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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

I Askersunds kommun genomfördes under våren 2017 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 19. 

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 2017 

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 
samhällskunskap) och naturorienterande ämnen (detta år i kemi). 

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 för årskurs sex och nio följde förra 
årets upplägg. Två dagar avsattes till rättningsarbete för alla lärare. Till detta tillkom 
rättningstid för samtliga ämnen inom skolans organisation. 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 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 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.  

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 
språket 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 fungerade bra. Det kräver samarbete och 
planering mellan lärare på skolan för att det ska gå ihop, till exempel när någon elev ej 
ska delta i proven. 

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 elevgrupperna. På Åsbro 
skola innebar det att en lärare fick tas in på extra timmar för att kunna genomföra 
anpassningarna. På två av skolorna har det varit mycket sjukfrånvaro vilket har påverkat 
möjligheten till att göra gruppuppgifter i tänkt ordning. Hantering och handledningen 
har varit bra. Om vi får önska något så skulle det vara gott om en påminnelse om träffar 
kom ut i samband med den aktuella träffen då kallelsen kommer så tidigt.  

2.2 Svenska årskurs 6 

Det fungerade bra, men det är bra om undervisande lärare eller mentor är med i 
klassrummet under provtillfället. Barn i åk 6 behöver ha någon de känner sig trygga 
med. En förutsättning är att mentor eller undervisande lärare genomför instruktionerna. 
Det är viktigt att provvakterna får tillgång till elevernas anpassningar i de fall det finns 
anpassningar. Lägg en tydlig lista i varje plastback. 

2.3 Svenska årskurs 9 

Det har fungerat väl, men det måste ligga med listor på anpassningar så att den lärare 
som vaktar vet vilka anpassningar eleverna har. 

2.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att det fungerade bra. Det kräver samarbete och 
planering mellan lärare på skolan för att det ska gå ihop, till exempel när någon elev ej 
ska delta i proven. 

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 elevgrupperna. På Åsbro 
skola innebar det att en lärare fick tas in på extra timmar för att kunna genomföra 
anpassningarna. På två av skolorna har det varit mycket sjukfrånvaro vilket har påverkat 
möjligheten till att göra gruppuppgifter i tänkt ordning. Hantering och handledningen 
har varit bra. Om vi får önska något så skulle det vara gott om en påminnelse om träffar 
kom ut i samband med den aktuella träffen då kallelsen kommer så tidigt.  
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2.5 Matematik årskurs 6 
Bra men det är viktigt att den som vaktar har en relation till eleverna. Helst ska 
undervisande ämnesläraren vakta, åtminstone starta provtillfället. Ej vikarier. Alla 
undervisande lärare bör få behålla den gröna handledningen och 
bedömningsanvisningarna tills alla siffror är inrapporterade. Bra med förvaring i en 
låda/klass.	Svårt att hinna med att göra de muntliga proven utan vikarie. Det blev inget 
bra.	

2.6 Matematik årskurs 9  

Det har fungerat bra med schema, tider, vakter etc. Muntliga provet i åk 6, önskas att 
två lärare friställs för genomförandet. För niorna har det varit två lärare som genomfört 
alla muntliga prov vilket har gjort att det blir mer ”rättssäkert” och likvärdigt när det 
gäller bedömning. Ett möjligt sätt för att lösa detta schemamässigt är att vika en dag för 
de muntliga proven, t.ex. 2h Ma, 2h Eng, 2h Sv för ex. åk.9. Åk 6-8 samtidigt elevens 
val? Reflektion, en extra anpassning för de elever som behöver mer provtid 
diskuterades. Hur mycket extra tid skall erbudas, vad är rimligt? Kan vi vara överens 
om en maxtid för rättvisans skull?  

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. Vi skulle behöva ha bättre rutiner omkring de elever 
som ej genomförde provet vid ordinarie provtillfälle. 

2.8 Engelska årskurs 9 

Schemat och genomförandet har fungerat bra. Ämnesansvarig skrev ett manus på 
engelska som vakterna kunde använda sig av. Hanteringen av proven har gått bra. 
Förvaringslådorna är toppen.	
 

2.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Det som har strulat är när vaktande personal är suk och det blir svårt att styra om 
personal med kort varsel. Det är viktigt att all vaktande personal tar ansvar för att kolla 
upp tider och vara förberedd på sina arbetsuppgifter samt att läsa igenom 
instruktionerna noga. När det gäller de elever med extra anpassningar så är det viktigt 
att det finns en lista över dessa i varje plastback vid provtillfället så att det tydligt 
framgår för vaktande personal om tex eleven får extra skrivtid. 

2.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Allt det praktiska har fungerat bra kring proven. Viktigt med sammanhängande tid för 
laborationerna samt att det är två lärare vid tillfället. 

3. UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

3.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att det fungerade ok. Tog hjälp av kollega på skolan vid 
bedömning av vissa prov. Kan önska att 3:orna kan ha någon typ av gemensamt 
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rättningsarbete, där man kan rätta varandras prov. Information angående NP-träffen 
(1/2) nådde inte fram till oss lärare på Närlundaskolan. Vi klasslärare (4 st, Närlunda) 
har samrättat och bedömt elevernas prov tillsammans med vår speciallärare. Detta har 
fungerat bra. Det har dock varit svårt att ”hitta” tiden (att sitta tillsammans). Vi har inte 
haft någon extra tid för detta.  

Norra området framför att kring vissa delprov har de reflekterat och rättat tillsammans 
med kollegor på skolan. Samrättning med ansvariga lärare 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. Detta vill vi fundera mer kring. 

3.2 Svenska årskurs 6 

Det gick bra, men det behöver komma fler lärare som undervisar på mellanstadiet. Vi 
var 6 personer totalt vid en rättningsdag. Det räcker inte alls. Tre personer fick sitta 
ytterligare en heldag för att bli klara. På analysdagen kom endast 1 lärare. 

3.3 Svenska årskurs 9 

Det har fungerat mycket väl. Detta beror på på att en personal ansvarade för 
läsförståelseproven och när vi rättade skrivdelen var vi 9 personer som delade upp de tre 
olika texttyperna. Genom att inte vara FÖR många var det lättare att ha bra diskussioner 
kring bedömningen. Dessutom var vi behöriga svensklärare allihop. 

3.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda anser att det fungerade ok. Tog hjälp av kollega på skolan vid 
bedömning av vissa prov. Kan önska att 3:orna kan ha någon typ av gemensamt 
rättningsarbete, där man kan rätta varandras prov. 

Norra området framför att kring vissa delprov har de reflekterat och rättat tillsammans 
med kollegor på skolan. Samrättning med ansvariga lärare 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. Detta vill vi fundera mer kring. 

3.5 Matematik årskurs 6 
Eftersom det låg en föreläsning mellan 08:00 -10:00 så försvann viktig rättningstid. Nu 
hann vi inte fylla i alla elevernas provprofiler utan det fick göras på annan tid.	
Samrättning med lärare från lägre årskurserna är bra och det är positivt att 
rättningsdagen låg på en studiedag. 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. Det är en nackdel då de lärarna missar annan 
information/samarbetsmöjligheter.	
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3.6 Matematik årskurs 9 

Fungerade bra överlag. Som tidigare års analyser sagt så poängterar vi vikten av att ha 
behöriga lärare som rättar. 

3.7 Engelska årskurs 6 

Vi bedömde först en klass gemensamt vid uppsatsbedömningen – det underlättade och 
effektiviserade resten av uppsatsbedömningen. Sedan delade vi upp oss i två grupper. 
Vi tror även att det gjorde bedömningen säkrare och mer likvärdig. Det blev en bra 
struktur. Det är bra för de lägre åldrarnas bedömning – vi upptäcker att vi lätt bedömer 
för strängt; särskilt vid uppsatsskrivning.	De lärare som inte var behöriga rättade 
delprov B (läs- och hör), som är betydligt mer lätträttat. Vi hade även tre lärare från 
ytterskolorna, som var med och bedömde uppsatserna. Det var mycket uppskattat och 
värdefullt.	

3.8 Engelska årskurs 9 
Vi fick nästan en hel studiedag att rätta. Det räckte inte, så vi fick ta en dag till. Första 
dagen satt både engelsklärare och andra med och rättade. Engelsklärarna rättade 
uppsatserna och resten läs-och hörförståelsen, som är ganska lätträttad. När vi rättade 
uppsatserna satt vi först alla tillsammans och rättade en klass. Därefter delade vi upp oss 
två och två. Ingen lärare rättade sin egen klass. 

3.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Det fungerade bra i år. Vi var 6 st. SO-lärare som rättade tre heldagar. Provet var 
mindre omfattande än tidigare år, vilket gjorde att vi hann med allt. 

3.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Tiden räckte inte till vid rättningstillfället, eftersom de är för få utbildade kemilärare. 
Det måste bli mer rättningstid till behöriga lärare. Önskar att få rätta delar av proven 
hemma. 

4. ELEVERNAS RESULTAT - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

4.1 Svenska årskurs 3 
Tabell 1  
Resultat (2017) svenska årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Tala – muntlig uppgift 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 58 40 98 
EN 0 0 0 

Ej deltagit 2 5 7 
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Tabell 2  
Resultat (2017) svenska årskurs 3 - delprov B till E 

 

Tabell 3  
Resultat (2017) 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 55 35 90 57 36 93 58 37 95 
EN 3 5 8 1 4 5 0 3 3 

Ej deltagit 2 5 7 2 5 7 2 5 7 

Södra området/Närlunda framför att läsförståelse delarna gick bra, både den 
skönlitterära texten och faktadelen. Det Hammar kan se att vi behöver fortsätta träna 
mera på är att skriva berättande texter med en röd tråd och med korrekt stavning och 
meningar. Närlunda framhåller att alla elever (36 st) klarade läsförståelse-faktatexten, 
högläsning, textsamtal, tala och samtala i grupp och båda skrivuppgifterna-berättelse 
och faktatext. En SVA-elev hade 3 poäng från kravnivån på läsförståelse-skönlitterär 
text. 2 nyanlända elever deltog inte i proven (kom under höstterminen). Vi tror att det 
goda resultat beror på en medveten och gedigen undervisning av språket redan från år 1. 
Vi har arbetat med varierande arbetsformer under läs- och skrivinlärning. Några 
exempel på detta är materialet ”En läsande klass”- lässtrategier, läs en kvart om dagen, 
läsklubb, tankekort med reflektion, ”ordfångartrollet”, tankekartor, stödord, 
”innehållsrika meningar”, biblioteksbesök med bokprat m.m. Under årskurs 2 fick 
klasserna ta del av ”tidiga insatser” och då satsades det på extra läsning för många 
elever. Några elever fick även möjlighet att läsa TIL med klasslärarna under det läsåret.  

Norra området framför att i år är resultatet mycket gott, nästan alla elever är helt 
godkända på alla prov.  

 

 

 

 
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 57 37 94 58 37 95 58 35 93 57 39 96 
EN 1 2 3 0 3 3 2 3 5 1 1 2 
Ej 

deltagit 
2 6 8 2 5 7 2 5 7 2 5 7 
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4.2 Svenska årskurs 6   
Tabell 4  
Resultat (2017) svenska årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 1 0 1 

B 7 1 8 

C 13 4 17 

D 15 5 20 

E 17 19 36 

F 4 7 11 

Ej deltagit 6 14 20 

Taldelen har eleverna bra resultat i, likaså läsförståelse. Eleverna presterar sämst på 
skrivdelen. Det är mer än dubbelt så många pojkar som har F i skrivdelen. Två klasser 
sticker ut med sämre resultat än övriga. Det är klass 6A och 6E. Det är 5 elever i 6A 
som ej genomfört proven, dessutom 4 elever som har provresultat F i klass 6A. I klass 
6E är det 5 elever som har provresultat F. Klass 6B har inga elever som har F i resultat. 
I klass 6F är det en elev med F. 

4.3 Svenska årskurs 9 
Tabell 5  
Resultat (2017) svenska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 5 2 7 

B 15 1 16 

C 14 8 22 

D 6 16 22 

E 4 17 21 

F 3 5 8 

Ej deltagit 7 7 14 

Resultaten i muntliga delen är bäst. Sedan läsförståelsen. Det är en del F i skrivdelen, 
den största orsaken till det är att många elever missat att källhänvisa när de skrivit en 
viss texttyp. Vad gäller flickor respektive pojkar kan vi se att det är betydligt fler pojkar 
som fått F i någon provdel. Totalt är det 8 elever i åk 9 som fått F i provbetyg. 
SvAelever är då medräknade. 
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4.4 Matematik årskurs 3 
Tabell 6  
Resultat (2017) matematik årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Muntlig kommunikation 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 56 39 95 
EN 3 2 5 

Ej deltagit 1 4 5 

 

Tabell 7  
Resultat (2017) 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 58 41 99 56 39 95 59 41 100 
EN 1 0 1 3 2 5 0 0 0 

Ej deltagit 1 4 5 1 4 5 1 4 5 

 

Tabell 8  
Resultat (2017) 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 54 38 92 58 38 96 54 34 88 
EN 5 3 8 1 3 4 5 7 12 

Ej deltagit 1 4 5 1 4 5 1 4 5 

Södra området/Närlunda framför att generellt gick matematiken bra. Det Hammar kan 
se att vi behöver träna mera på är problemlösning och area. Närlunda framhåller att trots 
att 3 elever i varje klass inte nådde kravnivån på ett eller flera prov så anser vi att det 
var ett bra resultat. Av de elever som inte klarade alla delprov så kom 1 elev till oss i 
januari från en annan skola (byte av årskurs och läste då matematik enligt årskurs 2) och 
en nyanländ elev kom till oss i okt och har därför haft svårare att ta del av 
undervisningen. 3 elever har visat svårigheter från årskurs 1, tagit del av TIM-satsningar 
(årskurs 2), gjort stora framsteg men nådde inte kravnivån på alla delprov. 1 elev 
missade 1 poäng på ett delprov. På resultaten (kravnivån) kunde vi inte se att något 
delprov varit svårare än de andra. Det prov som eleverna själva uttryckte som svårast 
var del E -problemlösning. Skriftliga räknemetoder, som tidigare år varit svårt för 
eleverna på NP, klarade alla utom 2 st.  
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Norra området framför att i år är resultatet mycket gott, nästan alla elever är helt 
godkända på alla prov.  

4.5 Matematik årskurs 6 
Tabell 9  
Resultat (2017) matematik årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 1 0 1 

B 5 2 7 

C 5 3 8 

D 14 9 23 

E 13 14 27 

F 19 10 29 

Ej deltagit 10 10 20 

 
Det vi ser att eleverna har svårt för:	Att fylla i koordinater.	Enhetsomvandling.	
Medelvärde och typvärde.	Beräkning/uppskattning med decimaltal.	Överlag uppgifter 
på C- och A-nivå.	Det vi ser att eleverna lyckats bra med är:	De har blivit säkrare på att 
fylla i och läsa av ett diagram. Det är en positiv utveckling jämfört med förra året.	
Geometriska begrepp.	Begreppen udda och jämna tal – också en positiv utveckling sen 
förra året.	Om vi jämför förra årets resultat med innevarande år så ser vi att resultatet är 
betydligt sämre i år.	Förra läsåret låg 41 elever på nivå CBA, i år ligger 16 elever på den 
nivån. Vi hade 18 elever på F-nivå jämfört med 29 elever i år. Av de 29 så är det 2 
stycken som är nyanlända.	Vi har i år bytt till ett nytt läromedel. Det är jämfört med en 
del andra läromedel betydligt svårare. Det kan ha inneburit att det blivit för stort gap 
mellan förkunskaper och läromedlets innehåll då eleverna haft olika läromedel beroende 
på vilken skola de kommer ifrån. Vi vet också att denna elevgrupp hade ett lågt resultat 
på ämnesprovet i årskurs 3.	

4.6 Matematik årskurs 9 
Tabell 10  
Resultat (2017) matematik årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 0 2 2 

B 1 1 2 

C 8 4 12 

D 10 6 16 

E 22 24 46 

F 11 17 28 

Ej deltagit 2 2 4 

Mycket kraft och energi läggs på att få alla på E-nivå. De övriga blir svårare att höja då 
undervisningen blir svår att differentiera och individualisera. Anmärkningsvärt är att så 
få elever har nått C eller mer. En reflektion när vi jämför dessa elevers resultat i åk 9 
med det som de hade på NP i åk 6 var att det inte hade förändrats nämnvärt. Det är 
ungefär lika många som hade A och F i åk 6 o 9. En reflektion kring provfrågorna är om 
de verkligen testar matematikkunskaper och inte läsförståelse. Vi ser i rättningen att 
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många har missuppfattat en hel del frågor och räknat ut något annat än det som 
efterfrågats. 

4.7 Engelska årskurs 6 
Tabell 11  
Resultat (2017) engelska årskurs 6 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 3 1 4 

B 15 10 25 

C 9 11 20 

D 13 5 18 

E 10 7 17 

F 4 2 6 

Ej deltagit 10 14 24 

Många elever genomförde inte alla delar av provet (sjukdom + SvA). Ca 40 % av 
eleverna hade C och mer i provbetyg. Många i den här årskullen har problem med sitt 
läsande och det visar sig även i resultaten. Vi konstaterar att många skriver ganska bra i 
år. Det var ett tacksamt ämne, men vi upplevde att kraven var ganska låga. Är det så att 
vi har för höga krav i vanliga fall? Elever som klarar E med minsta möjliga marginal får 
ofta svårt att klara 7:ans kurs. Hur kompenserar vi för det? Vi saknar fortbildning i 
engelska. Vi skulle gärna åka på lite inspirerande kurser.  

4.8 Engelska årskurs 9 
Tabell 12  
Resultat (2017) engelska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 6 7 13 

B 12 5 17 

C 16 16 32 

D 10 14 24 

E 6 6 12 

F 1 1 2 

Ej deltagit 3 7 10 

Vi var imponerade över elevernas förmåga att prata. Vi upplever att de presterar bra på 
NP, eftersom de vet att de proven är omfattande och viktiga. Ämnet var elevnära och 
lätt för eleverna att relatera till. När det gäller skrivdelen upplevde eleverna att ämnet 
var svårt, men de har ändå skrivit bra. Det är bra att de ska skriva ett visst antal ord. Vi 
saknar fortfarande djupet i texterna, ett mer avancerat språk och mer reflekterande. Det 
tror vi delvis beror på ämnet och även ordbegränsningen. Som vanligt presterade 
eleverna bra på läs- och hörförståelse.	Vi skulle behöva tips på hur man utvecklar 
skrivandet. Vi har pratat om det på ämneskonferenserna och bestämt oss för vissa 
uppgifter som vi ska testa, men vi skulle gärna få lite mer inspiration på hur vi ska 
utveckla skrivandet.	
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4.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 
Tabell 13  
Resultat (2017) samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 2 1 3 

B 4 3 7 

C 29 14 43 

D 10 17 27 

E 3 12 15 

F 0 2 2 

Ej deltagit 5 3 8 

 

I princip alla elever (förutom 2 st.) som har gjort provet i samhällskunskap har klarat 
minst E i betyg på detta nationella prov. En viss skillnad syns mellan flickor och pojkar, 
där flickorna överlag når högre betyg än vad pojkarna gör, men den inte lika markant 
som tidigare år. Resultaten har även höjts från tidigare år - färre elever ligger på de lägre 
betygsstegen. Detta kan såklart bero på att det inte var samma ämne som testades i år 
2017 (samhällskunskap) och föregående år 2016 (religion). Dock kan vi även jämföra 
med år 2015, då vi även då hade samhällskunskap som nationellt prov och här ser vi 
också att årets resultat är betydligt högre både för flickor och pojkar. Eleverna har i hög 
grad varit bra både på faktafrågorna och resonemangsfrågorna. Klasserna 9A, 9B och 
9E har fler elever på de högre betygsstegen C-A, medan klasserna 9D och 9F har flest 
elever i spannet E-C. 

4.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 
Tabell 14  
Resultat (2016) naturorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 6 3 9 

B 10 1 11 

C 9 3 12 

D 15 14 29 

E 6 16 22 

F 0 2 2 

Ej deltagit 5 7 12 

Eleverna var mycket duktiga på undersökning- och kommunikationsdelen. Något som 
alla tre NO-ämnena jobbat med. De har lyckats sämre med begreppsdelen som är 
specifikt för kemi. Varför ska de nyanlända eleverna inte skriva nationella proven? Det 
bör inte vara ett gemensamt beslut (dra alla över en). Ämnesläraren borde få vara med 
och bestämma ang beslutet, om eleven ska göra provet eller inte. 
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5. KONSEKVENSER FÖR FORTSATT UNDERVISNING - 
ÄMNESGRUPPERNAS EGNA KOMMENTARER 

5.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att det känns positivt att vi ska genomföra läslyftet 
under nästa läsår, med tanke på resultatet i de svenska skrivdelarna på Nationella 
proven. Närlunda framför att det är viktigt att arbeta medvetet (planering, reflektion, 
analys, beprövad erfarenhet, vetenskapliga teorier....) med språket och matematiken 
samt satsa på tidiga insatser redan i år 1.  

Norra området framför att utifrån den information vi fick om att vi behöver höja 
elevernas skrivarkompetens har vi lagt resurser på halvklasser och arbetat för att stärka 
eleverna på detta område. Vi ser fortfarande att det skiljer mellan pojkars och flickors 
kompetens på skrivområdet. Vi upplever att det är mer avhängigt ämnet, för många 
pojkar, om de ska lyckas producera en text. Vi skulle vilja undersöka detta mer för att se 
hur vi kan fånga även dessa elever. (Kanske detta skulle vara något för kommunens 
genuspedagog att undersöka och sedan delge oss.) Vi vill även höja en fundering. Hur 
kan vi i skolan, från förskoleklass till åk 9, arbeta mer med att få de elever som inte 
frivilligt väljer att läsa skönlitteratur mer intresserade? Vi hoppas att arbetet tillsammans 
med skolbibliotekarier och tillgång till bibliotek, exempelvis att Snavlunda skola 
kommer för slöjd, idrott och biblioteksbesök till Åsbro, ska generera ett större 
läsintresse och läslust.  Precis som att vi upplever matematiklyftet som en 
framgångsfaktor hoppas vi att även nästa läsårs läslyft ska gagna elevernas 
måluppfyllelse.  

5.2 Svenska årskurs 6   

Den största bristen vi ser är att de lärare som undervisat eleverna inte deltar i rättningen 
och kan då heller inte se elevernas resultat. Mellanstadielärarna borde vara med och 
analyera resultaten. För det fortsatta arbetet ser vi att pojkarna behöver träna mer på att 
skriva och läsa. Vi behöver få pojkarna mer motiverade att läsa och skriva. När vi nu ser 
resultaten är det lättare för oss i åk 6-9 att anpassa för varje individ. Överlag behöver vi 
uppmärksamma pojkars intresse för ämnet svenska. Vi efterlyser forskning om hur 
andra skolor lyckas nå pokjar och väcka deras läsintresse. Vid inköp av böcker ska vi 
tänka särskilt på pokjars intressen och behov. 

5.3 Svenska årskurs 9 

Vi behöver bli bättre på att motivera pokjar, de står för den största andelen F. Främst 
behöver vi jobba med skrivning. Svenskansvariga tar med detta när vi arbetar med 
språkplanen. Vi ser nya möjligheter att väcka pojkars intresse för läsning och skrivning 
i och med nya skolbiblioteket och skolbibliotekarien. 

5.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att de tror att matematikböckerna 
”Favoritmatematik”har varit väldigt bra för matematikundervisningen. Böckerna känns 
också väldigt täckande och att det har hjälpt dem att öka sina matematikkunskaper på ett 
positivt sätt. Närlunda framför att det är viktigt att arbeta medvetet (planering, 
reflektion, analys, beprövad erfarenhet, vetenskapliga teorier...) med språket och 
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matematiken samt satsa på tidiga insatser redan i år 1. Vi tror att några av eleverna i 
matematik hade klarat NP om de fått tagit del av ”tidiga insatser” redan i årskurs 1. I 
årskurs 2 har ev ”missuppfattningarna” och brister i den grundläggande taluppfattningen 
redan försvårat för många elever och det är svårt att ”komma ikapp”. 

Norra området anser 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. Vi vill gärna 
behålla det aktuella läromedlet men det finns en oro för att det tar stor del av 
elevpengen som ska räcka till alla läromedel. Detta material är dyrare än många andra. 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 
Det är viktigt att begreppen nöts in redan i tidigare år så att inte eleverna faller på att de 
inte kan begreppen.	Det är också viktigt att undervisande lärare anpassar undervisningen 
efter de förutsättningar som finns i gruppen. Detta är svårt men man måste reflektera 
över den frågan.	Läromedlet är nytt och nästa årskull kommer att ha jobbat med det 
detta läsår vilket borde leda till att fler elever är på samma nivå.	Vi har inte heller haft 
möjlighet att sätta in så mycket särskilt stöd i matematik i årskurs 6. Nästa läsår är det 
viktigt att försöka sätta in stöd direkt.	

5.6 Matematik årskurs 9 

Vi ser att med vårt läromedel ”Matte direkt” så är nivån inte likvärdig med de nationella 
proven. Ett E på läromedlets alla prov räcker inte till ett E på nationella proven. Likaså 
är de höga betygen inte heller på samma nivå. Vi behöver utmana eleverna mer under 
alla deras år så att de är förberedda på att ta sig an uppgifter på A- och C-nivå. Detta är 
något som vi kommer att jobba mer med under nästa läsår där tankar finns att gruppera 
om i vissa årskurser bl.a blivande 7ab för att kunna individualisera matematiken bättre. 
Läromedlet för åk 7-9 kommer också att bytas ut till nästa läsår. 

5.7 Engelska årskurs 6 

Många elever genomförde inte alla delar av provet (sjukdom + SvA). Ca 40 % av 
eleverna hade C och mer i provbetyg. Många i den här årskullen har problem med sitt 
läsande och det visar sig även i resultaten. Vi konstaterar att många skriver ganska bra i 
år. Det var ett tacksamt ämne, men vi upplevde att kraven var ganska låga. Är det så att 
vi har för höga krav i vanliga fall? Elever som klarar E med minsta möjliga marginal får 
ofta svårt att klara 7:ans kurs. Hur kompenserar vi för det? Vi saknar fortbildning i 
engelska. Vi skulle gärna åka på lite inspirerande kurser.  

5.8 Engelska årskurs 9 

Vi var imponerade över elevernas förmåga att prata. Vi upplever att de presterar bra på 
NP, eftersom de vet att de proven är omfattande och viktiga. Ämnet var elevnära och 
lätt för eleverna att relatera till. När det gäller skrivdelen upplevde eleverna att ämnet 
var svårt, men de har ändå skrivit bra. Det är bra att de ska skriva ett visst antal ord. Vi 
saknar fortfarande djupet i texterna, ett mer avancerat språk och mer reflekterande. Det 
tror vi delvis beror på ämnet och även ordbegränsningen. Som vanligt presterade 
eleverna bra på läs- och hörförståelse.	Vi skulle behöva tips på hur man utvecklar 
skrivandet. Vi har pratat om det på ämneskonferenserna och bestämt oss för vissa 
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uppgifter som vi ska testa, men vi skulle gärna få lite mer inspiration på hur vi ska 
utveckla skrivandet.	

5.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 
Det positiva är att eleverna har utvecklats i förmågan att resonera och dra slutsatser - det 
är roligt att se att vårt arbete med resonemang ger resultat både för flickor och pojkar. 
Det är bara att fortsätta detta arbete. Bristerna är begreppsförmågan - eleverna har svårt 
att nå A-nivå på dessa kryssfrågor. Det är svårt för undervisande lärare att hinna 
fördjupa sig i alla arbetsområden som verkar krävas på ett NP i samhällskunskap. 
Överlag klarade eleverna de ord och begrepp som de har arbetat med under åk 9 bättre 
än de som tillhörde ett "gammalt" arbetsområde från tex åk 7. Vi kommer att fortsätta 
vårt arbete med läsförståelse i de fyra SO-ämnena men även förmågan att resonera och 
dra slutsatser. Vi arbetar även med provbedömning på vanliga prov och 
inlämningsuppgifter på ett liknande sätt som NP är utformat, vilket gör eleverna 
bekväma vid provsituation. Vi kan jobba vidare med att låta SO-ämnena förankras mer i 
samhället genom att ta upp aktuella händelser och nyheter i det vardagliga arbetet. 
Kanske låta nyhetsprogram rulla på morgonen på skärmarna i korridorerna. 

5.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Jobba mer med kretsloppen bla. Kväve och fosfor. Använda begreppen tydligare. 
Önskar göra fler praktiska experiment, tyvärr mycket tidskrävande (förberedelse- och 
efterarbete). Fortbildningsbehov – konferenser bör vara mer bi/ke och tk/fy. Vi önskar 
få gå på NO-biennalen. 

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. Lärarna framför vidare 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. Dessutom bör vaktande 
lärare ha en relation till eleverna i syfte att främja än mer trygghet. I möjligaste mån 
önskas vaktande ämneslärare/undervisande lärare eller mentor vilket kan underlätta 
såväl instruktioner som bemötandet av eleverna. Försöket med organisation med 
förvaringslådor till proven för de äldre eleverna har fungerat mycket bra.  

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, även i år, 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. Samrättning tillsammans mellan lärare, både avseende lärare för yngre och 
äldre elever såsom mellan lärare på samma stadium, framförs som mycket värdefull. 
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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?  

I svenska framhåller lärarna, även i år, att elevernas resultat, oavsett årskurs, är 
genomgående bra avseende den muntliga delen men att elevernas kunskaper när det 
gäller textskrivande behöver vidareutvecklas. Årskurs 3 påvisar högre måluppfyllelse än 
tidigare år vilket lärarna tror beror på en medveten och gedigen undervisning av språket 
redan från årskurs 1. Samtliga betygssteg finns representarde för både årskurs 6 och 9, 
även på den högsta nivån, dock i högre grad för årskurs 9. En tydlig snedfördelning kan 
noteras med en högre andel pojkar på de lägre betygsstegen. Årskurs 6 uppvisar lägre 
måluppfyllelse än i fjol, årskurs 9 uppvisar högre måluppfyllelse än i fjol. Både årskurs 
6 och 9 har dock fler F i år än året innan. 

I matematik menar lärarna för årskurs 3 att framsteg avseende ökad måluppfyllelse kan 
noteras. Det finns dock fortsatt stora variationer mellan eleverna och även ett märkbart 
behov av stöd och anpassningar. De insatser som gjorts under året har gett goda resultat 
vilket visar på hur värdefulla dessa är. Dessutom framhåller lärarna att 
kunskapsområdena med problemlösning och area är områden som vidare bör 
uppmärksammas. När det gäller årskurs 6 och 9 har lärarna noterat flera olika 
matematiska områden att arbeta vidare med. Lärarna uppmärksammar särskilt att 
resultatet ser betydligt lägre ut i årskurs 6 än ifjol. Samtliga betygssteg finns 
representarde för både årskurs 6 och 9, även på den högsta nivån, dock i högre grad för 
årskurs 9. Det kan noteras att flickorna i årskurs 6 återfinns till större del än pojkarna på 
både de högre betygsstegen A-C och för det underkända betyget F. När det gäller 
årskurs 9 är måluppfyllelsen relativt likvärdig. Dock återfinns det fler pojkar på de 
högsta nivåerna A-B samt på det underkända betyget F. Både årskurs 6 och 9 uppvisar 
lägre måluppfyllelse än i fjol. Både årskurs 6 och 9 har fler F i år än året innan.  

Som föregående år kan sammanfattningsvis konstateras att hög måluppfyllelse för 
Askersunds kommuns elever finns i ämnet engelska. Lärarna påpekar dock att skrivande 
är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde. När det gäller årskurs 6 framhålls att flertalet i 
denna årskull har svårigheter med sitt läsande vilket lärarna bedömer påverkar provens 
utfall. Samtliga betygssteg finns representarde för både årskurs 6 och 9, även på den 
högsta nivån, dock i något högre grad för årskurs 9. Måluppfyllelsen är något högre för 
flickor både i årskurs 6 och 9. Årskurs 6 uppvisar något lägre måluppfyllelse än i fjol, 
årskurs 9 uppvisar något högre måluppfyllelse än i fjol. Andelen för det underkända 
betyget F är likvärdigt mellan åren för årskurs 6, dock har den minskat för årskurs 9.  

Lärarna för de samhällsorienterande ämnena framhåller att de uppmärksammar ökad 
måluppfyllelse. Variationer kan noteras mellan olika grupperna samt en skillnad mellan 
flickors och pojkars resultat. Eleverna klarar i hög grad faktafrågorna och 
resonemangsfrågorna. Vidare framför lärarna utvecklingsområdena begreppsförmåga 
samt läsförståelse. Detta är i linje med det lärarna för de samhällsorienterande ämnena 
framförde förra året om 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. Årskurs 9 
uppvisar ett resultat där samtliga betygssteg finns representarde. En snedfördelning kan 
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noteras med en högre andel pojkar på de lägre betygsstegen. Årskurs 9 uppvisar högre 
måluppfyllelse än i fjol. 

Lärarna för de naturorienterande ämnena framför att eleverna visar god måluppfyllelse 
på undersökning- och kommunikationsdelen. I likhet med lärarna för de 
samhällsorienterande ämnena uppmärksammas svårigheter med begreppsdelen. I detta 
sammanhang bör även noteras att lärarna för de naturorienterande ämnena förra året 
framförde att textuppgifter, redogörande, resonerande och analyserande svar kräver god 
läsförståelse och skrivförmåga. Årskurs 9 uppvisar ett resultat där samtliga betygssteg 
finns representarde. En snedfördelning kan noteras med en högre andel pojkar på de 
lägre betygsstegen. Årskurs 9 uppvisar högre måluppfyllelse än i fjol. 

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, i år resultat helt i linje med Skolverkets nya övergripande 
bedömning; ett tydligt trendbrott avseende sjunkande kunskapsresultat. Årskurs 6 
uppvisar dock, i stort, lägre resultat än tidigare i år. Årskurs 9 uppvisar högre 
måluppfyllelse förrutom i matematik. 

Vid jämförelse mellan flickor och pojkar i Askersunds kommun uppmärksammar 
lärarna att pojkar i högre grad än flickor hamnar på de lägre betygsstegen. Även i detta 
hänseende påvisar Skolverket (2017) att det finns ett fortsatt starkt samband mellan kön 
och elevers resultat i Sverige. Generellt har pojkar lägre resultat än flickor.  

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. 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. De insatser som gjorts under året har gett 
goda resultat vilket visar på hur värdefulla dessa har varit. Vidare kan noteras, i likhet 
med tidigare års analyser, 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 arbetet med ämnesspecifika begrepp. För 
att ytterligare öka måluppfyllelse framhåller lärarna vikten av att använda relevanta 
begrepp än tydligare. Avslutningsvis menar lärarna 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? 


