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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Våren 2014 genomfördes nationella prov utifrån Lgr11 (2011) i både årskurs 6 och 9 på 

Sjöängsskolan i Askersund. Detta innebar att 10 ämnesprov i två eller tre delar 

fullföljdes; 5 prov i årskurs 6 och 5 prov i årskurs 9. Provperioden sträckte sig från 

vecka 6 till vecka 20. 

De skriftliga delproven hade kända provdatum ett år i förväg publicerade på Skolverkets 

hemsida. Rektor hade i samband med föräldramöten påtalat att ingen ledighet beviljas 

vid provtillfällena. Skolans schemaläggare utformade provscheman där tider och 

vaktande lärare tydligt framgick. För de elever som varit frånvarande vid aktuella 

provdatum erbjöds ett nytt skrivtillfälle under rättningsdagarna med rättande lärare som 

vakter. 

1.1 Ämnen våren 2014 

Nationella prov utfördes på Sjöängsskolan i ämnena svenska, matematik, engelska, 

samhällsorienterande ämnen (geografi i årskurs 6 och religion i årskurs 9) och 

naturorienterande ämnen (fysik i årskurs 6 och kemi i årskurs 9). 

1.2 Rättningsförfarande 

Utifrån föregående års erfarenheter provades under våren 2014 ett nytt sätt att 

organisera rättning av nationella prov. Två studiedagar och Operation Dagsverkedagen 

avsattes till rättningsarbete där skolans samtliga pedagoger deltog oavsett 

ämnesbehörighet. Pedagoger från underliggande stadium fanns även med i några av 

rättningsgrupperna. Inför varje rättningstillfälle fanns en ansvarig ledare i varje ämne 

som fått i uppdrag att strukturera upp rättningsarbetet för att spara tid på respektive 

rättningsdag.  

Vid varje rättningsförfarande är det viktigt att rättssäkerheten inte får 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 skolans ämneslärare på 

arbetsplatsförlagd tid i respektive ämnesgrupper. Under ledning av ansvarig ledare i 
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varje ämnesgrupp utvärderades förfarandet kring proven, provtillfällena och 

rättningsarbetet. Dessutom analyserades framkomna elevresultat och vilka vidare 

konsekvenser dessa kan ha för fortsatt undervisning. Under avsnitt 2 -5 följer 

ämnesgruppernas egna kommentarer kring respektive frågeställning (se bilaga 1) i 

oredigerat utförande; dock har enskilda personnamn tagits bort för att säkra sekretessen 

då detta är ett offentligt dokument. 

2. PROVTILLFÄLLENA - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 

KOMMENTARER 

2.1 Svenska 

Årskurs 6. Schema och tider fungerade bra. Hanteringen fungerade också bra. Vi har 

diskuterat fördelar respektive nackdelar med att undervisande lärare vaktar proven. Å 

ena sidan blir det en trygghet för eleverna att ha sin ordinarie svenskalärare som vaktar, 

å andra sidan leder det till att den klass som svenskaläraren skulle haft måste i stället ha 

en vikarie. Det kan också vara så att ord svenskalärare inte är i tjänst vid provtillfället. 

Det är också viktigt att den lärare som vaktar känner sig trygg vaktsituationen och är väl 

förberedd och har fått instruktioner i god tid. Två av tre delar av provet är mycket strikt 

upplagt och förutbestämt av Skolverket hur och när de ska genomföras medan den 

tredje (muntliga) delen är helt upp till läraren att planera. I år gjordes det på flera olika 

sätt i klasserna – bra eller dåligt? 

Årskurs 9. Schemat fungerade bra och tiderna var passande. Det var dock besvärligt att 

ha elever i så många olika rum, beroende på smågrupper med extra tid och elever som 

måste ha tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. 

Hanteringen av prov och handledningar var tillfredsställande. Det som kan förbättras är 

att det behöver finnas handledningar till alla provplatser och även till SvA. Samtliga 

som skall rätta proven behöver också en handledning var. 

Samtliga lärare som handhar proven bör träffas på morgonen innan provstart.  

Undervisande lärare i ämnet bör vara de som startar proven, det vill säga har första 

vaktpasset. Det är också viktigt att vaktande lärare håller tiden och att vikarieanskaffare 

har vaktschemat för att kunna ersätta sjukanmäld vaktare med vikarie.  
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2.2 Matematik 

Årskurs 6. Schemat har fungerat bra. Tiderna har varit bra. Det har ibland kört ihop sig 

med vakteriet då personal inte dykt upp på grund av de inte läst att de ska vakta. Kan 

även vara problem om en vakt blivit sjuk och det inte gått fram att det måste sättas in en 

vikarie där. Hanteringen av prov och handledningar: Fungerade bra- eloge till ansvarig 

ledare för matematik som hade genomtänkta instruktioner. Ansvarig ledare lägger ut 

den på Intranätet så den kan återanvändas nästa år. 

Årskurs 9. Samma som ovan dock med tillagt önskemål till nästa år att undervisande 

lärare får starta upp klassen i matematik samt att de som har behov av hjälpmedel så 

som längre tid, muntligt och så vidare behöver meddela i god tid innan provtillfället. 

Elevernas reflektion är att provtiden är för lång, många orkar inte hålla på så länge. Det 

har även varit ett problem med att provtillfället ligger så sent som maj då de skapar 

konsekvenser för betyget och framtiden för de i årskurs 9. 

2.3 Engelska 

Årskurs 6. Vi tycker att det vore bra om ämneslärarna är med och vaktar. Det har 

upplevts lite luddigt vilka som har haft rätt till anpassningar. 

Årskurs 9. Samma som ovan med tillägget att en del lärare har upplevt att 

instruktionerna inför provet varit otydliga. 

2.4 Samhällsorienterande ämnen 

Årskurs 6. - 

Årskurs 9. Det vore bra om man kan få lägga in en rast på cirka 20 minuter, eftersom 

eleverna ansåg passen för långa. Provresultatet skulle nog bli bättre. Allt annat för 

klasserna har fungerat bra. 

2.5 Naturorienterande ämnen 

Årskurs 6. - 

Årskurs 9. Tisdagen den 8 april genomfördes delproven A1, A2 och A3 klassvis. 

Undervisande lärare vaktade och kemiläraren vandrade mellan klasserna för att vara 
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behjälplig vid eventuella frågeställningar. Scheman, tider, vakter och hantering av 

proven fungerade utmärkt. Delprov B genomfördes på ordinarie kemilektioner. 

3. UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 

KOMMENTARER 

3.1 Svenska 

Årskurs 6. Det kan finnas både för- och nackdelar med att rätta sin egen klass. Fördelen 

är att vi som undervisande lärare ser tydligt direkt hur vi kan fortsätta vårt arbete med 

varje enskild elev, de nationella proven ger oss underlag för hur vi kan fortsätta arbeta 

med läsförståelse, skrivprocess och muntlig framställning i åk 7. Nackdelen kan vara att 

vår bedömning färgas av vår personliga relation till eleverna. Ytterligare en nackdel 

med hur vi gjorde i år var att vi inte fick möjlighet till någon sambedömning.  

Årskurs 9. Arbetet med rättning av proven fungerade enligt följande. Vi delade oss i 

mindre grupper och varje grupp specialiserade sig på vissa bedömningsuppgifter. Det 

minskade tiden för bedömningen av varje elevs prov. Arbetet kräver stor koncentration 

av varje rättare och det kändes kort med endast 30 minuter lunch. Rättningens 

omfattning kräver att all rättande personal finns med hela dagen och att i förkommande 

fall skall övertid utgå. För att få en diskussion om samsyn är det viktigt att alla är 

närvarande hela tiden. Det är bra att personal från underliggande stadium finns med i 

rättningsgruppen. Bland annat för att verksamheten kan ses som en form av 

fortbildning. Helhetsintrycket är dock att rättningsarbetet fungerade tillfredsställande. 

3.2 Matematik 

Årskurs 6. Bättre än förra året. Det hade varit bra om alla mattelärare hade varit med i 

mattegruppen. Kanske lite mer tänk att rätt personal på rätt plats och sen portionera ut 

de andra. I övrigt välorganiserat. I mattegruppen hann vi inte riktigt med allt under den 

anvisade tiden. Totalt la vi ca 2 timmar extra utöver rättningsdagen. Å andra sidan så 

försvann en del av vår personal så vi var färre på eftermiddagen. Ett förbättringsområde 

till nästa år: Låt en person/klass fylla i alla provresultat i elevmatriserna. Nu fastnade 

våra matriser och det fördröjde sammanställningen. 
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Årskurs 9. Det är viktigt att rätt lärare placeras i rättningsarbetet det vill säga att de som 

är matematiklärare ska prioriteras in i rättningsarbetet i matematik. 

Sammanställningsarbetet hanns inte med under rättningstillfället bland annat för att det 

var för få deltagare. 

3.3 Engelska 

Årskurs 6. Vi hade ett stort antal lärare som var med och rättade. Alla lärare som inte är 

engelskalärare rättade delprov B, som är mer lätträttad än delprov C. Engelskalärarna 

satt i grupp och rättade delprov C. Ibland satt vi två och två, ibland flera. Vi hade 

dessutom med en lärare från Hammar. 

Det vore bra om alla hade genomfört de muntliga proven innan rättningen så att man 

kan sammanställa provresultatet. Till nästa år kanske vi kan samköra projekt så att vi 

lättare kan plocka elever för de muntliga proven. Vi känner att en dag är lite för lite att 

rätta på, men två dagar skulle räcka om det är samma upplägg. 

Årskurs 9. Samma som ovan dock med tillägget att sammanställningen tar tid och det 

vore önskvärt med tid för sambedömning även av den muntliga delen. 

3.4 Samhällsorienterande ämnen 

Årskurs 6. - 

Årskurs 9. Många av personalen som skulle rätta var inte med hela tiden, eftersom man 

blev kallad till andra möten. Tiden som var avsatt för rättningen var för knapp, vidare så 

är provens utformning inte gjorda så att annan personal än SO-lärare kan rätta, således 

behövs mer tid både för rättning, sammanställning och analys. Man ska inte behöva sitta 

med analysen sista dagen innan inlämning Vad som var bra var att vi hade ett schema 

på tavlan och fick på så sätt en bra översyn hur vi låg till gällande rättning. Vem som 

rättade vad, var redan klart innan arbetet påbörjades. 

3.5 Naturorienterande ämnen 

Årskurs 6. - 
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Årskurs 9. Rättningsarbetet utfördes på en rättningsdag där ett antal lärare med olika 

kompetenser deltog rättade delproven A1 och A2. Det känns inte rätt att icke behöriga i 

No-ämnena ska behöva rätta kemiprov. 

Vi fördelade rättningsuppgifterna efter bästa förmåga; det lätträttade till de obehöriga 

och de övriga till NO-lärarna. Tidsramen för rättningen av delproven A1 och A2 klarade 

vi, dock under viss stress. Delprov A3 och B rättades av kemiläraren eftersom den 

laborativa delen genomfördes på kemilektionerna. Detta arbete utfördes utanför 

ordinarie arbetstid. 

4. ELEVERNAS RESULTAT - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 

KOMMENTARER 

4.1 Svenska 

Årskurs 6. Siffror som sticker ut är t ex att endast 1 elev hade betyget A som provbetyg. 

36 % av pojkarna hade F på skrivdelen, och endast 20 % hade ett högre betyg än E 

medan 70 % av flickorna hade ett högre betyg än E på skrivdelen. Noteras bör dock att 

den ena skrivuppgiften mer fokuserade på att läsa och ta till sig av instruktionen som 

var att tre kriterier var tvungna att finnas med i den skrivna texten (min första 

föreställning, vad jag var duktig på och hur jag blev så duktig). Fanns inte dessa tre 

kriterier med skulle texten underkännas. Vi är oerhört kritiska till att det inte var elevens 

förmåga att uttrycka sig i skrift som var det vi skulle bedöma! Dessutom gjorde vi 

svenskalärare olika tolkning av bedömningskriterierna och vissa lärare bedömde 

förmågan att uttrycka sig i text och la större vikt vid helhetsbedömningen om hur texten 

var skriven. 

Resultat svenska årskurs 6 
 
A-delen (Tala) 
 
Flickor (52 elever):   Pojkar (50 elever) 
 
A 13%      0 
B 12%      2% 
C 19%    24% 
D 27%    20% 
E 27%    48% 
F  2%      6% 
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B-delen (Läsa) 
 
Flickor (52 elever):   Pojkar (50 elever) 
 
A 17%      8%    
B 31%    12% 
C 23%    30% 
D 19%    14% 
E   6%    20% 
F   4%    16% 
 
C-delen (skriva) 
 
Flickor (52 elever):   Pojkar (50 elever) 
 
A   0      0 
B   5%      2% 
C 33%      4% 
D 27%    16% 
E 17%    42% 
F 13&    36% 
 
Provbetyg 
 
Flickor (52 elever): Pojkar (50 elever)  Totalt (102 elever) 
 
A   1%      0      1% 
B 23%      4%    14% 
C 17%    19%    14% 
D 38%    22%    31% 
E 17%    46%    31% 
F   2%    16%    10% 
 

Årskurs 9. De sammanvägda betygen visar inte några utmärkande drag då det gäller 

skillnader mellan klasserna. Likheten i resultaten visar att olika läromedel eller lärarens 

undervisningssätt inte haft så stor betydelse. 

Det som kan noteras är att endast en elev når upp till A i sammanvägningen liksom att 

endast fyra elever inte når målen för E, vilket motsvarar 2 % av samtliga elever som 

fullföljt alla delprov. En av dessa läser enligt SvA. Som kuriosa kan nämnas att 

betygsspridningen liknar i stort den fördelning av betyg som den gamla relativa 

betygsskalan följde. 

Tittar man sedan på varje delprov kan konstateras att prov A, den muntliga delen, har 

högre delprovsbetyg än de övriga två provdelarna. Delprov C, den skriftliga delen, har 
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en övervikt av betyg på den nedre delen av betygsskalan. Flest elever som inte uppnår 

målen för E finns dock i delprov B, läsförståelse. 

En jämförelse mellan pojkar och flickor visar att pojkarna hamnar på de lägre 

betygsstegen i högre grad än flickorna. 

 
Resultat svenska årskurs 9: 
 
Betyg    Antal elever                   
A          1  
B         23 
C         28 
D         31 
E                  17 
F          2   (2%) 

4.2 Matematik 

Årskurs 6. Det är 13,6 % som inte når kunskapskraven (elever som inte gjort provet ej 

medräknade). Resultaten stämmer ganska bra med de betyg som satts till höstterminen. 

6d´s betyg var lägre än provresultatet. 

Bra: De har generellt lyckats bra med begrepp (temperaturskillnad och sannolikhet var 

svårt) och metod.  

Sämre: Många elever har svårt att redogöra för hur de har tänkt. Huvudräkning har lite 

sämre resultat. Subtraktionsalgoritmen var något svårare. De feltyper som dök upp är att 

de växlar felaktigt (växlar inte alls) eller alltid tänker det största talet minus det mindre 

oavsett vilket som står överst.  

Vi kan se att de elever som ligger på F eller på gränsen har svårt för procedurräkning. 

Eleverna är lite sämre på problemlösning. Där visar sig också att resonemangsförmågan 

är lägre. Det fanns svårigheter att beräkna tidsskillnad och att se mönster och 

generalisera detta i en formel var det få elever som klarade på en högre nivå. 

Sannolikhet var också svårt.  
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Resultat matematik årskurs 6 

6a: A- 1, B- 0, C- 3, D-7, E- 5, F- 4         
Av E är det som 1 som ligger på gränsen mot F 
 
6b: A- 2, B- 2, C- 7, D- 8, E- 6, F- 0        
Av E är det 3 som ligger på gränsen mot F 
 
6d: A- 0, B- 1, C- 4, D- 3, E- 6, F- 2       
Av E är det 4 som ligger på gränsen mot F. 
 
6e: A- 0, B- 3, C- 2, D- 7, E- 8, F- 3       
Av E är det 2 som ligger på gränsen mot F. 
 
6f: A- 0, B – 0, C- 3, D- 2, E- 9, F- 5       
Av E är det 5 som ligger på gränsen mot F. 
 
Årskurs 9. Det är 17,6 % som inte når kunskapskraven (elever som inte gjort provet ej 
medräknade). 

Bra: Eleverna har varit duktiga under den muntliga delen, en av orsakerna till det är att 

elevgrupperna har varit blandade och därför har de kunnat lyfta upp varandra till bättre 

diskussioner. 

Sämre: Generellt verkar eleverna tycka att problemlösning i flera steg är jobbigt och 

därför valt att inte genomföra den uppgiften. Många elever har inte arbetat med den 

typen av uppgifter förut (problemlösning i flera steg). Eleverna har problem att lösa tal i 

grund potensform och storleksordning, tal som arbetar med sannolikhetslära, att skapa 

ett uttryck för en formel, multiplikation/division med tal mindre än 1 (taluppfattning). 

Resultat matematik årskurs 9 

9A: A-0, B-1, C-1, D-7, E-8, F-4    
Av E är det som 4 som ligger på gränsen mot F  
 
9B: A-0, B-3, C-3, D-5, E-6, F-2    
Av E är det som 1 som ligger på gränsen mot F  
 
9C: A-1, B-2, C-4, D-4, E-6, F-2   
Av E är det som 0 som ligger på gränsen mot F  
 
9D: A-1, B-1, C-2, D-6, E-7, F-9   
Av E är det som 2 som ligger på gränsen mot F  
 
9E: A-1, B-1, C-2, D-4, E-13, F-2   
Av E är det som 3 som ligger på gränsen mot F  
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4.3 Engelska 

Årskurs 6. Vi ser att fler elever har lyckats bättre på skrivdelen i år än förra året. Vi tror 

att det delvis kan bero på temat var lättare i år.  

Ganska många har missat på B-delen. Hörförståelsen ansågs svår. Vi behöver nog öva 

mer på liknande övningar så att eleverna övar sig mer på att lyssna på längre texter. Det 

är ganska stor spridning på resultaten. Det finns många bra, men även ganska många 

som inte klarat sig. 

Resultat engelska årskurs 6: 
 
Betyg    Antal elever                   
A          7  
B         22 
C         16 
D         20 
E                  23 
F         14   (13,7%) 

Årskurs 9. Jämfört med sexorna har niorna sämre resultat på skrivdelen. Hör- och 

läsförståelsen har de flesta klarat bra. Vi upplevde dock att tiden för skrivdelen var 

knapp. Vi tror att det är en fördel för de skolor där eleverna har tillgång till egna datorer 

därför att eleverna lätt kan ändra det man skrivit. 

Resultat engelska årskurs 9: 
 
Betyg    Antal elever                   
A          6  
B         18 
C         44 
D         23 
E                  13 
F          0  (0%) 
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4.4 Samhällsorienterande ämnen 

Årskurs 6.  

Resultat geografi årskurs 6: 
 
Betyg    Antal elever                   
A          0  
B          0 
C         14 
D         16 
E                  43 
F         29   (28,4%) 

Årskurs 9. Provets utformning gjorde det svårt att nå till de högre betygen. Proven var 

för omfattande, det vill säga det var mycket att skriva för eleverna, vidare så krävde det 

en stor portion uthållighet för dem. Flera elever gav upp långt innan tiden var slut. 

Eftersom NP-SO är det sista provet eleverna gör åk 9, är de också provtrötta.  

Resultat religion årskurs 9: 
 
Betyg    Antal elever                   
A          1  
B          5 
C         10 
D         17 
E                  55 
F         19   (18,3%) 

4.5 Naturorienterande ämnen 

Årskurs 6. 
 
Resultat fysik årskurs 6: 
 
Betyg    Antal elever                   
A          0 
B          3 
C         10 
D         40 
E                  42 
F          6   (6%) 
 

Årskurs 9. 102 elever genomförde samtliga delprov. En reflektion kring proven är att 

många frågeställningar krävde innehållsrika svar och att elever med läs och 

skrivsvårigheter hade svårt att få ner ordentliga svar. 
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Provens innehåll motsvarar annars väl den undervisning som bedrivits i kemi och jag är 

lite förvånad över resultaten. 
 
Resultat kemi årskurs 9: 
 
Pojkar                                   Flickor                                           Totalt 
 
A:2                                   A:3                                                A:5 
 
B:4                                        B:0                                                B:4 
 
C:4                                      C:8                                                C:12 
 
D:10                                      D:15                                              D:25 
  
E:21                                       E:16                                              E:37 
 
F:15                                       F:4                                                F:19 (18,6%) 

5. REFLEKTIONER KRING KONSEKVENSER FÖR FORTSATT 

UNDERVISNING - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA KOMMENTARER 

5.1 Svenska 

Årskurs 6. Vi noterar med glädje att den muntliga delen gick väldigt bra! Eleverna tog 

sina framträdanden på stort allvar och med entusiasm. Trots alla larmrapporter om 

läsförståelse noterade vi att B-delen ändå gick ganska bra. Det vi ser som alarmerande 

är det skriftliga bland pojkarna. Vi efterlyser fortbildning och handledning i att 

stimulera fram för allt pojkar i att utveckla lusten att läsa och skriva. Det är det vi 

kommer att jobba extra med till hösten. 

Årskurs 9. - 

5.2 Matematik 

Årskurs 6. Vi behöver i vissa klasser arbeta mer med elevernas resonemangsförmåga. 

En konsekvens är att diskutera mer under lektionstiden. De behöver också träna på den 

skriftliga kommunikationen. 

Eftersom vi ser att eleverna inte fullt ut behärskar subtraktionsalgoritmen är det något 

som det behövs läggas tid på – gärna i lägre åldrar. Detta var också något som vi märkte 
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förra året. Sannolikhet var också något vi la märke till förra året och vars resultat inte 

ökat nämnvärt vad vi kan se. 

Vi har tankar om att vi måste titta på ett annat läromedel då vi inte tycker att nuvarande 

lärobok håller måttet fullt ut. Vi behöver bli mer medvetna om att alla kunskapskrav och 

allt centralt innehåll inte tas upp i läromedlet. Det behöver vi behandla på annat sätt. 

Årskurs 9. Vi behöver arbeta mer med taluppfattning och hur vi kommunicerar 

matematik (begrepp). Arbeta mer med laborativa uppgifter och problemlösning i flera 

steg. 

5.3 Engelska 

Årskurs 6. Det är en stor utmaning att hitta material som passar alla. Det är svårt att 

lägga en gemensam nivå när spridningen är så stor. Vi behöver komplettera Wings 

materialet med annat material. 

Årskurs 9. Vi ser att man fortfarande behöver öva på att skriva engelska. Vi kanske ska 

ha en uppsatstävling i engelska för att uppmuntra skrivandet. Kanske en skoltidning kan 

uppmuntra. 

5.4 Samhällsorienterande ämnen 

Årskurs 6. - 

Årskurs 9. Det är viktigt att arbeta med frågor som varit med på NP och då även i de 

yngre åren. Eleverna måste få träna sig mer i den typen av frågor. 

5.5 Naturorienterande ämnen 

Årskurs 6. - 

Årskurs 9. Undervisningen i kemi tenderar att mer handla om kretslopp, återvinnig och 

miljö på bekostnad av rena kemikunskaper. Detta medför att man framöver bör fokusera 

mer på människan i samhället och lära sig ta ställning kring olika miljöhot mm. 
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6. AVSLUTNING 

Generellt upplever Sjöängsskolans personal att schema, tider, vakter och hantering av 

proven fungerade bra vid genomförandet av årets nationella prov. Rättningens 

omfattning kräver att all rättande personal finns med hela dagen och att i förkommande 

fall skall övertid utgå. För att få en diskussion om samsyn är det dessutom viktigt att 

alla är närvarande hela tiden. Det är därtill bra att personal från underliggande stadium 

finns med i rättningsgruppen bland annat för att verksamheten kan ses som en form av 

fortbildning. Det är viktigt att rätt lärare placeras i rättningsarbetet, det vill säga att de 

som är ämneslärare i ett ämne ska prioriteras in i rättningsarbetet i just det specifika 

ämnet. Helhetsintrycket är att rättningsarbetet fungerade bättre än i fjol och upplevdes 

tillfredsställande dock var den avsatta tiden för knapp och således behövs mer tid både 

för rättning, sammanställning och analys. 

Det är 6 -28,4 % som inte når kunskapskraven i årskurs 6 i de ämnen vilka nationella 

prov ges. En jämförelse mellan pojkar och flickor visar att pojkarna hamnar på de lägre 

betygsstegen i högre grad än flickorna. I årskurs 9 är det 0 - 18,6 % elever som inte når 

kunskapskraven. Det finns med andra ord variationer mellan ämnena avseende antalet 

elever som inte når upp till kunskapskraven. Hos personalen på Sjöängsskolan 

framkommer flera förslag på konkreta utvecklingsområden vilka kan påverka 

kunskapsutvecklingen positivt hos eleverna. Personalens medvetenhet tyder på mod och 

engagemang med mål att uppnå ökad uppfyllelse för eleverna mot givna kunskapskrav.  
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BILAGA 1  

 
Utvärdering och reflektion utifrån genomförda nationella prov 2014 
 
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? 

 


