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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

I Askersunds kommun genomfördes under våren 2018 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. Proven 
genomfördes under två provperioder; vecka 45 till 50 (delprov A, årskurs 6 och 9) samt 
vecka vecka 6 till vecka 20 (delproven för årskurs 3 samt delprov B och C/D/E för 
årskurs 6 och 9). 

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 2018 

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 geografi) 
och naturorienterande ämnen (detta år i fysik). 

1.2 Rättningsförfarande 

Kvalitetsstrategen 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 utfördes utifrån upplägg av respektive 
ämnesansvarig. 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 två ansvariga 
ämnesledare som fått i uppdrag att strukturera upp rättningsarbetet för att spara tid på 
respektive rättningsinsats. 

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 ansvariga 
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 
språket som modersmål (nyanlända). Vidare skiljer sig summan för totalt antal elever 
mellan olika ämnen beroende på när proven genomförts och tidpunkt för respektive 
ämnes analys och sammanräkning. 

2. PROVTILLFÄLLENA - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA KOMMENTARER 

2.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda tycker att det har fungerat bra. Schema, tider och hantering av 
prov och handledningar har fungerat bra. Vi saknar dock handledning för SVA. Det 
krävs fler elevlösningar. 

Norra området anser att villkoren ser lite olika ut på olika skolor. Det behövs en hel del 
anpassningar och för att få till dessa har vi behövt dela upp elevgrupper/halvklass. På 
Rönneshytta skola fick en elev sitta ensam vilket också krävde extra personal. På 
skolorna har det varit mycket sjukfrånvaro vilket har påverkat möjligheten till att göra 
gruppuppgifter och provtillfällen har senarelagts. Det praktiska arbetet (packa upp etc) 
har varit tidskrävande. Utifrån ett "miljötänk" känns också plasten onödig. 

Handledningen har varit bra. 

2.2 Svenska årskurs 6 

Det har fungerat bra med själva genomförandet. Vi börjar få rutin. Däremot behöver en 
tydligare rutin utformas när det gäller transport av proven från Rådhuset till 
Sjöängsskolan. Dessutom var alla proven i år hopbuntade utan hänsyn till att proven får 
öppnas på olika dagar (B + C-delen hopbuntade i samma hög). Därmed kan vi inte följa 
sekretessbestämmelserna fullt ut. Vi löste det med att ha två vittnen medan 
ämnesansvarig öppnade proven, tog ut handledningarna och därefter förslöt dem igen. 

2.3 Svenska årskurs 9 

Själva provtillfället har fungerat bra. Det fanns personal på alla pass. Schemat 
utformades och skickades ut i god tid. Hanteringen sköttes helt enligt reglementet. 

2.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda tycker att det har fungerat bra. Schema, tider och hantering av 
prov och handledningar har fungerat bra. Vi saknar dock handledning för SVA. Det 
krävs fler elevlösningar. 

Norra området anser att villkoren ser lite olika ut på olika skolor. Det behövs en hel del 
anpassningar och för att få till dessa har vi behövt dela upp elevgrupper/halvklass. På 
Rönneshytta skola fick en elev sitta ensam vilket också krävde extra personal. På 
skolorna har det varit mycket sjukfrånvaro vilket har påverkat möjligheten till att göra 
gruppuppgifter och provtillfällen har senarelagts. Det praktiska arbetet (packa upp etc) 
har varit tidskrävande. Utifrån ett "miljötänk" känns också plasten onödig.   
Handledningen har varit bra. 
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2.5 Matematik årskurs 6 

Provtillfällena fungerade bra med schema och vaktning. 

2.6 Matematik årskurs 9 

Provtillfällena fungerade bra. Vi delade 9a i fyra grupper där en grupp blev särskilt stöd, 
en sva och tjejer samt killar till 9b och 9c. Det vi ser är att den gruppen som har behov 
av särskilt stöd inte presterade på den nivå som vi hade förväntat oss. Vi behöver se 
över hur vi har gjort anpassningar under provtillfället. Kortare pass, delade prov och 
mindre grupper. 

2.7 Engelska årskurs 6 

Schemat och genomförandet har fungerat bra. Ämnesansvarig skrev ett manus på 
engelska som vakterna kunde använda sig av. Hanteringen av proven har gått bra, bra 
med förvaringslådor till proven. Det var lite oklart utifrån listorna vid provtillfällena, 
vilka elever som var närvarande eller frånvarande. Vi måste nog ha ett gemensamt sätt 
att fylla i dem. Vi hade ett gemensamt uppsamlingsheat för alla NP vid ett tillfälle. 

2.8 Engelska årskurs 9 

Vi har ett önskemål om att hörförståelsen skulle ligga innan läsförståelse. Gör man så är 
det lättare att få till anpassningar av schema. Annars fungerade schemat och hanteringen 
av proven bra. Vi vet att proven fanns på sociala medier och tar det i beaktande vid 
betygssättning. Vi tror inte att våra elever sett provet innan men vi kan ju inte vara 
säkra. 

2.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Provtillfällena har fungerat bra. Planeringen inför genomförandet har gjorts på 
ämneskonferenserna. De flesta proven har genomförts av ämneslärare i SO eller 
mentorer. De elever med extra anpassningar har genomfört proven med speciallärare. 

2.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Den laborativa delen fungerade bra. Två lärare genomförde provet under måndagen 
med fem grupper och två lärare genomförde under tisdag morgon den sista gruppen. 
Hälften av eleverna i fysiksalen och hälften i kemisalen. Allt kring provtillfällena (före, 
under och efter) har fungerat. 

3. UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

3.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att rättningsarbetet har fungerat bra, men det är 
tidskrävande. Mycket tid går åt till rättande, analys av resultat vilket påverkar ordinarie 
undervisning. Det vore bra om rättningsdagar fanns inplanerade i verksamheten från 
start, med vikarier inbokade och tid avsatt. Det upplägg som finns på Sjöängsskolan 
borde gälla även åk 3. Ge skolans personal förutsättningar att genomföra rättningen 
tillsammans. 

Norra området framför att vissa delprov har de reflekterat kring och rättat tillsammans 
med kollegor på skolan. Samrättning med ansvariga lärare och specialpedagog i norr har 
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varit mycket värdefull för samsyn och likvärdig bedömning. Det vore önskvärt om en 
plan för hur rättningsarbetet för den enskilda lärare ska gå till, rent tidsmässigt, då det i 
vissa fall blir en hög arbetsbelastning (beroende på elevantal) och den ordinarie 
arbetstiden inte räcker till. I norr har vi många tankar om hur vi kan avdramatisera 
provtillfällena för att minska ”provstressen” hos vissa elever vilket vi har diskuterat 
omkring. 

3.2 Svenska årskurs 6 

Ont om tid – vi hann inte färdigt på den dag vi fått anvisat. Vi var 5 personer på en 
heldag. Det behövdes ytterligare en dag för 5 personer för att hinna klart. Ytterskolorna 
skulle vilja kunna förbereda sig genom att läsa in sig på bedömningsanvisningarna i 
förväg. Vi behöver hitta ett system för detta; vi behöver bl.a veta i förväg exakt vilka 
personer som kommer och rättar. Då skulle vi kunna komma igång med själva 
rättningsarbetet snabbare och vara mer effektiva. 

3.3 Svenska årskurs 9 

Rättningsarbetet fungerade mycket bra i år. Det var tillräckligt med personal och vi 
hann med det vi skulle på en dag. En person ansvarade för sammanställningen och 
resterande rättade. Vi delade upp oss på två personer pet text i skrivdelen. I år var det 
inget novellalternativ, det kan ha bidragit till att rättningen gick relativt snabbt, alltså att 
texterna inte var så långa. 

3.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att rättningsarbetet har fungerat bra, men det är 
tidskrävande. Mycket tid går åt till rättande, analys av resultat vilket påverkar ordinarie 
undervisning. Det vore bra om rättningsdagar fanns inplanerade i verksamheten från 
start, med vikarier inbokade och tid avsatt. Det upplägg som finns på Sjöängsskolan 
borde gälla även åk 3. Ge skolans personal förutsättningar att genomföra rättningen 
tillsammans. 

Norra området framför att vissa delprov har de reflekterat kring och rättat tillsammans 
med kollegor på skolan. Samrättning med ansvariga lärare och specialpedagog i norr har 
varit mycket värdefull för samsyn och likvärdig bedömning. Det vore önskvärt om en 
plan för hur rättningsarbetet för den enskilda lärare ska gå till, rent tidsmässigt, då det i 
vissa fall blir en hög arbetsbelastning (beroende på elevantal) och den ordinarie 
arbetstiden inte räcker till. I norr har vi många tankar om hur vi kan avdramatisera 
provtillfällena för att minska ”provstressen” hos vissa elever vilket vi har diskuterat 
omkring. 

3.5 Matematik årskurs 6 

Rättningen fungerade mindre bra. Två lärare satt och rättade om prov dagen efter och 
upptäckte en hel del felrättningar. Vi föreslår en förändring i rättningsarbetet för att 
säkerställa rättningen och att ge mer fortbildning till avlämnande skolor. 

- Endast lärare från Sjöängen rättar 
- Endast utbildade/behöriga mattelärare rättar 
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- Analys av proven görs på Sjöängen och presenteras under någon av junidagarna. 
Här skulle tillfälle finnas att titta på sina gamla elevers prov och se vad de har 
missat för områden och förmågor. 

3.6 Matematik årskurs 9 

Rättningsarbetet: Vi hann med att rätta alla uppgifter men inte att sammanställa allt. Vi 
tycker dock att det är bättre att det görs på detta sätt med enbart mattelärare och att det 
om det behövs används fler dagar. 

3.7 Engelska årskurs 6 

Vi var fyra lärare från Sjöängsskolan och tre från ytterskolorna. Vi bedömde först en 
klass gemensamt vid uppsatsbedömningen – det underlättade och effektiviserade resten 
av uppsatsbedömningen. Sedan delade vi upp oss i tre grupper. På det sättet tror vi att 
bedömningen blir säkrare och mer likvärdig. När uppsatsdelen var färdigrättad rättade 
alla läs-och hörförståelsen. Vi hann klart med rättningen på en dag. Tre lärare från 
Sjöängsskolan sammanställde sedan dagen efter resultatprofilerna och förde in 
resultaten i Infomentor. 

3.8 Engelska årskurs 9 

Rättningsarbetet fungerade bra. Vi fick en studiedag och vi hade många lärare till hjälp 
att rätta. Uppsatserna rättades av behöriga engelskalärare och läs-och hörförståelsen 
rättades av en blandning av lärare. Ingen lärare rättade sin egen klass. När vi rättade 
uppsatserna satt vi först alla tillsammans och rättade en klass. Därefter delade vi på oss 
och rättade resten av klasserna två och två. Vi hann med att rätta alla klasser, till och 
med att räkna ihop och skicka in de uppsatser som skulle skickas in till provtillverkarna. 

3.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Rättningsarbetet har flytit på bra och där ingen extra tid behövdes. Vi hade två 
rättningsdagar, där vi detta år hade tillgång till fler lärare, ca 8-10 st. Alla dessa var 
utbildade SO-lärare. 

3.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Bra att de rättande lärarna var NO-lärare. Vi delade upp fysiklärarna så de fanns med 
vid rättning av de mest ämnesspecifika delarna/frågorna. Tiden räckte till för rättning, 
sammanställning och analys. Vi upplevde det bra och fördelaktigt att vi ansvarade för 
vissa frågor, det ökar också "rättsäkerheten" när alla rättande lärare blir inblandade i alla 
elevers prov. 
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4. ELEVERNAS RESULTAT - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

4.1 Svenska årskurs 3 
Tabell 1  
Resultat (2018) svenska årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Tala – muntlig uppgift 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 44 57 101 
EN 0 2 2 

Ej deltagit 0 2 2 

 

Tabell 2  
Resultat (2018) svenska årskurs 3 - delprov B till E 

 

Tabell 3  
Resultat (2018) 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 46 86 43 46 89 42 53 95 
EN 4 14 18 1 14 15 2 7 9 

Ej deltagit 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Södra området/Närlunda framför att resultaten har varit skiftande. I svenska var 
skrivande av faktatexter det som eleverna tyckte var svårt. Orsaken kan vara att tiden 
mellan delproven var lite för lång. Eleverna glömde bort det fakta de läst in. 

Norra området anser att eleverna har lyckats i matematik och svenska. De elever som 
inte uppnått provens krav är elever som vi tidigare känner till och som vi också arbetar 
med där utredningsarbete pågår. 
  

 
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 39 54 93 40 49 89 43 54 97 40 57 97 
EN 5 6 11 4 11 15 1 6 7 4 3 7 
Ej 

deltagit 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
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4.2 Svenska årskurs 6   
Tabell 4  
Resultat (2018) svenska årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 1 0 1 

B 16 0 16 

C 17 11 28 

D 17 17 34 

E 13 18 31 

F 2 9 11 

Ej deltagit 4 5 9 

Det är tydligt att det är flickorna som har de flesta höga provbetygen (C och uppåt). 
Generellt är det fler pojkar än flickor som blir underkända på C-delen (skrivande), 
oavsett genre. Muntliga delen ligger generellt högre i resultat, och är i flera fall det som 
gör att en del elever får ett godkänt provbetyg. På läsförståelsedelen är det fler pojkar än 
flickor som fått F. Vi reflekterar kring om det är så att vi tolkar 
bedömningsanvisningarna till skrivdelen för strikt och sätter för låga betyg? Resultaten 
på NP Sv i år är något bättre än förra året. Lika många F som i fjol, men ett större antal 
elever. 

4.3 Svenska årskurs 9 
Tabell 5  
Resultat (2018) svenska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 2 2 4 

B 7 3 10 

C 15 13 28 

D 11 10 21 

E 6 12 18 

F 2 4 6 

Ej deltagit 7 4 11 

Vi förvånas över att det är så jämnt betygsmässigt mellan pojkar och flickor. Årets prov 
har visat ett högt resultat då 43% har betyget C eller uppåt. SVA står för en stor del, 
67%, av de elever som ej blivit godkända. A-delen – muntliga: Skolan har ett mycket 
bra resultat på denna del. B-delen – Läsförståelse: Ett bra resultat överlag. C-delen – 
skriv: Det som vi behöver arbeta med och utveckla hos eleverna är hur man 
källhänvisningar. 
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4.4 Matematik årskurs 3 
Tabell 6  
Resultat (2018) matematik årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Muntlig kommunikation 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 40 55 95 
EN 4 5 9 

Ej deltagit 0 1 1 

 

Tabell 7  
Resultat (2018) 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 41 57 98 40 52 92 42 57 99 
EN 3 3 6 4 8  12 2 3 5 

Ej deltagit 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

 

Tabell 8  
Resultat (2018) 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 36 47 83 37 47 84 34 45 79 
EN 8 13 21 7 13 20 10 15 25 

Ej deltagit 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Södra området/Närlunda framför att i matematiken var skriftliga räknemetoder den del 
som många elever hade svårt för. Att visa hur man tänker i textuppgifter är också något 
som många elever kan utveckla. 

Norra området anser att eleverna har lyckats i matematik och svenska. De elever som 
inte uppnått provens krav är elever som vi tidigare känner till och som vi också arbetar 
med där utredningsarbete pågår.  
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4.5 Matematik årskurs 6 
Tabell 9  
Resultat (2018) matematik årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 3 1 4 

B 9 5 14 

C 16 11 27 

D 14 10 24 

E 17 17 34 

F 10 13 23 

Ej deltagit 2 2 4 

Det vi ser är att saker som eleverna har missat generellt, stark som svag, är ofta inom 
områden som vi inte har hunnit med. (t.ex. binära tal, koordinatsystem vissa delar av 
procentkapitlet). Vi ser också att problemlösningsuppgifterna är svåra att ta sig igenom 
för elever med låg läsförståelse, de har svårt att sålla ur viktig info samt välja rätt 
räknesätt. Resultatet är högre i år jämfört med förra året. T.ex andelen C-A i år var 36 % 
jämfört med förra året som låg på 17 %. Andelen F i år var 18 % och förra året hade vi 
31 %. Detta är anmärkningsvärt då betydligt fler elever har deltagit i år jämfört med 
förra året.  

4.6 Matematik årskurs 9 
Tabell 10  
Resultat (2018) matematik årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 1 2 3 

B 0 1 1 

C 6 7 13 

D 12 9 21 

E 14 17 31 

F 12 10 22 

Ej deltagit 3 2 5 

Reflektioner från elevers resultat: De elever som hade F på provet fick sitta med 
undervisande lärare vid senare tillfälle och göra om de uppgifter de hade missat. De satt 
själva med stöd av lärare som läste uppgifterna. Dessa elever lyckade då betydligt bättre 
och visade kunskaper som vi inte såg vid första tillfället. Betygsmässigt så låg elevernas 
resultat väldigt likt förra årets resultat. Då detta var ett ersättningsprov så fick vi inte 
räkna med den muntliga delen i resultatet. Detta kan möjligen ha påverkat för en del 
som låg nära ett betygssteg. Vi upplever att ersättningsprovet var svårare än de tidigare 
års prov. Språket var krångligt och många uppgifter var svårtolkade, vilket gjorde att 
elever med lässvårigheter inte förstod/orkade ta sig igenom all information. En generell 
resultatanalys är att stor andel av våra elever låg ett betygssteg lägre än vad vi hade 
förväntat oss. I sociala medier och matematiklärargrupper har detta diskuterats och 
många lärare har skrivit samma generella slutsats kring resultatet. Det vi ser är att elever 
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över lag har goda kunskaper i ekvationslösning. Division med decimaltal har väldigt 
många fortfarande svårt för, vilket vi också skrev efter deras prov i åk 6. 

4.7 Engelska årskurs 6 
Tabell 11  
Resultat (2018) engelska årskurs 6 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 6 8 14 

B 17 12 29 

C 15 15 30 

D 12 8 20 

E 11 7 18 

F 7 6 13 

Ej deltagit 3 3 6 

56,2 % av eleverna fick C eller mer som provresultat. 29,2 % fick E-D och 10 % blev 
underkända. 4,6 % gjorde inte delar eller hela provet. Jämfört med förra året är det en 
klar förbättring då 40 % hade mer än C. Det delprov eleverna klarat bäst är läs- och 
hörförståelse, vilket inte var fallet förra året. Även i år var ämnet för skrivdelen bra. Det 
fanns tydliga instruktioner. Vi ser att resultatet för delprov A är lägst resultat. Det kan 
kanske bero på att det genomförs redan på hösten och att eleverna inte känner varandra 
eller oss lärare ordentligt. Eleverna kan vara rädda att göra fel och blir hämmade. På den 
muntliga delen är det extra viktigt med trygghet. Fler killar än tjejer har fått A på den 
muntliga delen. 

4.8 Engelska årskurs 9 
Tabell 12  
Resultat (2018) engelska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 2 10 12 

B 9 4    13 

C 13 9 22 

D 11 12 23 

E 8 7 15 

F           0 1 1 

Ej deltagit 3 8 11 

En elev fick underkänt på hela provet. 12 % av eleverna hade A. Betydligt fler pojkar 
fick A än flickorna. Vad beror detta på? Vi tror att killarna använder språket mer 
hemma och interagerar mer med andra på Internet. Detta är något vi kan 
försöka utnyttja i vår undervisning. Vi har en del elever som dippade på den muntliga 
delen, medan de presterade bättre på andra delar. Hur ska vi få eleverna att våga prata? 
Ämnet i år på skrivdelen var bra, med tydliga stödstrukturer. Vi ser att eleverna hade en 
ambition att försöka behandla ämnet med djup, vilket vi saknat tidigare år. De 
kunde relatera till ämnet. Däremot använde de inte ett mer avancerat språk än tidigare 
år. Detta ser vi som ett utvecklingsområde. 
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4.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 
Tabell 13  
Resultat (2018) samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 0 1 1 

B 4 3 7 

C 15 12 27 

D 12 12 24 

E 10 13 23 

F 3 3 6 

Ej deltagit 6 4 10 

Resultatmässigt har vi relativt få höga betyg. Könsmässigt ser vi ingen större skillnad 
mellan resultaten detta år. Eleverna har lyckats bra med resonemangsfrågorna, precis 
som tidigare år. Det vi ser drar ned resultaten lite grann är begreppsfrågorna, där vi dock 
har lite synpunkter på hur rättningen av dessa skulle se ut. Det krävdes alla rätt på dessa 
frågor för att få ett E-belägg. De nyanlända elever som läst ämnet har alla lyckats väl 
resultatmässigt. Två av de fyra klasserna har genomsnittligt haft lite högre resultat än de 
övriga två. 

4.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 
Tabell 14  
Resultat (2018) naturorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 5 4 9 

B 6 6 12 

C 15 15 30 

D 9 12 21 

E 9 6 15 

F 0 1 1 

Ej deltagit 5 4     9 

Totalt sett har i princip alla som skrivit provet klarat minst E, en nyanländ fick F och 
hade 4 poäng ifrån. Totalt har 9 elever ej deltagit på provet. Av dessa har tre elever varit 
sjuka och ej genomfört alla delar. 1 elev var inte inskriven på skolan vid provets 
genomförande. 5 av dessa elever har anpassad studiegång och läser inte fysik. Resultatet 
var jämnt fördelat mellan könen, vilket är en positiv förändring sedan tidigare år. De 
lärare som undervisar i fysik fortsätter analysen av begreppsdelen för att se vilka 
centrala innehåll vi lyckats med eller inte. 

5. KONSEKVENSER FÖR FORTSATT UNDERVISNING - 
ÄMNESGRUPPERNAS EGNA KOMMENTARER 

5.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att Hammar skola har haft mycket byte av personal, 
vilket för med sig en förändrad undervisningssituation. Eleverna möter samma 
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undervisningsmaterial kontinuerligt. Elevers behov av särskilda anpassningar har i vissa 
fall inte tillgodosetts. Vi behöver arbeta mer med för att förstärka fördelar och möta 
brister i framkomna resultat när det gäller arbetet med faktatexter. Genom 
”Svensklyftet” har vi fått fler strategier att utveckla vår undervisning. I Åmmeberg 
kommer man kontinuerligt använda vissa av svensklyftets moduler. I övrigt bör 
uppmärksammas att dagsformen hos eleverna är också en viktig orsak att ta hänsyn till, 
vid genomförande av Np. Proven har inte visat på något nytt. De elever som inte riktigt 
lyckas eller har blivit godkända finns redan uppmärksammade i klasserna. 

Norra området framför att i år är resultatet mycket gott även i svenska, nästan alla 
elever är helt godkända på alla prov. Vi ser fortfarande att det skiljer mellan pojkars och 
flickors kompetens på skrivområdet. Vi upplever att flickorna utvecklar texten mer än 
pojkarna. Utifrån de berättelser som eleverna skrivit kan vi se ett utvecklingsområde 
inom stavning, meningsbyggnad och handling. Vi ser att arbetet tillsammans med 
skolbibliotekarier, författarbesök, bokprat och tillgång till bibliotek (exempelvis att 
Snavlunda skola kommer för slöjd, idrott och biblioteksbesök till Åsbro) genererat till 
ett större läsintresse och läslust. Precis som vi upplever matematiklyftet som en 
framgångsfaktor känner vi att även läslyftet som vi läst detta läsår även kan bidra till en 
gynsam läs- och skrivutveckling i framtiden.  Då det gäller material är vi nöjda med 
ABC-klubben där läsboken finns på fler nivåer vilket anpassas efter varje individ. 
Arbetsboken innehåller också lässtrategier för läs och skrivstrategier samt 
läsförståelseövningar kopplade till varje kapitel. 

5.2 Svenska årskurs 6   

Bra att träna eleverna regelbundet i att vara samtalsledare, då det är en återkommande 
uppgift i det muntliga NP. Prata källkritik med eleverna och träna mer på 
källhänvisningar. Fortsätta utveckla elevernas skrivande och deras läsförståelse. Hade 
varit värdefullt att få arbeta med denna fråga på ämnesråd och 
ämnesnätverk! Sjöängsskolan behöver fortsätta köpa in ett grundläromedel till 6-9. 
Behov av fortbildning: få nya infallsvinklar till att t.ex. motivera eleverna till läsning; 
nya sätt att jobba med skrivande mm. Bedömning. Stort behov av behöriga 
skolbibliotekarier! 

5.3 Svenska årskurs 9 

Det som vi behöver arbeta med och utveckla hos eleverna är hur man källhänvisningar. 
Vi skulle behöva ta fram ett gemensamt dokument så att vi på skolan, i alla ämnen kan 
lära ut likadant. (arbetet har påbörjats) Vi kommer också dela med oss av den mallen till 
åk 5 om de vill ta del av den. Träna på att skriva för olika mottagare, variera språket. 
Styckeindelning- kan det bero på pappret vi använder? Skulle det se annorlunda ut om 
vi hade tillgång på datorer. Detta måste vi träna våra elever på tidigt. Detta tar vi även 
upp på ämnesråden så åk 4-5 också får reda på det. Vi är väldigt glada över att sv-ämnet 
fått beställa in "spegla språket" till åk 7. Det är helt avgörande att ha en grundbok i ett 
så stort och viktigt ämne som svenskan är. 

5.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att Hammar skola har haft mycket byte av personal, 
vilket för med sig en förändrad undervisningssituation. Eleverna möter samma 
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undervisningsmaterial kontinuerligt. Elevers behov av särskilda anpassningar har i vissa 
fall inte tillgodosetts. Vi behöver arbeta mer med för att förstärka fördelar och möta 
brister i framkomna resultat när det gäller färdighetsträning av olika delmoment. I övrigt 
bör uppmärksammas att läromedlet Favoritmatematik saknar färdighetsträning och går 
lite för fort framåt. När årets 3:or gör sina np i åk 6 kommer det visa sig om boken har 
varit bra. Dagsformen hos eleverna är också en viktig orsak att ta hänsyn till, vid 
genomförande av Np. Proven har inte visat på något nytt. De elever som inte riktigt 
lyckas eller har blivit godkända finns redan uppmärksammade i klasserna. 

Norra området framför att i år är resultatet mycket gott, nästan alla elever är helt 
godkända på alla prov. Vi ser att det är en samverkan mellan flera faktorer som gett det 
goda resultatet detta år. Vi tänker att det är matematiklyftet, där vi fått en gemensam 
grund och vårt läromedel (Favorit matematik) som kan ha gett genomslag. I och med att 
så stor andel av eleverna är godkända har vi svårt att se något specifikt område som de 
har lyckats sämre med, det är mer på individnivå. 

5.5 Matematik årskurs 6 

Vi ser att elever som vid screeningen uppmärksammades redan i höstas också har haft 
svårt att klara nationella provet. Det behövs mer ”riktat” särskilt stöd. Hur det skall se ut 
är vi inte helt klara över, men själva provsituationen upplevs av många som oerhört 
stressande och här måste vi tänka till inför nästa års prov. Vi kanske behöver dela upp 
provet i mindre delar för att det inte ska upplevas så omfattande för elever som lätt blir 
stressade. 

5.6 Matematik årskurs 9 

Reflektioner kring konsekvenser för fortsatt undervisning: Vi behöver träna mer på att 
träna att strukturera informationen som ges i textbaserade problemlösningsuppgifter. 
Fortbildningsbehov: Programmering kommer vi behöva jobba med framöver. 
Anpassningar: Har alla våra anpassningar lett till att våra elever är tillräckligt ”mogna” 
och självständiga i sitt arbete med matten..? Vi är inte så säkra på det då vi ser att de 
under provsituationer verkligen behöver anpassningar, kommer de att få samma 
anpassningar på gymnasiet? Många av våra elever med ett godkänt betyg kommer att få 
ett överlämnandedokument till gymnasiet där vi beskriver hur vi har jobbat med 
elevernas olika anpassningar under åren på Sjöängen. 

5.7 Engelska årskurs 6 

Det vi måste jobba med är att få eleverna mer bekväma med att prata engelska. Vi 
upplever att spridningen i klasserna är stor, vilket gör det svårt att tillgodose/ utmana 
alla elever på ett bra sätt. Kanske blir det lättare när vi kan jobba mer digitalt. 

5.8 Engelska årskurs 9 

En elev fick underkänt på hela provet. 12 % av eleverna hade A. Betydligt fler pojkar 
fick A än flickorna. Vad beror detta på? Vi tror att killarna använder språket mer 
hemma och interagerar mer med andra på Internet. Detta är något vi kan försöka 
utnyttja i vår undervisning. Vi har en del elever som dippade på den muntliga delen, 
medan de presterade bättre på andra delar. Hur ska vi få eleverna att våga prata? 
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Ämnet i år på skrivdelen var bra, med tydliga stödstrukturer. Vi ser att eleverna hade en 
ambition att försöka behandla ämnet med djup, vilket vi saknat tidigare år. De kunde 
relatera till ämnet. Däremot använde deinte ett mer avancerat språk än tidigare år. Detta 
ser vi som ett utvecklingsområde. 

5.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Det positiva är att eleverna har utvecklats i förmågan att resonera och dra slutsatser. 
Arbetet med att träna på detta redan i de lägre åldrarna verkar ge resultat. Vi ser en stor 
utmaning i att digitalisera de nationella proven i framtiden vad gäller 
resonemangsuppgifter för Skolverket. 

5.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Vi önskar och vill att NO-lärarna ska utveckla samarbetet ytterligare när det gäller att 
arbeta med och bedöma kommunikations- och undersökningsförmågan. Det skulle ge 
oss och eleverna mer tid för gemensamma uppgifter och bedömningar. Resultatet var, 
enligt vår mening, som förväntat eller bättre. Många elever har skrivit ett högre resultat 
på provet än vad de har haft i betyg. Vi ser inte ett generellt fortbildningsbehov men 
mer tid för gemensam planering och bedömning vore önskvärt. 

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. Dock framhålls åsikten att förutsättningarna ser 
lite olika ut på olika skolor och är mycket tidskrävande. Vidare framhålls att det behövs 
en hel del anpassningar vilket kräver särskilda insatser. Lärarna framför dessutom 
värdet av tillgång till utförlig och rätt information för alla berörda. Det är till exempel 
viktigt att provvakterna får information om det finns särskilda anpassningar för någon 
elev i gruppen vid genomförandet av proven samt vad denna anpassning innebär. I 
sammanhanget kan här framhållas vikten av att vaktande lärare har en relation till 
eleverna i syfte att främja än mer trygghet. 

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, i flertalet år, upplevs som mycket 
snäv. Genomförandet av nationella prov är en mycket tidskrävande process där god 
planering är avgörande vilken önskas sättas i än mer god tid. Det är viktigt att tid avsätts 
i relation till arbetets omfattning. Samrättning tillsammans mellan lärare, både avseende 
lärare för yngre och äldre elever såsom mellan lärare på samma stadium, framförs till 
största del som mycket värdefull. Det är även viktigt med 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?  
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I svenska framhåller lärarna, även i år, att elevernas resultat, oavsett årskurs, är 
genomgående bra avseende den muntliga delen dock finns ett fortsatt behov att 
vidareutveckla elevernas skrivande och deras läsförståelse. Det bör även 
uppmärksammas att eleverna behöver arbeta med och utveckla hur man gör 
källhänvisningar. Årskurs 3 påvisar lägre måluppfyllelse än året innan vilket möjligtvis 
skulle kunna relateras till det högre deltagandet. De elever som inte uppnått provens 
krav är elever som redan finns uppmärksammade. Skrivande av faktatexter är ett fortsatt 
utvecklingsområde. Samtliga betygssteg finns representarde för både årskurs 6 och 9, 
även på den högsta nivån. En tydlig snedfördelning kan noteras med en högre andel 
flickor på de högre betygsstegen i årskurs 6, dock inte i samma utsträckning i årskurs 9. 
Årskurs 6 uppvisar högre måluppfyllelse än i fjol, årskurs 9 uppvisar likvärdig 
måluppfyllelse än året innan. 

I matematik menar lärarna för årskurs 3 att skriftliga räknemetoder samt att visa hur 
man tänker i textuppgifter är utvecklingsområden att notera. De elever som inte uppnått 
provens krav är elever som redan finns uppmärksammade. I sin helhet uppvisar årskurs 
3 lägre måluppfyllelse än i fjol, främst avseende delprov E, F och G. Det finns dock 
fortsatt stora variationer mellan eleverna och även ett märkbart behov av stöd och 
anpassningar. När det gäller årskurs 6 och 9 har lärarna noterat att eleverna över lag har 
goda kunskaper i ekvationslösning, dock framkommer svårigheter kring division med 
decimaltal. Vidare framhålls att problemlösningsuppgifterna är svåra att ta sig igenom 
för elever med låg läsförståelse, de har svårt att sålla ur viktig info samt välja rätt 
räknesätt. Lärarna uppmärksammar att resultatet är markant bättre i årskurs 6 än ifjol, 
med ett högre deltagande och en lägre andel underkända. Samtliga betygssteg finns 
representarde för både årskurs 6 och 9, även på den högsta nivån. Till skillnad från året 
innan kan noteras fler pojkar än flickor på de högre betygsstegen i årskurs 9 samt fler 
flickor med underkänt betyg. Årskurs 6 uppvisar högre måluppfyllelse än i fjol, årskurs 
9 likvärdigt resultat. 

När det gäller resultatet i ämnet engelska framhåller lärarna att den muntliga delen, 
provdel A, är det delprov eleverna lyckats sämst med till skillnad från tidigare år. 
Vidare noterar lärarna att eleverna uppvisar en tydligare ambition att försöka behandla 
ämnet med djup, vilket saknats tidigare år. Däremot använde de inte ett mer avancerat 
språk än tidigare år vilket framhålls av lärarna som ett utvecklingsområde. Samtliga 
betygssteg finns representarde för både årskurs 6 och 9, även på den högsta nivån, dock 
i högre grad för årskurs 6. På högsta nivån, betyg A, återfinns fler pojkar än flickor 
särskilt i årskurs 9. Årskurs 6 uppvisar högre måluppfyllelse än i fjol, årskurs 9 uppvisar 
likvärdig måluppfyllelse än året innan. Andelen för det underkända betyget F har ökat 
för årskurs 6, vilket möjligtvis skulle kunna relateras till det högre deltagandet, och är 
likvärdigt för årskurs 9. 

Lärarna för de samhällsorienterande ämnena framför att variationer kan noteras mellan 
olika grupper samt en minskad skillnad mellan flickors och pojkars resultat. Särskilt 
positivt framhålls att eleverna har utvecklats i förmågan att resonera och dra slutsatser. 
Arbetet med att träna på detta redan i de lägre åldrarna verkar ge resultat. Eleverna 
klarar i hög grad resonemangsfrågorna, emellertid menar lärarna även i år att 
utvecklingsområdet begreppsförmåga kvarstår, dock med viss tveksamhet till nationella 
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givna regler för rättningen av dessa. Årskurs 9 uppvisar ett resultat där samtliga 
betygssteg finns representarde samt har något lägre måluppfyllelse än i fjol. 

Lärarna för de naturorienterande ämnena framför att resultatet var, enligt deras mening, 
som förväntat eller bättre. Många elever har skrivit ett högre resultat på provet än vad 
de har haft i betyg. Vidare framförs önskemålet att ytterligare utveckla samarbetet när 
det gäller att arbeta med och bedöma kommunikations- och undersökningsförmågan. De 
lärare som undervisar i fysik kommer att fortsätta analysen av begreppsdelen för att 
kartlägga vilka centrala innehåll de lyckats med eller inte. Årskurs 9 uppvisar ett 
resultat där samtliga betygssteg finns representarde. Resultatet var jämnt fördelat mellan 
könen, vilket är en positiv förändring sedan tidigare år. Årskurs 9 uppvisar, i likhet med 
i fjol, en högre måluppfyllelse än året innan. 

I jämförelse med Askersunds kommuns resultat i de nationella proven är det intressant 
att notera att Skolverkets (2017) samlade bedömning av den svenska skolans 
resultatutveckling framhåller att trenden med sjunkande kunskapsresultat förefaller ha 
brutits. Resultaten från de senaste internationella kunskapsmätningarna PISA och 
TIMSS påvisar i stort ökade eller oförändrade kunskaper när det gäller läsförståelse, 
matematik och naturvetenskap. Dock bör framhållas att eleverna presterar på lägre nivå 
än då dessa mätningar startade. Askersunds kommun årskurs 3 uppvisar, till skillnad 
från fjolårets analys, lägre resultat. Årskurs 6 uppvisar markant högre måluppfyllelse än 
tidigare år och årskurs 9 likvärdigt resultat. 

Vid jämförelse mellan flickor och pojkar i Askersunds kommun har lärarna under 
flertalet år uppmärksammat att pojkar i högre grad än flickor hamnar på de lägre 
betygsstegen. Detta är att sätta i relation till att även Skolverket (2017) påvisar att det 
finns ett fortsatt starkt samband mellan kön och elevers resultat i Sverige där pojkar 
generellt har lägre resultat än flickor. Resultatet av årets nationella prov i Askersunds 
kommun visar dock ett mer varierat utfall, till övervägande del framhålls en relativt 
jämn betygsmässig fördelning mellan pojkar och flickor. 

Reflektioner kring konsekvenser för fortsatt undervisning. 

Förutom specifika framkomna utvecklingsområden i respektive ämne har lärarna i 
Askersunds kommun de senaste åren framhållit den stora betydelsen av goda grunder i 
läs- och skrivinlärning samt grundläggande taluppfattning redan från årskurs 1. Det har 
betonats att en medveten och gedigen undervisning av språket och befästande av 
grundläggande matematiska moment redan från årskurs 1, med goda insatser till 
uppmärksammade behov från start, ger återklang under hela grundskolan samt i alla 
skolämnen. Det bör i detta sammanhang betonas att olika grupper förefaller presetera på 
olika nivåer vilket gör att utfallet vid jämförelse över tid varierar. Vidare kan noteras, 
till skillnad från tidigare års analyser, en minskad skillnad mellan flickors och pojkars 
måluppfyllelse. Lärarna framhåller vikten av kontinuitet, stabilitet och lugn och ro i 
organisation och undervisning. Avslutningsvis menar lärarna även i år att det är av 
betydelse att det finns en fortsatt tydlig organisation när det gäller information, rättning 
och analyser av nationella prov. Vid varje provtillfälle och vid rättningsförfarandet är 
det viktigt att rättssäkerheten inte äventyras och att rätt information når rätt personal för 
att ytterligare öka tryggheten, både för lärare och elever. 
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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? 


