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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

I Askersunds kommun genomfördes under våren 2016 nationella prov utifrån Lgr 11 
(Skolverket, 2011) i årskurs 3, 6 och 9. Detta innebar att tio ämnesprov i flera delar 
fullföljdes; två prov i årskurs 3, tre 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 provperioder (årskurs 3) och 
provdatum (årskurs 6 och 9) 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 ämnesprovsansvariga provscheman för 
respektive prov där tider och vaktande lärare tydligt framgick.  

1.1 Ämnen våren 2016 

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 ämnet engelska. 
För årskurs 9 genomfördes även prov i samhällsorienterande ämnen (detta år i religion) 
och naturorienterande ämnen (detta år i fysik). 

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. 

Årets organisation av rättning av nationella prov för årskurs sex och nio följde förra 
årets upplägg. 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.  

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 
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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). Vidare skiljer sig summan för totalt antal elever mellan 
olika ämnen beroende på när proven genomförts och tidpunkt för rspektive ämnes 
analys och sammanräkning. 

2. PROVTILLFÄLLENA - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA KOMMENTARER 

2.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att det i Hammars skola har fungerat bra med god hjälp 
av andra kollegor. Särskild anpassning vid provtillfällena i matematik har förekommit. I 
Åmmebergs skola har det fungerat ganska bra fast det har krävts extra planering för åk 
4. På Närlundaskolan har det gått bra vid provtillfällena. Det finns barn som getts 
möjlighet att göra proven både enskilt och i liten grupp. Handledningarna till proven har 
varit tydliga och bra. 

Norra området anser att informationen från kommunen har varit tydlig liksom 
handledningar kring de nationella proven. Vi har haft möjlighet att dela in grupperna i 
halvklass så att alla elever fått bästa förutsättningar att klara uppgifterna. När det gäller 
Snavlunda har dock åk 3-gruppen varit så liten att det inneburit att det inte funnits 
någon möjlighet att sätta ihop olika grupper vid muntliga gruppuppgifter, utan eleverna 
har varit hänvisade till varandra. Alla har blivit godkända på delproven, men om ett 
större elevantal hade funnits och därmed möjligheten till flera grupper, så hade nog 
någon/några elever mera kommit till tals och kunnat visa sina färdigheter ytterligare. 

2.2 Svenska årskurs 6 

Allt fungerade bra. 

2.3 Svenska årskurs 9 

Det har fungerat bra vid samtliga tre provtillfällena. De elever som har rätt till olika 
former av anpassning har tillgodosetts med detta. Delprov A (Tala) genomfördes under 
höstterminen, vilket har bidragit till lite lugnare tempo under vårterminen, för både 
lärare och elever. 

2.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att det i Hammars skola har fungerat bra med god hjälp 
av andra kollegor. En elev har fått särskild anpassning vid provtillfällena i matematik. I 
Åmmebergs skola har det fungerat ganska bra fast det har krävts extra planering för åk 
4. På Närlundaskolan har det gått bra vid provtillfällena. Det finns barn som getts 
möjlighet att göra proven både enskilt och i liten grupp. Handledningarna till proven har 
varit tydliga och bra. 

Norra området anser att informationen från kommunen har varit tydlig liksom 
handledningar kring de nationella proven. Vi har haft möjlighet att dela in grupperna i 
halvklass så att alla elever fått bästa förutsättningar att klara uppgifterna. När det gäller 
Snavlunda har dock åk 3-gruppen varit så liten att det inneburit att det inte funnits 
någon möjlighet att sätta ihop olika grupper vid muntliga gruppuppgifter, utan eleverna 
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har varit hänvisade till varandra. Alla har blivit godkända på delproven, men om ett 
större elevantal hade funnits och därmed möjligheten till flera grupper, så hade nog 
någon/några elever mera kommit till tals och kunnat visa sina färdigheter ytterligare 

2.5 Matematik årskurs 6 

Bra men det är viktigt att den som vaktar har en relation till eleverna. Helst ska 
undervisande ämnesläraren vakta. Ej vikarier. Det finns information i de gröna 
handledningarna som behöver senare i rättningsarbetet, därför är det synd att de ska 
lämnas in. 

2.6 Matematik årskurs 9  

Det har fungerat bra med schema, tider, vakter och hantering av prov. Vi anser att 
undervisande lärare ska vakta vid provtillfällena. Inga vikarier bör vakta. Lärarna 
behöver få behålla handledningarna för att se vilka elever och vart vi ska skicka 
resultaten. Det bästa vore om alla resultat skickades in centralt eftersom det kan vara 
svårt att få tag på betyg i svenska mm. 

2.7 Engelska årskurs 6 

Genomförandet verkar ha fungerat väl i år; även med de mindre grupperna. Det var 
dock ett problem att de elever som skrev på dator, blev utloggade från sin dator flera 
gånger. Det är ett stort problem att datorerna är så instabila vid ett provtillfälle. 
Eftersom instruktionerna ska ges på engelska, kan det vara problematiskt att lärare som 
inte undervisar i engelska genomför proven och då även förväntas ge instruktionerna på 
engelska. På många andra skolor frigör man ämneslärarna så att de kan genomföra 
proven med sina undervisningsgrupper, vilket kan underlätta såväl instruktionerna som 
bemötandet av eleverna. 

2.8 Engelska årskurs 9 

Vaktande lärare har hämtat proven samma dag hos Lisbeth. Det har fungerat bra. 
Rättningsmallen kom bort på posten. Det var inte så bra, eftersom vi då inte kunde rätta 
när vi tänkt. Det har kommit in önskemål om att det i möjligaste mån ska vara 
ämneslärare som vaktar. I år vaktade den lärare som undervisade klassen vid det 
tillfället. Vi tror att handledningen till det muntliga provet var otydligt, eftersom ingen 
lärare hade uppfattat att vi skulle bedöma + och – på varje betygssteg. 

2.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Provtillfällena fungerade bra. Det var bra att vi i ett tidigt skede samlade in uppgifter 
angående elever som behövde liten grupp etc. Personalen som vaktade har gett positiv 
feedback. Bra att vi hämtade proven hos Lisbeth. Bra att provansvarig fick tid för 
arbetet. 

2.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Vaktschema har fungerat bra! Mindre grupper med lärare och speciallärare fungerade 
bra. Undersökningsdelen genomfördes igen under två heldagar som två lärare 
genomförde enligt specialschema. Vi resonerade lite kring bedömning av praktiska prov 
som är jättesvårt att bedöma korrekt då eleverna kopierar varandra, gör en person ”fel” 
och sitter långt fram finns risken att många kopierar och gör samma fel. 
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3. UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

3.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att upplägg och genomförande har fungerat bra. Vi har 
genomfört en gemensam rättningsdag i svenska och då har det enbart varit skönlitterära 
och faktatexter. Vårt förslag är att man även får tillsätta en gemensam dag för rättning 
av de övriga proven i matematik och svenska. Den tiden räcker inte till. Vi uppskattar 
att vi behöver ytterligare två dagar för rättning. En dag avsätts för gemensam rättning av 
de övriga proven i matematik och svenska samt en särskild rättningsdag för att inte 
behöva ta från ordinarie planeringstid. 

Norra området framför att vissa delprov har vi funderat och rättat tillsammans med 
kollegor på skolan. Samrättningen med ansvariga lärare i norr har varit mycket 
värdefull. Det känns viktigt att vara fler som diskuterar och funderar kring elevsvar där 
det finns frågestecken. Mycket bra att spela in muntliga delar och lyssna på 
tillsammans. 

3.2 Svenska årskurs 6 

Proven genomfördes den 9 och 11 febr och är färdigrättade idag on den 25 maj. Detta är 
helt oacceptabelt. Proven kan alltså inte användas för att påverka undervisningen under 
vårterminen. Vi hade velat använda oss av resultaten för att nå högre måluppfyllelse. 
Det är bra att ha med lärare från mellanstadiet, men man måste då ta med i beräkning att 
det tar ungefär dubbelt så lång tid att rätta pga brist på rutin. Den utsatta tidsramen 
räckte till ca hälften av arbetet med att rätta, sammanställa och utvärdera. Vi behöver 
också i god tid få veta vilka (alltså inte bara på ett ung hur många) lärare från 
mellanstadiet som ska komma hit så ansvarig lärare här på skolan kan ta kontakt med 
hela sin rättningsgrupp och att vi kan fördela våra lärare mellan rättning åk 6 och åk 9. 

3.3 Svenska årskurs 9 

Eftersom antalet lärare som skulle rätta svenska, för årskurs 9, reducerades på grund av 
att för få lärare från de lägre åldrarnas skolor inte medverkade. Detta ledde till att 
planeringen av rättningsdagen organiserats om. Rättningsgruppen som skulle rätta 
årskurs 9 minskade till halva styrkan, eftersom vissa lärare fick hjälpa till med årskurs 6 
rättning. Vår rättningsgrupp hann således inte rätta klart den första rättningsdagen. De 
elever som har svenska som andra språk fick vänta till ett annat tillfälle och således 
försenades analysarbetet. Vi finner det av stor vikt att rättning sker inom två veckor 
efter det utförda provtillfället. Varför detta bör ske beror dels på att vi ska kunna arbeta 
vidare med de förmågor som eleverna brister i, dels att delge elever och vårdnadshavare 
resultatet när eleverna fortfarande har provet ajour. 

3.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att upplägg och genomförande har fungerat bra. Vi har 
genomfört en gemensam rättningsdag i svenska och då har det enbart varit skönlitterära 
och faktatexter. Vårt förslag är att man även får tillsätta en gemensam dag för rättning 
av de övriga proven i matematik och svenska. Den tiden räcker inte till. Vi uppskattar 
att vi behöver ytterligare två dagar för rättning. En dag avsätts för gemensam rättning av 
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de övriga proven i matematik och svenska samt en särskild rättningsdag för att inte 
behöva ta från ordinarie planeringstid. 

Norra området framför att vissa delprov har vi funderat och rättat tillsammans med 
kollegor på skolan. Samrättningen med ansvariga lärare i norr har varit mycket 
värdefull. Det känns viktigt att vara fler som diskuterar och funderar kring elevsvar där 
det finns frågestecken. Mycket bra att spela in muntliga delar och lyssna på 
tillsammans. 

3.5 Matematik årskurs 6 

Rättningsarbetet var uppdelat på två dagar. Vid första tillfället var det tre personer 
uppskrivna och vid det andra tillfället var det tänkt att fyra personer skulle rätta. 
Tidsramen kan vara bra om det är fler som rättar. Vi hann med rättning tack vare att vi 
blev en till vid första tillfället och fyra till vid det andra tillfället efter del av dagen. Vi 
hade också hjälp av annan personal att fylla i elevsammanställningen och 
förmågeprofilen. Annars hade vi inte hunnit. Samrättning med lärare från lägre 
årskurserna är bra men det kan bli besvärligt i organisationen när rättningen ligger på en 
vanlig skoldag då man kanske inte har möjlighet att ta in vikarier. Eftersom det är ett 
viktigt fortbildningstillfälle vore det önskvärt att deltagandet för lärare från 
ytterskolorna underlättas tex genom att deras rättningsdag låg på en studiedag. 
Grupperingarna, förutom antalet, fungerade bra.  

3.6 Matematik årskurs 9 

Rättningsarbetet gick bra. I fortsättningen vill vi att det bara är mattelärare som rättar 
nians nationalla. Sexornas och niornas prov bör inte rättas samma dag, då alla 
mattelärare behövs till båda rättningarna. 

3.7 Engelska årskurs 6 

Bra att bedöma en klass gemensamt först vid uppsatsbedömningen – det underlättade 
och effektiviserade resten av uppsatsbedömningen (som vi därefter gjorde 2 och 2). Vi 
tror även att det gjorde bedömningen säkrare och mer likvärdig. Bra struktur och 
genomförande, blev effektivt. Bra för de lägre åldrarnas bedömning – vi upptäcker att vi 
lätt bedömer för strängt; särskilt vid uppsatsskrivning. 

3.8 Engelska årskurs 9 

Vår planerade rättningsdag (studiedag) utgick, då vår rättningsmall var försenad på 
posten. Vi fick därför rätta en annan dag, då vi istället fick sätta in vikarier. Det räckte 
dock inte med en dag, så vi fick sitta en dag till, då eleverna hade Operation Dagsverke. 
Vi satt tillsammans alla engelsklärare och rättade. Uppsatserna rättade vi först en klass 
alla tillsammans, sedan delade vi på oss och rättade resterande uppsatser två och två. Vi 
känner att detta sätt att rätta är perfekt. Vi har stor hjälp av varandra och det blir mer 
rättssäkert, än om man skulle sitta ensam att rätta. B1 och B2 rättade vi i samma sal, 
men vi rättade varsin klass. Ingen lärare har rättat sin egen klass. Vi upplever att det är 
stor arbetsbelastning då vi ska rätta både 6:ors och 9:ors prov. Det är positivt att ha den 
muntliga delen redan på hösten. En del av oss kan till och med tänka oss att ha en till 
del på hösten. Om man hade alla proven på hösten skulle men kunna arbeta mer 
formativt med proven.  
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3.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Behöriga lärare rättade de mer avancerade uppgifterna i par. De som inte var utbildade 
rättade enklare uppgifter. Det fungerade bra men tiden räckte inte till vilket ledde till att 
fyra lärare fick rätta en och en halv dag extra. Möten, omflyttningar ifrån vår grupp och 
beviljad ledighet var en bidragande orsak till att arbetet tog längre tid än befarat. Det är 
ett problem att proven ligger så sent på terminen. Det kan vi inte styra över men 
eftersom de ligger tidigare nästa år så kan vi säkert organisera det på ett bättre sätt. 

3.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Vi får repetera samma svar som förra året, vi behöver mer tid! Tiden är viktigt att den 
ges till lärare med ”rätt” kompetens. Nu fick vi efter lite påtryckning en halvdag extra 
till till två lärare vilket var helt nödvändigt. 

4. ELEVERNAS RESULTAT - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

4.1 Svenska årskurs 3 
Tabell 1  
Resultat (2016) svenska årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Tala – muntlig uppgift 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 43 50 93 
EN 3 0 3 

Ej deltagit 6 5 11 

Tabell 2  
Resultat (2016) svenska årskurs 3 - delprov B till E 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 35 47 82 37 46 83 44 48 92 41 47 88 
EN 13 3 16 11 4 15 4 2 6 7 3 10 
Ej 

deltagit 
4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 
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Tabell 3  
Resultat (2065) 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 40 44 84 39 45 84 43 47 90 
EN 8 6 14 9 5 14 5 3 8 

Ej deltagit 4 5 9 4 5 9 4 5 9 

Södra området/Närlunda framför att elevernas resultat är bra genomgående. Både den 
skönlitterära och faktatexten upplevdes intressanta av eleverna. Textsamtal med läraren 
har genomgående gått bra. Vissa elever har läst in på Ipad för att analyseras gemensamt 
och även Aiphasmart har används för att skriva texter. Då det gäller textskrivande har 
svårigheterna med meningsbyggnad och interpunktion varit en svårighet hos en del 
elever. Det vi uppmärksammat är att de svaga eleverna har svårigheter att nå godkända 
resultat. 

Norra området framför att åk 3 i Norr har detta läsår varit en grupp med stor variation 
mellan eleverna. Det finns stora behov av stöd och anpassningar hos flera av eleverna. 
De flesta elever har klarat samtliga delar av provet. Eleverna är starka i återberättande 
delen och i faktatext skrivande. Berättelse-delen samt stavningsreglerna ser vi att vi 
behöver jobba mer med, de flesta har dock nått kravnivån men vi ser att det är precis att 
de nått dessa. 

4.2 Svenska årskurs 6   
Tabell 4  
Resultat (2016) svenska årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 0 0 0 

B 9 1 10 

C 16 9 25 

D 16 11 27 

E 7 26 33 

F 3 2 5 

Ej deltagit 7 9 16 

Liksom tidigare år har flickorna högre resultat än pojkarna. Ingen elev har betyget A. 
Hos flickorna har 24 st betygen B och C medan 10 pojkar har dessa betyg. Det är först 
när vi kommer ner till betyget E som killarna är i majoritet på 24 st mot flickornas 6. 
Över lag har eleverna högre resultat på den muntliga delen än på den skriftliga inkl 
läsförståelsen. Det är också så att läsförståelsen ligger högre resultatmässigt än de rena 
skrivuppgifterna. Det tror vi kan bero på att det ställs krav på viss formalia som måste 
finnas med och finns den inte med blir det F på uppgiften. Vår analys blir alltså att 
betyget på skrivdelen inte säkert säger något om elevens skrivförmåga. 
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4.3 Svenska årskurs 9 
Tabell 5  
Resultat (2016) svenska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 3 3 6 

B 14 1 15 

C 10 10 20 

D 14 22 36 

E 6 21 27 

F 0 1 1 

Ej deltagit 7 7 14 

Resultatet ”Ej deltagit” inkluderas också av elever i annan skolform samt de elever som 
går i vanlig skolform, men har varit frånvarande. Delprov A (Tala) visar att betygen E-
A är jämt fördelat. I delprov B (Läsförståelse) visar att fler elever hamnar på betygen C-
A i jämförelse med betyg F-D. I delprov C (Skriva) visar att det är relativt jämn 
fördelning i betygen D-A, vidare visar det att nästan hälften har betyg E 48/113. 

4.4 Matematik årskurs 3 
Tabell 6  
Resultat (2016) matematik årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Muntlig kommunikation 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 41 51 92 
EN 5 1 6 

Ej deltagit 6 3 9 

Tabell 7  
Resultat (2016) 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 43 49 92 40 45 85 33 47 80 
EN 5 3 8 7 7 14 15 5 20 

Ej deltagit 4 3 7 5 3 8 4 3 7 
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Tabell 8  
Resultat (2016) 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 39 45 84 36 40 76 35 44 79 
EN 9 7 16 12 12 24 13 8 21 

Ej deltagit 4 3 7 4 3 7 4 3 7 

Södra området/Närlunda framför att elevernas resultat är varierande. Vi såg att talsorter 
gick genomående bra i alla grupperingar och att resterande prov har visat varierande 
resultat, beroende på vad man arbetat med i klasserna. Nyanlända och svaga elever har 
genomgående haft svårt med enheter. Vi anser att bråk har varit en stor matematisk del i 
årets nationella prov. För att klara proven behöver man ha gått igenom allt centralt 
innehåll i matematik innan provtillfällena. 

Norra området framför att åk 3 i Norr har detta läsår varit en grupp med stor variation 
mellan eleverna. Det finns stora behov av stöd och anpassningar hos flera av eleverna. 
De flesta elever har klarat samtliga delar av provet. De elever som ej uppnått kravnivån 
har redan före provtillfället uppmärksammats och insatser pågår. Eleverna har klarat 
den muntliga delen bra, de har ett bra utvecklat matematikspråk som de använder i sina 
diskussioner. Man kan dock fundera över de matematiska strategier som används av 
vissa elever. Dessa är inte alltid så ändamålsenliga. Brister i grundläggande 
matematiska moment har också visats. Detta är något som vi tidigare uppmärksammat 
och behöver jobba vidare med. 

4.5 Matematik årskurs 6 
Tabell 9  
Resultat (2016) matematik årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 4 3 7 

B 10 5 15 

C 7 12 19 

D 7 9 16 

E 15 14 29 

F 8 10 18 

Ej deltagit 5 8 13 

Eleverna har generellt lyckats bra med uppgifter som rör: symmetri, att se ett mönster 
och kunna säga antalet i nästa figur, att kunna lösa ekvationer och att kunna läsa av 
stapeldiagram. Eleverna har generellt haft svårare för uppgifter som rör: de fyra 
räknesätten (huvudräkning), division med uppställning, beräkna arean av en sammansatt 
figur, beräkna antalet utifrån ett bråk (problemlösning och begrepp), enhetsomvandling, 
resonemang utifrån diagram och att se rimligheten i ett svar. Vi kan också se att 
eleverna behöver träna på att använda miniräknare. Många elever har förlitat sig på 
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algoritmer eller andra uträkningar istället och det har ibland lett till beräkningsfel. Vi ser 
också att elever har läst fel och då utgått från tex tre personer istället för fyra.  

4.6 Matematik årskurs 9 
Tabell 10  
Resultat (2016) matematik årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 0 1 1 

B 3 2 5 

C 11 6 17 

D 5 13 18 

E 21 29 50 

F 4 6 10 

Ej deltagit 11 16 27 

De uppgifter som elevernas lyckats bäst med på E-nivå är: procent, diagram och 
talföljder. De uppgifter som de lyckats sämst med är: medelvärde, median och typvärde, 
volym och att se punkter i ett kordninatsystem. På C-nivå har det gått bäst när det gäller 
bråk, diagram och sämst med geometri och förenkling. A-nivå är det väldigt få elever 
som har några poäng på. 

4.7 Engelska årskurs 6 
Tabell 11  
Resultat (2016) engelska årskurs 6 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 8 11 19 

B 8 11 19 

C 10 10 20 

D 7 7 14 

E 11 6 17 

F 4 3 7 

Ej deltagit 9 11 20 

Relativt stort bortfall/elever som inte gjort alla delar. Mest sjukdom + SvA. Höga 
resultat överlag (betyget C och uppåt). Generellt ser vi en ganska jämn könsfördelning i 
resultaten, men fler killar än tjejer har de högsta betygen i det muntliga delprovet. 

 

 

 

 



  14. 

4.8 Engelska årskurs 9 
Tabell 12  
Resultat (2016) engelska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 7 0 7 

B 10 8 18 

C 16 14 30 

D 6 14 20 

E 2 9 11 

F 3 3 6 

Ej deltagit 10 13 23 

Vi känner att skrivdelen har gått bättre än förut. Det var en tacksam, men ytlig 
skrivuppgift. I år upplever vi att det är ungefär samma resultat som på B-delen. Vi tror 
att resultatet på skrivdelen hade blivit ännu bättre om de hade fått skrivit på dator. Det 
hade underlättat t ex styckesindelning. Tjejerna har fler höga resultat än killarna. 
Killarna har fler mellanbetyg. Vi har inte så många E, utan de flesta ligger på D, C och 
B. Det tycker vi är bra. Dock är det fler killar än tjejer som har E. 1/5 del av eleverna 
har inte gjort av olika anledningar, t ex missat ett delprov, varit sjuka eller är nyanlända 
och inte läser engelska än. Är det samma i de andra ämnena eller sticker engelskan ut? 

4.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 
Tabell 13  
Resultat (2016) samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 0 0 0 

B 5 3 8 

C 20 12 32 

D 14 9 23 

E 6 25 31 

F 1 8 9 

Ej deltagit 9 15 24 

Eleverna i de flesta klasserna klarar minst provresultatet E på provet. Undantag är en 
klass där fem stycken pojkar får provbetyget F. Endast en tjej blev underkänd på provet. 
Många har inte deltagit på samtliga delar av provet vilket är förväntat pga att många 
elever har haft sin undervisning i slussen. Vi har ingen elev som når A på provet men 
eleverna som har B är mycket bra och vi anser att flera av dem når A-nivå. Problemet 
här är provets konstruktion och hur man formulerar vissa frågor. Frågorna hjälper inte 
eleverna utan gör det snarare svårare för dem att lyckas eftersom de är otydligt över vad 
som förväntas av eleverna för att nå A-nivå. För att nå ett bättre resultat måste vi få 
killar att utveckla en lust att skriva. Killarna har generellt sett ett sämre resultat på 
proven. Killarna har många gånger kunskaper, men inte förmågan att göra fördjupande 
resonemang i skrift. Det här behöver uppmärksammas och man behöver arbeta med 
strategier i en tidig ålder. 
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4.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 
Tabell 14  
Resultat (2016) naturorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 4 1 5 

B 3 5 8 

C 14 9 23 

D 17 20 37 

E 5 14 19 

F 3 6 9 

Ej deltagit 10 17 27 

Resultatet har ökat sen förra året. Vi ser att antalet F har gått från 20 st till 9! Betyget A 
och B är liknande antal som förra året medan resten av eleverna har höjt resultatet ett 
snäpp… F till E, E till D och D till C. Anmärkningsvärt många som inte har deltagit. I 
den gruppen finns alla som inte läser NO, nyanlända och särskolan. Vi bestämde också 
att elever som varit sjuka vid något delprov inte behöver göra om, vilket har påverkat 
resultatet aningen. 

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 pedagoger. Vi ser 
att våra egna kontrollstationer, H4-test och åtgärder som Bravkod. TIL och BRP, också 
har gett goda resultat. Sammanfattning av de Nationella proven är att de inte har visat 
på något nytt. De barn som inte blivit godkända är redan uppmärksammade. Från våren 
2015 har södra området till stora delar saknat specialpedagog. Detta har tydligt visat sig 
drabba de svaga eleverna. Vårt önskemål är att åk 3 lärare enbart rättar Nationella prov 
för åk 3. Vi önskar använda en studiedag till detta precis som åk 6 och åk 9 lärarna. 
Önskvärt vore även att de statliga pengarna även skulle riktas mot åk 3.  

Norra området anser att de nationella proven egentligen inte har visat på någonting vi 
inte redan kände till. Trots att eleverna i stort lyckades nå kravnivåerna på de flesta 
delproven, finns en del att jobba vidare med. De insatser som gjorts i svenska, framför 
allt under åk 3, med perioder av intensiv träning i två gånger fem veckor, har gett de 
aktuella eleverna en skjuts framåt i sin läsning. Insatser och stöd har också funnits under 
tidigare skolår med extralästräning och ex Bravkod. Det är viktigt att elever redan i åk 
1-2 fångas upp och får möjlighet att träna strukturerat och det är ju också tanken med 
lågstadiesatsningen och det nya bedömningsstödet i svenska. Att jobba med skrivande 
och bearbetning av elevernas egna texter är något som behöver läggas mera fokus på, 
liksom meningsbyggnad och stavning. 
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5.2 Svenska årskurs 6   

Denna fråga är svår att svara på då vi vid provets genomförande endast har undervisat 
eleverna en termin och när rättningen nu är klar har vi visserligen undervisat dem 
ytterligare en termin, dock utan att kunna ta med dessa resultat. 

5.3 Svenska årskurs 9 

Att ta lärdom av: I läsförståelse ser vi att eleverna oftast förstår texterna men deras svar 
är mycket enkla och innehåller inte den kontext som behövs. Vi kan se att eleverna 
behöver utveckla sin förmåga att skriva längre och mer utvecklande texter. Utveckla sin 
förmåga till att referea till olika källor och framföra sina åsikter med underbyggda 
argument. Av de prov eleverna har gjort kan vi se att delprov A (Tala) och delprov B 
(Läsförståelse) har eleverna lyckats bättre i än med delprov C (Skriva). En möjlig 
förklaring till detta är den satsning som skolorna har gjort några år tillbaka på 
läsförståelse. 

5.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att då det gäller matematiken ser de att det är viktigt 
att vi har gått igenom och repeterat alla delområden i matematik innan provtillfällena. 
Läraren ska vara utbildad i matematik för de lägre åldrarna. TIM utbildning bör även 
ingå för åk 3 lärare. Vi ser att våra egna kontrollsationer, TIM och Förstå och använda 
tal, har gett goda resultat där elever uppmärksammats. Sammanfattning av de Nationella 
proven är att de inte har visat på något nytt. De barn som inte blivit godkända är redan 
uppmärksammade. Från våren 2015 har södra området till stora delar saknat 
specialpedagog. Detta har tydligt visat sig drabba de svaga eleverna. Vårt önskemål är 
att åk 3 lärare enbart rättar Nationella prov för åk 3. Vi önskar använda en studiedag till 
detta precis som åk 6 och åk 9 lärarna. Önskvärt vore även att de statliga pengarna även 
skulle riktas mot åk 3.  

Norra området anser att de nationella proven egentligen inte har visat på någonting vi 
inte redan kände till. Trots att eleverna i stort lyckades nå kravnivåerna på de flesta 
delproven, finns en del att jobba vidare med. Det är viktigt att elever redan i åk 1-2 
fångas upp och får möjlighet att träna strukturerat och det är ju också tanken med 
lågstadiesatsningen och det nya bedömningsstödet i matematik. Strukturerat stöd och 
extra träning i matematik för elever med behov behöver också sättas in tidigt, så att den 
grundläggande taluppfattningen befästs. Den nya matematikboken Favoritmatematik 
har visat sig täcka det centrala innehållet mycket bra och det visar sig också i 
måluppfyllelsen över lag. Vid problemlösning välja ett räknesätt och använda tal och 
tecken för att visa sin tankegång är något som vi behöver jobba mer med. Att 
tillsammans i en grupp fundera kring problem, se varandras olika lösningar och tankar 
och gemensamt diskutera dessa är viktigt att fortsätta med. 

5.5 Matematik årskurs 6 

Det är viktigt att alla undervisande lärare tar del av resultatet då vi ser att många av 
områdena ovan kan man börja arbeta med tidigt. Spridningen av resultatet skulle kunna 
ske i ett matematiknätverk. Vi kan se att eleverna klarat algebrauppgifterna bra, detta 
var ett område som behandlades i mattelyftet under höstterminen. Detta talar för att det 
är bra med kollegiala samtal och samplaneringar och utvärderingar. Vi behöver träna 
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eleverna i att använda miniräknare och skriva hur de har tänkt. De behöver även träna 
på att göra rimlighetsbedömningar. Som lärare behöver man vara uppmärksam på 
elevens läsförståelse. Vi ser att det påverkar ofta problemlösningsuppgifterna.  

5.6 Matematik årskurs 9 

Vårt största mål måste vara att fler elever ska nå högre. 

5.7 Engelska årskurs 6 

Många har problem med de sammandragna formerna i sitt skrivande (I'm, you're osv) – 
de verkar inte förstå att det är två ord som dragits samman till ett (de skriver t.ex ”it's is” 
eller felanvänder apostrofen helt). Vi föreslår att man väntar med att introducera de 
sammandragna formerna i de lägre åldrarna. Vi ser även vissa svårigheter med att 
anpassa sitt skriftspråk till mottagaren – dvs många elever skriver I med litet i, och 
ibland förekommer chatspråk. Noggrannhet när vi jobbar med elevers skrivande; att vi 
hjälper dem med att skriva korrekta texter. Nötandet är viktigt i språk – det är inte bara 
att fylla i ett papper, utan det kräver mycket tålamod och repetition att utveckla sitt 
språk. Processen i lärandet behöver medvetandegöras. Elever som klarar E med minsta 
möjliga marginal får ofta svårt att klara 7:ans kurs. Hur kompenserar vi för det? 
Kompetensutveckling och fortbildning i engelska är väldigt eftersatt – hur utvecklar vi 
undervisningen så att vi når och motiverar fler elever? Här finns ett stort behov. Ett 
förslag är att hitta kurser som utvecklar vår undervisning, t.ex Världen i klassrummet 
som finns för både yngre och äldre elever: 

https://varldeniklassrummet.wordpress.com 

5.8 Engelska årskurs 9 

Vi tror att vi är inne på rätt spår när vi fokuserar mer på att skriva. Vi måste dock 
fortsätta jobba med det. Vi skulle gärna vilja ha mer diagnosmaterial från Skolverket. 
Metodikkurser efterfrågas. Vi vill ha fler ämneskonferenser, så att vi hinner jobba med 
årshjulet vi redan bestämt. Då kan vi sambedöma på ett bättre sätt.  

5.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Eleverna på Sjöängsskolan klarar i huvudsak av att nå målen för minst E på det 
nationella provet. Provet är uppbyggt på ett sätt som gör att ungefär ¼ testar elevernas 
faktiska kunskaper om religionerna och ¾ testar elevernas förmåga att resonera och dra 
slutsatser. Det medför att eleverna som är duktiga på att skriva och har en god 
läsförståelse klarar av provet på ett bra sätt, medan elever som inte har den förmågan 
med sig får det klart svårare. Vi som undervisar i ämnet jobbar hela tiden med att 
eleverna ska utveckla sin förnåga att resonera och dra slutsatser. Har eleverna en god 
förmåga att läsa och skriva, har vi goda möjligheter att utveckla deras förmåga att nå 
goda resultat på ett prov av den här karaktären. Elever som saknar dessa förmågor når 
sällan mer än ett D i betyg på NP i SO-ämnena. Jämför gärna med skrivdelen i NP 
svenska för fördjupad analys. Vi tror att det finns ett samband mellan elevernas resultat 
på nationella provet i svenska (skrivdelen) och resultatet på det nationella provet i SO. 
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5.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Vi tänker att vi jobbar med de tre olika provformerna under alla tre år; kommunikation, 
undersökning och begrepp. Detta bör testas i varje NO-ämne under varje läsår. Det 
hoppas vi stärker eleverna och oss i bedömningen av de olika förmågorna. 
Fortbildningsbehov, vi ser fram emot mer ämneskonferenser nästa år så att vi kan jobba 
vidare med dessa frågor och blir mer samsynta i NO’n. 

6. SAMMANFATTNING 

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

Generellt upplever lärarna i Askersunds kommun att med god hjälp av kollegor och 
noga planering har schema, tider, vakter och hantering av de nationella proven fungerat 
bra vid årets genomförande av dessa. Lärarna framför värdet av tillgång till utförlig och 
rätt information för alla berörda. Vidare bör vaktande lärare ha en relation till eleverna. 
I möjligaste mån önskas vaktande ämneslärare vilket kan underlätta såväl instruktioner 
som bemötandet av eleverna. Dessutom har instabiliteten med datorerna 
uppmärksammats vilket försvårat provtillfällen. 

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 men att den utsatta tidsramen upplevs som mycket snäv. 
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. Dessutom bör 
rättning av prov ske inom två veckor efter det utförda provtillfället för att möjliggöra 
vidare arbete med de förmågor eleverna uppvisar brister i. 

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

I svenska framhåller lärarna att elevernas resultat, oavsett årskurs, är genomgående bra 
avseende den muntliga delen men att elevernas kunskaper när det gäller textskrivande 
behöver vidareutvecklas. Lärarna i årskurs 3 framhåller att det finns stora variationer 
mellan eleverna och även ett märkbart behov av stöd och anpassningar. Detta 
sammanfaller med att, i jämförelse med föregående år, ett färre antal elever har uppnått 
målen i delproven. Årskurs 6 uppvisar en avsaknad av betygsresultat på den högsta 
nivån till skillnad från årskurs 9. Vidare kan noteras att provresultatet för årskurs 9, i 
jämförelse med föregående år, uppvisar en klart högre andel elever som nått målen. 

I matematik menar lärarna för årskurs 3 att det finns stora variationer mellan eleverna 
och även ett märkbart behov av stöd och anpassningar. Detta sammanfaller med att, i 
jämförelse med föregående år, ett färre antal elever har uppnått målen i delproven. 
Dessutom framhåller lärarna att kunskapsområdena med att visa sin matematiska 
tankegång, i grupp fundera kring problem och gemensamt diskutera olika lösningar är 
områden som vidare bör uppmärksammas. När det gäller årskurs 6 och 9 har lärarna 
noterat flera olika matematiska områden att arbeta vidare med. Trots uppmärksammade 
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utvecklingsområden kan noteras att samtliga betygssteg finns representarde för både 
årskurs 6 och 9, även på den högsta nivån, dock i lägre grad för årskurs 9. 

Som föregående år kan sammanfattningsvis konstateras att högst måluppfyllelse för 
Askersunds kommuns elever finns att finna i ämnet engelska. Lärarna påpekar dock att 
skrivande är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde. Vidare framhålls svårigheterna med 
att anpassa skriftspråket till mottagaren och medvetandegöra processen i lärandet. 
Samtliga betygssteg finns representarde för både årskurs 6 och 9, även på den högsta 
nivån, dock i något lägre grad för årskurs 9. 

Lärarna för de samhällsorienterande ämnena framhåller att de elever som är duktiga på 
att skriva och har en god läsförståelse klarar av provet på ett bra sätt. Elever som inte 
har dessa förmågor får det svårare att nå goda resultat trots eventuella goda kunskaper i 
ämnet i sig. Vidare framför lärarna utvecklingsområdet att utveckla större lust att skriva 
mer fördjupande resonemang hos eleverna. Årskurs 9 uppvisar en avsaknad av 
betygsresultat på den högsta nivån. 

Resultatmässigt framför lärarna för de naturorienterande ämnena att årskurs 9 nivå har 
höjts i jämförelse med föregående år. I likhet med lärarna för de samhällsorienterande 
ämnena uppmärksammas att textuppgifter, redogörande, resonerande och analyserande 
svar kräver god läsförståelse och skrivförmåga. I syfte att stärka eleverna samt öka sin 
egen bedömning av de olika förmågorna än bättre avser lärarna fokusera på de tre olika 
provformerna kommunikation, undersökning och begrepp. Samtliga betygssteg finns 
representarde för årskurs 9 och 9, även på den högsta nivån. 

I jämförelse med 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, i likhet med fjolårets analys, 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 lägre resultat än flickor. 
Intressant att notera är att i engelska, vilket är det ämne eleverna i Askersunds kommun 
når högst måluppfyllelse i, kan noteras en ganska jämn könsfördelning av resultaten. 

Reflektioner kring konsekvenser för fortsatt undervisning. 

Förutom specifika framkomna utvecklingsområden i respektive ämne framför lärarna i 
Askersunds kommun den stora betydelsen av goda grunder i läs- och skrivinlärning 
samt grundläggande taluppfattning redan från årskurs 1. Eleverna behöver tränas på 
skrivande och befästa grundläggande matematiska moment. I detta sammanhang ska 
även medvetengöras att lärare i samtliga skolämnen bör vara uppmärksamma på elevens 
läsförståelse. Vidare kan noteras, i likhet med fjolårets analys, en tydlig snedfördelning 
mellan flickor och pojkar där pojkarnas förmågor behöver uppmärksammas då de inte 
når samma resultat som flickorna. En annan framkommen utmaning är att 
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medvetengöra processen i lärandet för eleverna. Det är även av betydelse att i den 
kontexten inte förglömma insatser och uppmuntran för de redan högpresterande 
eleverna och deras lärprocesser.  
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BILAGA 1 

Utvärdering och reflektion utifrån genomförda nationella prov 2016 

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? 


