. Vi har gjort anpassningar för elever på alla tre skolorna. 
Vi upplever att vi fått goda förutsättningar genom hjälp av våra kollegor att genomföra 
proven. Vi tror att det har gynnat eleverna att vi genomfört proven under förmiddagar. 
Handledningarna till proven har varit tydliga och bra. 

När det gäller hanteringen av proven framför både södra området/Närlunda och norra 
området att hanteringen av de nationella proven inte varit optimal. De framför att det är 
mer rättsäkert att berörda pedagoger får hämta proven på expeditionen.  

2.2 Svenska årskurs 6 

Det fungerade bra vid de båda provtillfällena, vad det gäller den skriftliga delen. Den 
muntliga delen utfördes av den undervisande läraren och detta har fungerat bra. Det 
framkom, gällande den muntliga delen, att det är att rekommendera att ha detta prov vid 
ett och samma tillfälle. 

2.3 Svenska årskurs 9 

Schema: Bra (lite kollision med lektioner och vi fick byta i sista stund, men det gick att 
lösa). Hantering av prov: Bra. Handledningar: Bra. Tiderna räckte till och min 
upplevelse var att alla hann med bra. När det gäller svenska som andraspråk fungerade 
det fint vid provtillfällena. 

2.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att i Hammars skola har det fungerat bra med god hjälp 
av andra kolleger. I Åmmebergs skola har det fungerat ganska bra. På Närlundaskolan 
har det gått bra vid provtillfällena. De barn som har haft särskilda behov har getts 
möjlighet att göra proven i liten grupp, då lärarna har fått möjlighet att använda vikarie 
och tolk vid behov. Handledningarna till proven har varit tydliga och bra.  

Norra området anser att provtillfällena fungerade bra. Vi upplevde att eleverna hade gott 
om tid att genomföra proven. Vi har gjort anpassningar för elever på alla tre skolorna. 
Vi upplever att vi fått goda förutsättningar genom hjälp av våra kollegor att genomföra 
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proven. Vi tror att det har gynnat eleverna att vi genomfört proven under förmiddagar. 
Handledningarna till proven har varit tydliga och bra. Berättelserna inför 
matematikproven överensstämde dåligt med provens innehåll. De skapade ibland 
okoncentration hos eleverna. 

När det gäller hanteringen av proven framför både södra området/Närlunda och norra 
området att hanteringen av de nationella proven inte varit optimal. De framför att det är 
mer rättsäkert att berörda pedagoger får hämta proven på expeditionen.  

2.5 Matematik årskurs 6 

De fungerade bra. Den muntliga delen sambedömdes av två lärare i tre av klasserna 
vilket uppfattades som mycket positivt av deltagande lärare. Lärarna upplevde att det 
var lättare att bedöma dels därför att man bedömde fler elever och dels för att man hade 
någon att diskutera elevernas prestationer med. Det blir en rättvisare bedömning och 
den positiva erfarenheten gör att vi önskar att det ges möjlighet att arbeta så även nästa 
läsår. Det är också önskvärt att det köps in extra prov så att varje undervisande lärare (i 
åk 6) kan få varsitt ex att titta på. 

2.6 Matematik årskurs 9 

Allt har fungerat bra i hanteringen av nationella proven. Det har framkommit att vi gjort 
på lite olika sätt när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Det behöver vara mer lika 
över skolan. Det är mycket bra att vara två pedagoger på de muntliga proven. Det gör 
att det blir mer rättssäkert.            

2.7 Engelska årskurs 6 

Viktigt att man löst logistiken kring elever i behov av särskilt stöd, så att det är klart i 
god tid innan provet ska genomföras. 

2.8 Engelska årskurs 9 

Tydligare rutiner krävs så att all involverad personal får rätt information till 
provtillfällena. Det är särskilt viktigt att informationen går fram mellan gårdarna, då 
personal från andra gårdar, och ibland vikarier, plötsligt behöver lånas in vid behov, och 
då kan gå miste om beslut som tagits under minikonferenser etc. Annars positivt att 
gårdarna själva ansvarar för vaktschemat. 

2.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 6 

Det fungerade bra. Vi ser dock att det var svårt för högpresterande elever att hinna med. 
I vissa fall har det lett till en betygssänkning. Vi borde göra grupper där eleverna får 
sitta så länge de vill, utan tidsbegränsning. Vi upplever att årets sexor inte fått möjlighet 
att göra proven i små grupper i den utsträckning de behövt. 

2.10 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Provtillfället fungerar bra, inga anmärkningar. 

2.11 Naturorienterande ämnen årskurs 6 

Provtillfällena har fungerat bra! Undersökningsdelen genomfördes i NO-grupperna för 
6ABC och i klassvis för 6DE. Alla gjordes samtidigt med undervisande lärare i NO åk 
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6. Den laborativa delen var inte materialkrävande och kunde genomföras i vanligt 
klassrum, men viktigt var att grupperna inte var för stora. 

2.12 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Provtillfällena fungerade bra över lag! Något mindre strul med material till datasalen för 
den lilla gruppen, dock löste det sig. Kan vara bra att tänka på att undervisande lärare 
underrättar arbetslagen med elever i behov av särskilt stöd/anpassningar och ser till att 
det förbereds sal/vaktande lärare/material. Undersökningsdelen som var laborativ 
genomfördes under en heldag för alla grupper med två lärare. 8 elever/NO-sal enligt 
specialschema. Lärarna upplevde det en aning stressigt men att det fungerade väldigt 
bra! Detta är något att sträva efter till nästa år också. 

3. UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

3.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att upplägg och genomförande har fungerat bra. Likaså 
grupperingar och rättningsarbetet. Då det gäller tid för rättning har de två dagarna vi 
fått, inte räckt till. Vi uppskattar att tre dagar skulle vara lagom. 

Norra området anser att rättningsarbetet har fungerat bra. Vi har fått stöd av kollegor att 
avsätta tid för rättning. Samrättningen är viktig för att eleverna ska bedömas korrekt. 

3.2 Svenska årskurs 6 

Arbetet indelades efter de fyra delproven. Två delar gällde läsförståelse och två delar 
gällde skrivande. Eftersom ytterskolorna skulle komma till vår skola och vara med och 
rätta proven indelades rättningsarbetet efter antal deltagare. Således fyra grupper med 
två i varje grupp, förutom en grupp där deltagarna var tre stycken. (Tre i gruppen 
upplevdes som lite tidskrävande och där tror man att två i varje grupp är att föredra). 
Rättningsmall för provet samt annan information sändes till skolornas rättningspersonal, 
en vecka innan rättningsdagen. Vad personal från ytterskolorna önskade var att få ta del 
av rättningsmallen tidigare. Vi får tänka på att sända ut rättningsmallen ytterligare en 
vecka tidigare, nästa år. Postgång och annat hinder kan ställa till problem, så att 
förberedelsetiden blir för kort. 

3.3 Svenska årskurs 9 

Bra förberett och vi lyckades rätta klart på den utsatta tiden. När det gäller svenska som 
andraspråk fungerade det också bra tack vare god planering. Tidsramarna kanske är 
något snäva men det är ett utmärkt lärotillfälle. 

3.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att upplägg och genomförande har fungerat bra. Likaså 
grupperingar och rättningsarbetet. Då det gäller tid för rättning har de två dagarna vi 
fått, inte räckt till. Vi uppskattar att tre dagar skulle vara lagom. 

Norra området anser att rättningsarbetet har fungerat bra. Vi har fått stöd av kollegor att 
avsätta tid för rättning. Samrättningen är viktig för att eleverna ska bedömas korrekt. 
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3.5 Matematik årskurs 6 

När det gäller lärare från ytterskolorna så behövs det tydligare information kring vad 
lärare ska vara med på eller inte (rättningskonferensen). Svårigheter under 
rättningsdagen var att det tog tid att sätta sig in i matrisen på E-delen.  Rättningsdagen 
var på en studiedag vilket fungerade bra. Bra att två lärare rättar samma provdel för att 
underlätta sambedömningen. Tidsramar: Det var sju lärare som rättade och två lärare 
som sammanställde. Rättningen hanns med på beräknad tid men sammanställningen 
hanns inte med. Alla prov var inte genomförda vid rättningskonferensen vilket försenar 
analysarbetet. Det är en klar fördel om det är matematikutbildade lärare som är med och 
rättar. Det minskar risken för felrättning. Alla delar måste vara genomförda innan 
rättningskonferensen. 

3.6 Matematik årskurs 9 

Rättningsarbetet gick lätt. Det som tar mycket tid är sammanställningarna. Vi vill även i 
fortsättningen att det bara är mattelärare som rättar. 

3.7 Engelska årskurs 6 

Upplägg och genomförande fungerade bra. Gruppen anser att undervisande lärare bör 
både genomföra och rätta läs- och hörförståelse- proven för att bli insatta i delproven. 
Lärarna tyckte överlag inte att rättandet av läs- och hörförståelsen var speciellt 
utvecklande för deras bedömarkompetens. Däremot var samtliga lärare som bedömde 
uppsatserna mycket nöjda med dagen. För att förenkla sammanställningen är det bra att 
påminna eleverna om att själva fylla i sitt namn mm i resultatprofilen. 

3.8 Engelska årskurs 9 

En lärare förde fram att vissa elever, som erbjudits att skriva prov i mindre grupp, valde 
att ändå sitta med klassen. Kanske hade de presterat bättre i mindre grupp? Kanske 
behöver elever, som erbjuds mindre grupp vid provtillfällena, uppmuntras och peppas 
mer för att ta emot erbjudandet. Gruppen som rättade uppsatser upplevde tidsbrist, och 
rättandet fick fortsätta vid ett senare tillfälle. Flera upplevde också att det är svårt med 
fullt fokus efter en hel dag av rättande, och att kanske halvdagar fram till lunch vore ett 
bättre alternativ, då man lätt tappar i koncentration i slutet på eftermiddagen. Vissa 
lärare skulle uppskatta att få rätta sin egen klass prov, för att lättare kunna använda 
resultatet i sin undervisning och därmed kunna arbeta mer formativt. 

3.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 6 

Vi rättade tillsammans med ett antal mellan och lågstadie lärare.  Tiden räckte inte till, 
utan vi fick sitta ytterligare en heldag. Vi önskar självklart att fler lärare från 
ytterskolorna är med i rättning och analysarbetet. 

3.10 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Rättningsarbetet behöver förändras. Det var för många som rättade. Vi har ett 
förbättringsförslag till nästa år som bygger på att undervisande lärare rättar proven 
under en veckas tid. Detta måste gå ut i god tid. I år behövde flera lärare ta ledigt från 
lektioner. Rättningen kommer då att bli bättre. Nu känns den inte helt rättssäker.  



  9. 

3.11 Naturorienterande ämnen årskurs 6 

Det är en bra tanke att få in cirka 5 lärare från åk 4-5 till rättningen. Det är dock 
praktiskt inte genomförbart om vi har fler ämnen som ska rättas av dessa lärare under en 
vanlig skoldag. Kommunen har helt enkelt inte möjlighet att få fram så många vikarier. 
Ska vi ha det på detta vis i framtiden så krävs en studiedag för alla inblandade rättare. 
Vi saknade flera lärare i rättningen så det blev stressigt att få ihop det. Hade vi haft två 
lärare till så hade vi nog hunnit på en dag. Nu blev det en del kvar som fick rättas i 
efterhand. Det var därför omöjligt att göra en analys enligt schemat dagen efter 
rättningen. Vi diskuterade respektive delprov under rättningen och beslutade att 
Sjöängspersonal satte ihop analysen och förmedlade ut till ytterskolorna när den var 
klar. Återigen ett bekymmer att få loss lärare från ytterskolor till analysdagen. 

3.12 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Upplägget är bra men alldeles för lite tid var avsatt. Skulle vi hinna detta arbete under 
en dag så skulle det behövas fler lärare. Dessutom önskar vi lärare med rätt kompetens. 
De frågor som är av karaktären ”fylla i eller kryssa för” är så få så det går fort att rätta. 
Merparten av uppgifterna kräver ett djupare resonemang och då är ämneskunskap 
viktigt vid rättning. Kan vi inte få fler lärare med NO-kompetens (i rätt ämne) så bör 
rättningstiden utökas. Vi har också en fundering kring att det tas studiedagar till 
rättning. Skulle vi lägga in fler dagar för rättning så blir det många dagar som går åt till 
detta. Vi önskar att fortbildning också kan vara annat än att rätta nationella prov. För att 
lyfta frågan till ett högre plan så ifrågasätter vi tidsåtgången för planering, 
genomförande och rättning av de nationella proven. Var förs denna debatt? Och hur kan 
vi lyfta frågan högre? 

4. ELEVERNAS RESULTAT - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

4.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att deras elevers resultat är genomgående bra. 77 av 79 
elever klarade läsförståelsen av skönlitterär text, 74 av 79 elever klarade läsförståelsen 
av faktatexten samt 74 av 79 elever klarade delprovet i högläsning. 78 av 79 elever 
klarade enskilda textsamtal med läraren. De elever som inte klarade kravnivån har redan 
anpassningar. I delprov F: att skriva en berättelse, klarade 72 av 79 elever kravnivån 
och i delprov G: att skriva en faktatext utifrån några stödord, klarade 71 av 79 elever 
kravnivån. 

Norra området framför att de flesta elever har klarat samtliga delar. De elever som ej 
uppnått kravnivån har redan före provtillfället uppmärksammats och insatser pågår. 
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Tabell 1  
Resultat (2015) svenska årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Tala – muntlig uppgift 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 62 52 114 
EN 1 1 2 

Ej deltagit 3 5 8 

Tabell 2  
Resultat (2015) svenska årskurs 3 - delprov B till E 

Tabell 3  
Resultat (2015) svenska årskurs 3 - delprov F till H 

 
Delprov F  

Skriva – berättande text 

Delprov G  
Skriva – stavning och 

interpunktion 

Delprov H  
Skriva – fakta text  

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 60 45 105 60 46 106 58 46 104 
EN 3 8 11 3 7 10 5 7 12 

Ej deltagit 3 5 8 3 5 8 3 5 8 

4.2 Svenska årskurs 6   

Vad som gruppen reflekterade över var att ett antal elever inte svarade på alla frågor i 
provhäftet. Frågan vi ställde oss var då: Kan detta bero på att eleverna inte förstått 
frågan eller kan det bero på att de inte har hunnit med alla frågor eller enbart att de inte 
orkade? En specifik fråga, som drog till sig vår uppmärksamhet, var uppgift nummer 21 
i B2 delen. Uppgiften är en läsförståelsefråga som eleverna uppfattade som mycket svår 
och otydlig och där vi såg att många elever missat. Denna uppgift gav fler belägg, vilket 
är beklagligt, eftersom en del elever missade denna chans till poäng. Texterna i häftena 
har varit bra. Vad vi diskuterade var att det hade varit en fördel för eleverna om texten 
som rör ”Sägen” placerad på en tidigare plats i provhäftet. Uppgiften var krävande och 
vi tror att en del elever tappade orken och inte gjorde sitt bästa eftersom de då var trötta. 

 

 

 

 
Delprov B  

Läsa – berättande text 
Delprov C  

Läsa – fakta 

Delprov D  
Läsa – enskild 

högläsning 

Delprov E  
Läsa – enskilt textsamtal 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 61 50 111 59 47 106 58 49 107 62 52 114 
EN 2 3 5 4 6 10 5 4 9 1 1 2 
Ej 

deltagit 
3 5 8 3 5 8 3 5 8 3 5 8 



  11. 

Tabell 4  
Resultat (2015) svenska årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A - - - 

B 12 1 13 

C 19 9 28 

D 10 13 23 

E 6 16 22 

F 1 3 4 

Ej deltagit 0 5 5 

Sammanfattningsvis kan konstateras att årets 6:or har lyckats bra i provdelarna: Vad 
som var glädjande var att läsförståelsen hade fått ett bra resultat. Här tror vi att den 
satsning på läsning som de tidigare stadierna gjort, de senaste åren, har höjt elevernas 
kvalité gällande läsförståelse. Det är roligt att läsningen har fått flyt eftersom eleverna 
möter stora mängder text att bearbeta, när de kommer till Sjöängsskolan, i bland annat 
SO - ämnena. Vidare kan dock konstateras att det inte fanns så många som nådde 
toppresultat i läs-delen dvs. A-kvalité. Den del av provet som behandlar ”Tala” har 
också fått ett bra resultat bland årets 6:or. Här kan vi dock se att de bör träna mer på att 
samtala med varandra så att samtalet hålls levande en längre stund. Den del som 
behandlade skrivande, en berättande text och en instruerande faktatext, resulterade i att 
eleverna gjorde bättre ifrån sig i den berättande texten. I den faktabaserade texten, att 
skriva en instruktion, nåddes inte så bra resultat. Eleverna på de lägre stadierna har inte 
tränat så mycket på att skriva sådan text. I en sådan text krävs dels att man har med alla 
moment som ska göras i instruktionen och dels att man gör texten lättförståelig och 
tydlig för mottagaren. 

Att se provresultatet ur ett genusperspektiv mynnade ut i följande: Flickor har högre 
resultat än vad pojkar har, gällande delprov ”Läsa”. Vad det gäller delprov ”Skriva” så 
är det 12 pojkar som har fått F men bara 4 flickor. Hur når vi pojkarnas vilja och 
förmåga att öka deras kvalité för läs- och skrivandet? En stor del av ungdomsböckernas 
rubriker vänder sig till flickor. Att fångar pojkarnas intressen måste ske i de tidigare 
stadierna, eftersom det är svårt att förändra ett invant beteende, när de når de senare 
åren. 

4.3 Svenska årskurs 9 

Pojkarna har över lag rejält mycket sämre resultat än vad flickorna har. Ingen elev hade 
A i det sammanvägda betyget, ingen pojke hade B, medan 10 flickor hade det. Två 
pojkar hade C, medan 13 flickor hade det. 8 pojkar hade D, medan 12 flickor hade det. 
23 pojkar hade E, medan 10 flickor hade det. 13 pojkar hade F, medan 2 flickor hade 
det. 

När det gäller andraspråkseleverna lyckades de mycket bra med den muntliga delen. 
Den största bristen finns i läsförståelsen, där har inte språket kommit riktigt än. När det 
gäller skrivandet fungerade det relativt bra men även här finns det en del att arbeta med. 
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Tabell 5  
Resultat (2015) svenska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A - - - 

B 10 - 10 

C 13 2 15 

D 12 8 20 

E 10 26 36 

F 2 13 15 

Ej deltagit 2 5 7 

4.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att deras elevers resultat är genomgående bra förutom 
då det gäller delprov D, där 16 av 79 elever ej klarade kravnivån. Delprov D handlade 
om grundläggande kunskaper om geometriska objekt inom kunskapsområdet geometri. 

Norra området framför att de flesta elever har klarat samtliga delar. De elever som ej 
uppnått kravnivån har redan före provtillfället uppmärksammats och insatser pågår. 
Tabell 6  
Resultat (2015) matematik årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Muntlig kommunikation 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 62 50 112 
EN 3 3 6 

Ej deltagit 1 5 6 

Tabell 7  
Resultat (2015) matematik årskurs 3 – delprov B-D 

 
Delprov B  

Överslagsräkning, 
huvudräkning 

Delprov C  
Mönster i talföljder, 
geometriska mönster 

Delprov D  
Positionssystemet, enkla 

problem  

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 61 51 112 61 48 109 55 43 98 
EN 4 3 7 4 6 10 10 11 21 

Ej deltagit 1 4 5 1 4 5 1 4 5 
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Tabell 8  
Resultat (2015) matematik årskurs 3 - delprov E-G 

 
Delprov E  

Mätning längd, 
proportionella samband 

Delprov F  
Symmetri, skriftliga 

räknemetoder 

Delprov G  
Huvudräkning, förståelse 

för räknesätten  

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 62 50 112 60 47 107 62 51 113 
EN 3 4 7 5 7 12 3 3 6 

Ej deltagit 1 4 5 1 4 5 1 4 5 

4.5 Matematik årskurs 6 

Det vi ser att eleverna missat är: 

§ Att läsa av frekvenstabeller och rita egna diagram 
§ Positionssystemet: att gå från ett tal skrivet med bokstäver, 25,7 miljoner, till 

siffror 
§ Problemlösning - att förstå vad som efterfrågas 
§ Sannolikhet 
§ Enhetsomvandling volym 
§ Division och addition med decimaltal 
§ Multiplikation med tresiffrigt * ensiffrigt 
§ Veta vad som är udda tal, delbarhet med tre 
§ Tidsskillnader 
§ Skala 

Det eleverna klarat bra: 

§ Addition med heltal och decimaltal 
§ Subtraktion med heltal 
§ Mönster 

Vi kan notera stora skillnader mellan de olika klassernas resultat. Detta är viktigt att 
tänka på vid resursfördelning. 
Tabell 9  
Resultat (2015) matematik årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 1 3 4 

B 6 7 13 

C 10 7 17 

D 18 8 26 

E 8 13 21 

F 5 8 13 

Ej deltagit 0 1 1 
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4.6 Matematik årskurs 9 

Resultatet var lågt. Det går inte att göra en exakt jämförelse med samma årgångs 
resultat i årskurs sex, men det vi kan se är att då var det 62,1 % som nått kravnivån i 
samtliga delprov och i åk nio är det 81 % som nått kravnivån för minst betyget E. 

Det vi kan se som många missat på är: 
• begrepp  
• avprickning 
• primtal 
• lästal 
• sannolikhet 

På grund av sekretess kan vi inte bifoga uppgifterna som eleverna missat. 
Analysgruppen och undervisande lärare har tagit del av dessa. 
Tabell 10  
Resultat (2015) matematik årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 3 0 3 

B 2 0 2 

C 6 6 12 

D 7 5 12 

E 22 25 47 

F 5 13 18 

Ej deltagit 4 5 9 

4.7 Engelska årskurs 6 

Skrivande är den förmåga som behöver utvecklas mest. Många kan många ord och är 
duktiga på engelska, men behöver ändå jobba med strukturen i sitt skrivande. Några 
andra saker vi observerade i elevuppsatserna: I med stort i slarvar många med, stavning 
av vanliga småord, överanvändning av sammandragna former, svengelsk ordföljd. 
Tabell 11  
Resultat (2015) engelska årskurs 6 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 4 6 10 

B 8 8 16 

C 17 9 26 

D 7 12 19 

E 9 4 13 

F 1 3 4 

Ej deltagit 2 5 7 

4.8 Engelska årskurs 9 

Kritik förs fram gällande att alla provdelar räknas samman till ett totalbetyg, och särskilt 
att B-delens prov räknas samman, då elever kan lyckas bra på läsförståelsen, men 
mycket lågt på hörförståelsen, eller tvärtom, men vid sammanräkning ändå når betyg. 
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Viktigt att undervisande lärare skiljer på delproven vid redovisning av provresultat och 
diskussion med eleverna. 
Tabell 12  
Resultat (2015) engelska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 3 3 6 

B 11 4 15 

C 12 16 28 

D 10 8 18 

E 7 10 17 

F 3 4 7 

Ej deltagit 3 9 12 

4.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 6   

Eleverna har överlag varit bra på att föra etiska resonemang. Frågan om samisk och 
fornskandinavisk religion har varit svår för många. Vi resonerar mycket kring 
anledningen, det kan vara så att frågan i provet är väldigt svårbegriplig och egentligen 
inte mäter kunskapen i sig, utan mer en läsförståelse. Olyckligt att detta kunskapskrav 
endast testas en gång i provet. Eleverna har varit duktiga på att jämföra olika religioner. 
Frågorna som handlar om sin egen och andras livsfrågor och identitet har gett bra 
resultat. 
Tabell 13  
Resultat (2015) samhällsorienterande ämnen årskurs 6 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 3 2 5 

B 8 2 10 

C 13 6 19 

D 12 12 24 

E 5 10 15 

F 6 8 14 

Ej deltagit 1 7 8 

4.10 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Eleverna klarar sig generellt sätt bättre på frågor där man inte behöver skriva långa och 
utförliga svar. Proven är väldigt omfattande och många elever tappar orken att svara. 
Resultaten är låga och pojkarnas resultat är under all kritik. 
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Tabell 14  
Resultat (2015) samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 3 - 3 

B 5 1 6 

C 12 4 16 

D 10 9 19 

E 12 21 33 

F 4 14 18 

Ej deltagit 3 5 8 

4.11 Naturorienterande ämnen årskurs 6 

Först en reflektion kring själva provet och rättningsmallen. Det blev en extremt skev 
procentfördelning mellan delarna. Varje delprov värderades ”lika” då man räknade ut 
hur stor procentandel rätt varje elev hade på varje delprov sedan räknades ett 
medelvärde fram på alla tre delar totalt. I praktiken innebar en poäng på K 
(kommunikation) 11 % medan 1p på B (begrepp) var motsvarande 2,5 % eftersom det 
var totalt 9p (K) och 39p (B). Undersökningsdelen hamnade mitt emellan på max 22p. 
Det här gjorde att elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever som misstolkade 
uppgifterna förlorade viktiga procent på kommunikationsdelen. Resultatmässigt ser vi 
att nästan 52 % av eleverna har ett resultat på C-nivå eller högre vilket är väldigt roligt! 
F har cirka 5 % av eleverna fått vilket vi tror är en låg andel. (?) Resultatmässigt ligger 
våra sexor betydligt högre än våra nior. Vi ser heller inte lika stor skillnad på resultaten 
mellan pojkar och flickor som i årskurs nio, även om flickorna når lite högre resultat. 
Anledningar till detta kan vi spekulera länge kring och frågan är om vi med säkerhet 
kan veta vad det beror på? Har det skett stora förändringar i de yngre åldrarna vad det 
gäller NO-undervisningen under de senaste 4 åren? 
Tabell 15  
Resultat (2015) naturorienterande ämnen årskurs 6 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 1 1 2 

B 7 5 12 

C 18 15 33 

D 15 9 24 

E 6 8 14 

F 1 3 4 

Ej deltagit 0 6 6 

4.12 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Vi ser en stor spridning i resultatet både mellan klasser och kön. Förutom de flickor som 
inte har genomfört provet så har alla tjejer minst E (0 st F!) Pojkarna ligger sämre till 
resultatmässigt och vi har 20 elever med F. Av pojkarna når en ytterst liten andel de 
högre betygen. Klassmässigt ser vi att 9A har flera höga betyg och att snittet ligger 
högst i den klassen. Övriga klasser ligger ungefär lika. Proven testar de olika 
förmågorna K-Kommunikation, U-Undersökning, B-Begrepp. Vi ser att det som våra 
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elever har varit starka i är framförallt U. I princip alla elever har lyckats bra på den 
laborativa delen. Den förmåga de har haft svårast för är K. De elever som har fått F i 
betyg på provet har också fått sämst på kommunikationsdelen. Långa textuppgifter och 
redogörande, resonerande och analyserande svar kräver god läsförståelse och 
skrivförmåga. Detta tror vi är det största hindret under genomförandet av det delprovet. 
Är det verkligen NO-kunskaper de brister i? Detta kan jämföras med begreppsdelen där 
de visar spridda skurar av kunskaper. Det är svårt att ringa in specifika 
kunskapsområden som eleverna har svårt eller lätt för utan vi ser mer koppling till de 
olika förmågorna. Vi ser också att provet har inom vissa områden testat ganska lite från 
det centrala innehållet. 
Tabell 16  
Resultat (2015) naturorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 5 1 6 

B 4 1 5 

C 10 5 15 

D 12 5 17 

E 14 16 30 

F 0 20 20 

Ej deltagit 4 6 10 

5. KONSEKVENSER FÖR FORTSATT UNDERVISNING - 
ÄMNESGRUPPERNAS EGNA KOMMENTARER 

5.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att det är viktigt med goda grunder i läs-och 
skrivinlärning redan från åk 1. Läraren ska ha läs-och skrivinlärning i sin utbildning för 
att eleverna ska kunna få rätt förutsättningar till att nå kunskapsmålen i åk 3. Det vi ser 
att vi skulle behöva arbeta mer med, är bearbetning/samtal av elevernas egna texter 
tillsammans med varje elev. Detta går inte att genomföra p.g.a. för få mentorer. Vi ser 
att våra egna kontrollstationer: Förstå och använda tal, H4-test och åtgärder som 
Bravkod, TIL och BRP också har gett goda resultat. De förändringar vi önskar se 
framöver är tidigare insatser för barn med behov, och fler utbildade pedagoger som 
arbetar med våra elever. Sammanfattning av de Nationella proven är att de inte har visat 
på något nytt. De barn som inte blivit godkända är redan uppmärksammade. 

Norra området anser att utifrån vårt provresultat ser vi att eleverna behöver utveckla 
sina kunskaper i att läsa och skriva egna faktatexter. Vi ser även att det oftast är samma 
elever som inte uppnått kraven i båda ämnena. Det är mycket viktigt att det finns 
fungerande elevhälsateam för att ge stöd till de elever som inte uppnår kraven i 
nationella proven. Det är även mycket viktigt att man följer upp elevernas 
kunskapsutveckling även om provresultatet är godkänt. Vi ser t ex att många elever har 
klarat delprovet i rättstavning trots att de behöver fortsätta öva stavning. Det är därför 
viktigt att i kunskapsprofilen fylla i elevens utvecklingsmöjligheter samt att sedan 
arbeta aktivt med dessa. Kartläggning och repetition före provtillfällena har bidragit till 
ett gott resultat. Vi har inom ämnesnätverk samverkat för att diskutera gemensamt 
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material och planeringar i Norra rektorsområdet. Detta tror vi har gynnat en ökad 
måluppfyllelse. 

5.2 Svenska årskurs 6   

Reflektionen som vi gjort är att utveckla samtal mellan eleverna, träna skriva och läsa 
instruktioner. Fortsätta med att skriva strukturerade och målande berättelserna. En 
strategi för att öka elevernas kunskaper är att vi fortsätter arbetet tillsammans med lärare 
från ytterskolorna, med rättning av NP, reflekterar över resultatet och att de är med och 
utarbetar analysen. Vidare att de sedan tar med informationen ut i verksamheten, till de 
olika ytterskolorna. Detta arbete kan ses dels som ett utvecklingsarbete för att hitta för- 
respektive brister i det pedagogiska arbetet, dels som ett fortbildningstillfälle där olika 
stadier träffas i grupper och diskuterar olika pedagogiska frågor i ämnet. Vidare kan en 
sådan arena synliggöra vilka behov av fortbildning som man har behov av. Man har 
således belägg för att man behöver fortbildning kring en specifik sak. Ett sådant 
exempel kan vara: Hur man kan nå och stimulerar pojkars läs- och skrivförmåga, i de 
tidiga åren. Pojkarnas förmågor, vad det gäller de tre momenten, tala, läsa och skriva, 
behöver uppmärksammas, eftersom de inte når samma resultat som flickorna. Vi tror att 
satsningen på pojkars ska göras i de tidiga åren. 

5.3 Svenska årskurs 9 

Pojkarna har uppseendeväckande låga resultat på provet. Vi konstaterar också att vi i 
nästan alla grupper har pojkar som vi misslyckas med att motivera till arbete. Vi hoppas 
mycket på läslyftet där, att vi kan få redskap till detta. Vi konstaterar också att vi måste 
lägga ner mycket mer tid på att verkligen lära eleverna att skriva – mer genomgångar 
och mer användande av exempeltexter. Vi saknar tillgång till bibliotek i undervisningen 
och framför allt tillgång till datasal. Det senare gör det nästan omöjligt att bearbeta och 
renskriva texter. 

5.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att när det gäller matematiken ser vi att det är viktigt 
att ha ett gemensamt läromedel i kommunen, så att kraven är likvärdiga. Vi ser också att 
det är viktigt att repetera delområden, vilket vi ser saknas i en del matematikböcker. Då 
det gäller matematiklyftet har det gett inspiration att arbeta ännu mer med 
problemlösning och tal och tals användning. De pedagogiska samtalen har varit goda 
och givande. Fortbildning (Mattelyftet) bör inte läggas i samband med Nationella 
proven. Arbetsbördan blir orimligt hög och den ordinarie undervisningen får stå åt 
sidan. För de elever som har svårigheter kan det bli mycket rörigt, då man kanske 
arbetar med något annat arbetsområde just då. De förändringar vi önskar se framöver är 
tidigare insatser för barn med behov, och fler utbildade pedagoger som arbetar med våra 
elever. Sammanfattning av de Nationella proven är att de inte har visat på något nytt. De 
barn som inte blivit godkända är redan uppmärksammade. 

Norra området anser att det oftast är samma elever som inte uppnått kraven i båda 
ämnena. Det är mycket viktigt att det finns fungerande elevhälsateam för att ge stöd till 
de elever som inte uppnår kraven i nationella proven. Det är även mycket viktigt att 
man följer upp elevernas kunskapsutveckling även om provresultatet är godkänt. 
Kartläggning och repetition före provtillfällena har bidragit till ett gott resultat. Vi har 
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inom ämnesnätverk samverkat för att diskutera gemensamt material och planeringar i 
Norra rektorsområdet. Detta tror vi har gynnat en ökad måluppfyllelse. 

5.5 Matematik årskurs 6 

I undervisningen behöver man återkomma och repetera olika arbetsområden 
regelbundet. Vi ser att de missat på områden som de gått igenom tidigare. 

§ Vi behöver träna eleverna på överslagsräkning. 
§ Vi behöver fokusera på att eleverna blir säkra på algoritmerna i alla de fyra 

räknesätten. 
§ I de lägre skolåren måste fokus ligga på att läsa, skriva och räkna så att 

grunderna sitter. 
§ Positionssystemet. T.ex. träna på att räkna antalet siffror i en miljon inte antalet 

nollor. 

Strategier: För att kunna möta brister och styrkor behöver information kring elevernas 
resultat komma ut till den skola de kommer ifrån. Ett förslag är att undervisande lärare 
mailar ut en sammanställning av de elever som kommer från respektive skola. 

Förändringar:  

§ Vi behöver diskutera och granska det pedagogiska material som vi använder. 
§ Vi måste lägga fokus på rätt saker och färdighetsträna vissa saker. 
§ Vi tror att Mattelyftet kommer att ge effekt på sikt. 
§ Vi önskar en fortsättning på mattelyftet, att det planeras in tid för det. 

5.6 Matematik årskurs 9 

Det vi kunde konstatera är att många av de missade uppgifterna är från kapitel i slutet 
av matteböckerna. Kanske har dessa kapitel inte hunnits med på samma sätt i alla 
årskurser. Här gäller det att göra en planering så att vi verkligen hinner med allt. Vi 
måste ha ett nytt läromedel som är gjort efter Lgr 11. Vi måste jobba mer mot målen än 
att bara följa läroboken. Vi anser att kommunen bör ta ett övergripande beslut om när 
man börjar räkna med de nyanlända elevernas resultat.  

5.7 Engelska årskurs 6 

Fortsätta öva med skrivande då det framkommit att det är den förmågan som behöver 
utvecklas ytterligare. 

5.8 Engelska årskurs 9 

Vi ser att man fortfarande behöver öva på att skriva engelska. I höst kommer vi att 
undersöka hur vi praktiskt kan öva skrivande i större utsträckning. 

5.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 6 

Vi kan se att det är något fler pojkar som har F. Vi anar att de frågor som genererar flest 
F är de frågor där svaren kräver långa resonemang i flera led. Det finns 5 Abetyg på 
skolan, det är marginell skillnad mellan könen. Vi behöver jobba tidigt med att låta 
eleverna föra resonemang.  Vi behöver också hitta metoder så att samtliga elever får 
möjlighet att visa sina kunskaper och komma till tals. Att tidigt låta eleverna muntligt 
föra resonemang så kan det bli lättare att skriva ner sina resonemang längre fram. Vi 
anar att pojkar behöver tränas lite extra i detta. Vi behöver uppmuntra och handleda de 
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redan högpresterande eleverna så att de kan dra gruppen mot flera höga betyg. I alla 
åldrar är det viktigt att man som lärare tänker noga på hur man sätter ihop grupper vid 
ex grupparbete och diskussionsövningar så att eleverna lyfter varandra. Det är bra om 
man som lärare tittar på nationella prov och kanske får idéer till frågeställningar, så att 
man kan ställa egna bedömbara frågor. Ang fortbildning så är den bästa fortbildning 
man kan få att rätta och analysera nationella prov. Att lärare som undervisar i so bör 
vara med vid rättning och analysen. 

5.10 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Eleverna måste öva sig i att skriva resonerande texter. Vi lärare behöver därför låta 
eleverna få en möjlighet att möta den typen av uppgifter i ännu större utsträckning. Vi 
behöver även låta eleverna möta längre texter och uppgifter. En annan utmaning är att 
motivera alla elever till att satsa på skolan och jobba för högre betyg. 

5.11 Naturorienterande ämnen årskurs 6 

Under rättningen så framkom att det var av nytta att eleverna hade tränat på ett gammalt 
prov för att förstå vad som krävs för de olika betygen genom att titta på bedömda 
elevsvar. Detta gjorde nog att resultatet på kommunikationsdelen och 
undersökningsdelen trots allt var ganska bra. Begreppsdelen är svårare att träna på då 
det verkar vara lite slumpartat vilka områden från det centrala innehållet som testas. 
Vissa års prover har flera frågor på t.ex människokroppen och vissa inga alls. När det 
gäller provet som testad förmågan U (undersökning) så kom vi fram till att eleverna är 
starka i att följa instruktioner i givna planeringar. Det som behöver övas på är att träna 
på att ställa frågor som går att besvara utifrån en viss situation. Enkla undersökningar 
där fokus ligger på att iaktta och se vad man kan få fram. (Det går t.ex. inte att svara på 
”hur många spindelarter det finns i Sverige?” genom att titta på ett spindelnät med en 
spindel i). Det behöver också övas på att göra egna undersökningsplaneringar. Att 
beskriva hur en undersökning ska till så att någon annan kan följa beskrivningen och få 
fram ett resultat var svårt. Många hade svårt att skriva tydligt, strukturerat och 
kortfattat. En del valde långa romanliknande beskrivningar som var väldigt svåra att 
följa men ”roliga” att läsa. Naturvetenskaplig text jämfört med skönlitteratur kan vara 
idé att jämföra och jobba med. Kanske kan vara något att jobba ämnesövergripande 
med? Varför inte ta hjälp av svensklärare i en processinriktad skrivuppgift där det ska 
produceras en dokumentation av en undersökning? Vi hinner sällan jobba fram och 
tillbaka med elevtexter så att de slutligen får fram och utvecklar en egen bra rapport 
eller planering. Material och fortbildning är viktiga frågor som vi ständigt behöver 
jobba med. Detta är något som vi kommer att prioritera i ämnesgruppen framöver. 
Utvärdering av vårt material behöver göras och inventering av fortbildningsbehovet 
behöver också göras. Vi återkommer senare. 

5.12 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Vad det gäller fortsatt undervisning så står vi inför den stora utmaningen att få våra 
elever motiverade och engagerade i NO samt få ett mer likvärdigt resultat för pojkar och 
flickor. Vi har ingen lösning just idag på detta men det är definitivt något som behöver 
jobbas med i NO-gruppen. 
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6. SAMMANFATTNING 

Schema, tider, vakter, hantering av prov och handledningar. 

Generellt upplever lärarna i Askersunds kommun att schema, tider, vakter och hantering 
av de nationella proven har fungerat bra vid årets genomförande av dessa. Lärarna 
framför värdet av tillgång till utförlig och rätt information för alla berörda. Vidare bör 
rättsäkerheten kring hanteringen av de nationella proven med nogsamhet tryggas. 

Upplägg och genomförande; rättningsdagar, tidsramar, grupperingar och 
rättningsarbetet. 

I stort sett anser lärarna i Askersunds kommun att rättningsarbetet med de nationella 
proven har fungerat bra. Genomförandet av nationella prov är en mycket tidskrävande 
process där god planering är avgörande. Det är således viktigt att tid avsätts i relation 
till arbetets omfattning. Flera lärare framför även önskemål om ämnestillhörighet vid 
rättningsförfarandet för respektive prov det vill säga att rättande lärare har rätt 
kompetens. 

Vilka områden/kunskaper har eleverna lyckats bra respektive sämre med?  

I svenska framhåller lärarna att elevernas resultat, både i årskurs 3 och 6, är 
genomgående bra men att elevernas kunskaper inom områden med faktatexter behöver 
vidareutvecklas. Det är även i just delproven för faktatexter där både läsa (delprov C) 
och skriva (delprov H) sammanfaller med färre antal elever vilka har uppnått målen. 
Vidare kan noteras att provresultatet för årkurs 9 uppvisar en högre andel elever som ej 
nått målen än tidigare årskurser. Värt att uppmärksamma är även en total avsaknad av 
betygsresultat på den högsta nivån för både årskurs 6 och 9 i ämnet svenska. 

I matematik framhåller lärarna att elevernas resultat för årskurs 3 är genomgåenda bra 
dock med ett tydligt undantag för grundläggande kunskaper om geometriska objekt 
inom kunskapsområdet geometri (delprov D). Vidare bör även området symmetri och 
skriftliga räknemetoder uppmärksammas (delprov F). När det gäller årskurs 6 påpekar 
lärarna att det finns stora skillnader mellan de olika klassernas resultat och framhåller 
flera olika matematiska områden att arbeta vidare med. Lärarna konstaterar även lågt 
resultat för årskurs 9. Trots uppmärksammade resultat kan dock noteras att samtliga 
betygssteg finns representarde för både årskurs 6 och 9; även på den högsta nivån. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att bäst resultat för Askersunds kommuns elever 
finns att finna i ämnet engelska. Lärarna framhåller dock att skrivande är den förmåga 
som eleverna i årskurs 6 behöver vidare utvecklas mest i. Årskurs 9 uppvisar något 
sämre resultat än årskurs 6 och även här påpekar lärarna skrivandet som ett viktigt 
utvecklingsområde. 

Lärarna för de samhällsorienterande ämnena framhåller att eleverna i årskurs 6 är 
överlag bra på att föra etiska resonemang, jämföra religioner samt hantera frågor om sin 
egen och andras livsfrågor och identitet. Dock framför lärarna ett resonemang huruvida 
vissa frågor verkligen mäter ämneskunskaper eller snarare läsförståelse; kanske därav 
de framkomna lägre resultaten. Även för årskurs 9 framkommer att eleverna generellt 
klarar sig bättre på frågor där de inte behöver skriva långa och utförliga svar. Vidare 
framförs ett konstaterande att resultaten är låga. 
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Resultatmässigt framför lärarna för de naturorienterande ämnena att årskurs 6 har 
betydligt högre resultat än det framkomna för årskurs 9. I likhet med lärarna för de 
samhällsorienterande ämnena framförs ett resonemang huruvida vissa frågor verkligen 
mäter ämneskunskaper. Långa textuppgifter, redogörande, resonerande och 
analyserande svar kräver god läsförståelse och skrivförmåga. I förlängningen innebär 
detta att det uppstår en svårighet i att finna de specifika kunskapsområdena vilka medför 
de framkomna lägre resultaten.  

I jämförelse till Askersunds kommuns resultat i de nationella proven är det intressant att 
notera att Skolverkets (2015) samlade bedömning av den svenska skolans 
resultatutveckling under de senaste åren i huvudsak har varit negativ inom läsförståelse, 
matematik och naturvetenskap. Vidare framkommer emellertid att i jämförelse med 
andra länder har de svenska eleverna särskilt goda resultat i grundskolan när det gäller 
engelska. Askersunds kommun uppvisar således resultat i linje med Skolverkets 
övergripande bedömning. 

Vid jämförelse mellan flickor och pojkar i Askersunds kommun uppmärksammar 
lärarna tydligt att pojkar i högre grad än flickor hamnar på de lägre betygsstegen. Även i 
detta hänseende påvisar Skolverket (2015) att det finns ett fortsatt starkt samband 
mellan kön och elevers resultat i Sverige. Generellt har pojkar sämre resultat än flickor. 
I jämförelse kan även noteras att könsskillnaderna har ökat mer i Sverige än i OECD i 
genomsnitt.   

Reflektioner kring konsekvenser för fortsatt undervisning. 

Förutom specifika framkomna utvecklingsområden i respektive ämne framför lärarna i 
Askersunds kommun den stora betydelsen med goda grunder i läs- och skrivinlärning 
redan från årskurs 1. Eleverna behöver tränas på att ställa frågor, öva skrivande och 
arbeta med resonerande texter. Vidare uppmärksammas en tydlig snedfördelning mellan 
flickor och pojkar där pojkarnas förmågor behöver uppmärksammas då de inte når 
samma resultat som flickorna. En annan utmaning är att motivera och engagera alla 
elever att satsa på skolan och jobba för högre kunskapsnivåer. I detta sammanhang är 
det inte att förglömma insatser och uppmuntran för de redan högpresterande eleverna.  
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BILAGA 1 

Utvärdering och reflektion utifrån genomförda nationella prov 2015 

Vad har fungerat bra? Vilka förbättringar behöver göras? 

1. Hur fungerade provtillfällena? 

 Schema, tider, vakter, hantering av prov och handledningar. 

2. Hur fungerade rättningsarbetet? 

Upplägg och genomförande; rättningsdagar, tidsramar, grupperingar och 
rättningsarbetet. 

3. Reflektioner kring elevernas resultat. 

Vilka områden/kunskaper har eleverna lyckats bra respektive sämre med? 

4. Reflektioner kring konsekvenser för fortsatt undervisning. 

Vilka fördelar respektive brister i vår undervisning förmedlar elevernas resultat? 

Vad behöver vi arbeta mer med för att förstärka fördelar och möta brister i framkomna 
resultat? 

Vilka strategier har vi eller kan vi utarbeta för att möta de framgångar respektive 
brister vi kan uppmärksamma utifrån elevernas resultat? 

Behöver det ske förändringar avseende vår undervisning eller det pedagogiskt material 
vi använder? 

Fortbildningsbehov? 


