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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

I Askersunds kommun genomfördes under våren 2019 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 6 till 20 (delproven årskurs 3, samt delprov B och C/D/E, årskurs 6 och 9). 

De skriftliga delproven hade sedan tidigare kända provperioder (årskurs 3 samt delprov 
A för årskurs 6 och 9) och provdatum (delprov B och C/D/E för 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 2019 

I Askersunds kommun utfördes nationella prov i matematik och svenska i samtliga 
skolor för årskurs 3, 6 och 9. Vidare tillkom prov för årskurs 6 och 9 i ämnet engelska. 
För årskurs 9 genomfördes även prov i samhällsorienterande ämnen (detta år i religion) 
och naturorienterande ämnen (detta år i biologi). 

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 
kommunens ledningsgrupp samt 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 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 provtillfällena fungerade bra i alla klasser och det 
har varit arbetsro. I en del klasser har vi använt oss av rörelse innan för att stärka 
koncentrationen. De muntliga delarna av proven har krävt att en pedagog har använt sin 
tid till detta och att andra grupperingar av elever som har behov har försummats. 
Hanteringen av prov har fungerat bra och handledningarna har varit tydliga. 

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. I Åsbro har 
man använt de resurser som finns i klassen för att få till så många halvklasstillfällen 
som möjligt. På två av skolorna har det varit mycket frånvaro av olika slag, vilket har 
påverkat möjligheten till att göra gruppuppgifter. Hantering och handledningen har varit 
bra.  

2.2 Svenska årskurs 6 

Två lärare satt och gjorde provvaktsschema utifrån klassernas ordinarie undervisande 
lärare (Tidsåtgång: ca 2 timmar). Vi såg till att mentor eller undervisande lärare i sv 
startade upp det första delprovet för elevernas trygghet och struktur. Vi planerade även 
för de små grupperna för elever med särskilda behov, vilket krävde extra lärarresurser (i 
första hand speciallärarna, vilka dessa elever är särskilt trygga med då de har delar av 
sin ordinarie undervisning med dessa). Tre lärare plockade i ordning proven på 
provdagens morgon klassvis i lådor samt bifogade instruktioner till de lärare som skulle 
genomföra proven. (Tidsåtgång: ca 2 x 45 min, eftersom det var två provdagar).Överlag 
fungerade genomförandet väl. Vi hade även ett uppsamlingsheat för elever som varit 
sjuka senare under terminen. Även för detta upprättade 1 lärare ett vaktschema samt 
bokade lokal och plockade fram materialet. (Tidsåtgång: ca 2 timmar). Vi behöver 
skapa rutiner för bättre struktur inför genomförandet av uppsamlingsheatet – listorna 
över vilka elever som genomfört vilka delprov, var inte konsekvent ifyllda.  

2.3 Svenska årskurs 9 

I höstas genomförde vi np muntliga i både sv, ma och eng under en dag.  Detta tyckte 
både elever och lärare var mycket bra. Det krävdes mycket tid för organisation men 
vinsten vid genomförandet var stor. Detta år skulle skrivdelen genomföras på dator, 
skolan köpte in exam.net, det har fungerat mycket bra. Många lärare använder exam.net 
även i ordinarie undervisning. Det som fungerade mindre bra var nätverks-
uppkopplingen.  Vid ett tillfälle var eleverna tvungna att byta klassrum. Detta år har vi 
startat alla prov kl 09.00. Innan provstart har eleverna gått en promenad sedan har 
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skolan bjudit på smörgås. Detta har varit väldigt bra och vi tror att det har varit 
gynnsamt för alla men särskilt för de elever som inte äter frukost hemma. Det som varit 
sämre är otydligheten från skolverket vad gäller paus och rast. Det skulle vara bra om 
skolan reglerar detta, om det är tillåtet. Vi önskar att skolan köper in någon form av 
löstagbara/upphängningsbara skrivbord så vi kan utnyttja stora salongen till flertalet 
elever. Då är det lättare att lösgöra personal som kan ta hand om npf-elever och elever 
som ej klarar provsituationen. 

2.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda tycker att provtillfällena fungerade bra i alla klasser och det 
har varit arbetsro. I en del klasser har vi använt oss av rörelse innan för att stärka 
koncentrationen. De muntliga delarna av proven har krävt att en pedagog har använt sin 
tid till detta och att andra grupperingar av elever som har behov har försummats. 
Hanteringen av prov har fungerat bra och handledningarna har varit tydliga. 

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. I Åsbro har 
man använt de resurser som finns i klassen för att få till så många halvklasstillfällen 
som möjligt. På två av skolorna har det varit mycket frånvaro av olika slag, vilket har 
påverkat möjligheten till att göra gruppuppgifter. Hantering och handledningen har varit 
bra.  

2.5 Matematik årskurs 6 

Bra. Det är en fördel om varje provtillfälle startas upp av undervisande lärare men det är 
ej genomförbart vid alla tillfällen. Muntliga delen var för några jättesvårt att genomföra 
då undervisande lärare ofta fick ta av undervisningsfri tid för att kunna genomföra dem. 
Det är önskvärt att den muntliga delen kan genomföras under en arbetsdag. 

2.6 Matematik årskurs 9 

Bra. Det är en fördel om varje provtillfälle startas upp av undervisande lärare men det är 
ej genomförbart vid alla tillfällen. Muntliga fungerade bra men för en del elever kan det 
vara stressande att enbart bli bedömd av för dem okända lärare. Några elever hamnade i 
grupper där de hade svårt att ”ta för sig”. Det kan ha påverkat deras resultat på A-delen. 

2.7 Engelska årskurs 6 

Schemat och genomförandet har fungerat bra. Hanteringen av proven har gått bra, bra 
med förvaringslådor till proven. Vi hade ett gemensamt uppsamlingsheat för engelska 
NP vid ett tillfälle.  

2.8 Engelska årskurs 9 

Det muntliga provet genomfördes på en dag tillsammans med NP Matte och NP 
svenska del A. Eleverna gjorde alltså tre prov under en och samma dag efter ett schema. 
Övriga elever åk 6 - 8 genomförde operation dagsverke denna dag. Fördelar: Allt klart 
på en dag både för personal och elever. Nackdelar: För att få till schemat var det en 
behörig och en obehörig lärare på varje station. Det vi kan utveckla till nästa år är att vi 
innan bestämmer hur genomförandet ska gå till. I år var vi delaktiga på ett mer eller 
mindre sätt. Hörförståelsen ligger fortfarande före läsförståelsen vilket vi under många 
år önskat att byta plats på. Gör man så är det lättare att få till anpassningar av schema.  
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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. De nya anpassningarna kräver mer lokaler 
och personal vilket i vissa fall varit svårt att tillgodose. Vår digitala plattform 
Examnet.se fungerade exemplariskt. 

2.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Bra att provet börjar kl 9.00; det ger oss möjlighet att hinna sortera proven på morgonen 
inom ramen för arbetstiden. Vi behöver ha lite tydligare rutiner kring hur vi hanterar 
frukosten vi serverat eleverna. Provschema och vakter har fungerat bra. För en del 
elever var provtiden snålt tilltagen. 

2.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Den laborativa delen fungerade bra. Två lärare genomförde proven i samtliga grupper. 
Hälften av grupperna i biologisalen och hälften i kemisalen. Allt kring provtillfällena 
före och efter har fungerat. Schema och tider för provtillfällena fungerade bra och 
samordnades av annan lärare.  Ett fåtal elever genomförde proven i SVA-gruppen. Bör 
skapas rutiner för hur proven för SVA-gruppen ska lämnas in.  

3. UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

3.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att rättningsarbetet har genomförts på planeringstiden, 
vi har inte fått extra tid för detta. Efter varje provtillfälle så rättades proven och vid 
behov av jämförelse så diskuterades mellan kollegor. Närlunda och Södra planerade in 
en rättningsdag tillsammans men den gick tyvärr inte att utnyttja då datumet för 
inlämning av bedömning tidigarelades. Handledningarna var tydliga men vi tycker att 
det var alldeles för låg kravnivå på dem i både svenska och matematik. 

Norra området framför att vissa delprov har vi reflekterat kring och rättat tillsammans 
med kollegor på två av skolorna. Samrättning med ansvariga lärare i norr har varit 
mycket värdefull för samsyn och likvärdig bedömning. Rättningsarbetet har till stor del 
skett efter lektionstid, oftast enskilt och ibland har vi hjälpts åt. Rättning av enklare 
karaktär har också vid några tillfällen kunnat göras i samband med vissa delprovs 
genomförande. När vi har varit tveksamma till hur en uppgift skulle bedömas, har vi 
tillsammans bollat och funderat.  Några elevarbeten i svenska (skrivande) plockades 
med till det gemensamma rättningstillfället i norra skolområdet för att ytterligare 
granskas. Det har varit värdefullt och fungerat bra. Ifyllande av statistik till kommunen 
och SCB har gjorts gemensamt, liksom ifyllande av elevernas enskilda 
resultatsammanställningar. 

3.2 Svenska årskurs 6 

Proven är bra med relevanta uppgifter som mäter det vi vill bedöma. Vi anser dock att 
omfattningen på provet är onödigt stor - två stora läsuppgifter och två skrivuppgifter är 
inte nödvändigt (och gör dessutom rättningsarbetet extremt tidskrävande) - lärarna har 
tillräckligt med annat underlag för betygssättning. Det räcker med en läsförståelsedel 
och en skrivdel som i NPSv9. Vi var två lärare från Sjöängsskolan och tre lärare från åk 
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4-5 (det ursprungliga avtalet var dock fyra lärare från åk 4-5) som sambedömde ca 100 
prov (av 113 elever var det 16 som ej deltog av olika anledningar – SvA, särskola eller 
annat). Vi hade fått tilldelat oss två eftermiddagar kl 13-16. Efter dessa dagar, äskade vi 
ytterligare en heldag för rättning samt använde den eftermiddag vi skulle ha analyserat 
till att rätta färdigt. Vi fick dessutom plocka in ytterligare en lärare från Sjöängsskolan 
som satt och sammanställde alla resultaten. Det tar oehört mycket tid att administrera 
ifyllandet av elevprofiler och elevresultat. (Total tidsåtgång för rättningsarbete: 3 ½ 
heldagar på 5 lärare samt ytterligare ca 2 timmar för analysarbetet. Vi har sambedömt 
elevuppsatserna och läsförståelsen. För att spara tid, delade vi upp oss 2+3 där ena 
gruppen bedömde B1+C1 och den andra gruppen B2+C2. Vår önskan är att från början 
tilldelas den tid vi behöver sammanhängande för att få arbetet klart i tid, kunna ha fokus 
på bedömningen och kunna planera den övriga verksamheten med framförhållning. Vad 
gäller själva analysarbetet, är det oehört tidskrävande att sammanställa statistiken och 
alla resultat skall rapporteras in till flera olika instanser. Sammanställningen av 
statistiken borde kunna utföras av någon annan, som sedan delger oss 
sammanställningen som underlag för analysen. Det skulle spara tid som just nu tas från 
planering och genomförande av ordinarie undervisning. 

3.3 Svenska årskurs 9 

Schema, tider, vakt och hantering av prov har fungerat bra. Mycket beror på att man 
som personal haft gott om tid att organisera detta på morgonen då eleverna varit ute på 
promenad. Rättningsarbetet har varit bra. Det har fungerat effektivt. Vi har avsatt en 
personal för att sköta det administrativa slutarbetet. Det har gjort att arbetet fungerat väl.  

3.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att rättningsarbetet har genomförts på planeringstiden, 
vi har inte fått extra tid för detta. Efter varje provtillfälle så rättades proven och vid 
behov av jämförelse så diskuterades mellan kollegor. Närlunda och Södra planerade in 
en rättningsdag tillsammans men den gick tyvärr inte att utnyttja då datumet för 
inlämning av bedömning tidigarelades. Handledningarna var tydliga men vi tycker att 
det var alldeles för låg kravnivå på dem i både svenska och matematik. 

Norra området framför att vissa delprov har vi reflekterat kring och rättat tillsammans 
med kollegor på två av skolorna. Samrättning med ansvariga lärare i norr har varit 
mycket värdefull för samsyn och likvärdig bedömning. Rättningsarbetet har till stor del 
skett efter lektionstid, oftast enskilt och ibland har vi hjälpts åt. Rättning av enklare 
karaktär har också vid några tillfällen kunnat göras i samband med vissa delprovs 
genomförande. När vi har varit tveksamma till hur en uppgift skulle bedömas, har vi 
tillsammans bollat och funderat. Det har varit värdefullt och fungerat bra. Ifyllande av 
statistik till kommunen och SCB har gjorts gemensamt, liksom ifyllande av elevernas 
enskilda resultatsammanställningar.  

3.5 Matematik årskurs 6 

Rättningsdagen låg planerad till sista undervisningsdagen innan betygen skulle sättas. 
Detta skulle innebära att det inte skulle finnas tillräckligt med tid att analysera resultatet 
innan betygssättning varav dagen byttes. Några lärare hade också möjlighet att påbörja 
rättningsarbetet innan rättningsdagen. Det är viktigt att rättningsdagen läggs i god tid 
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innan betygssättningen. Det vi upptäckte var att när vi själva kunde bestämma över 
rättningstiden blev det mer effektivt. Vi är nöjda med det här upplägget. 

3.6 Matematik årskurs 9 

Det fungerade bra. Det tog tid, totalt 3,5 dagar med sammanställningen men då var inte 
alla matematiklärare inblandade alla dagar. 

3.7 Engelska årskurs 6 

Rättningen skedde under två eftermiddagar på Sjöängsskolan. Vi var två lärare från 
Sjöängsskolan och fyra 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 och sammanställningen på 
dessa eftermiddagar. Två lärare från Sjöängsskolan förde in resultaten i Infomentor. 

3.8 Engelska årskurs 9 

Att proven skrevs digitalt underlättade rättningen. 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 pågick i sammanlagt 4 ½ dagar. Resonemangsfrågorna rättades av 
legitimerade SO-lärare (vi sambedömde en fråga i taget, två och två) medan 
kryssfrågorna delvis rättades av andra lärare. Vi anser att bedömningsmallen till vissa 
av resonemangsfrågorna är väldigt krånglig med många moment som tar tid att sätta sig 
in i och är svårtolkade. Arbetet med att bedöma resonemangsfrågorna är oerhört 
tidskrävande. Sammanställningen av resultaten är mycket tidskrävande, och vi skulle 
önska att administrativ personal kunde sammanställa siffrorna till resultatsanalysen. 
Rättnings- och analysarbetet tar mycket tid och kraft från ordinarie undervisning – och 
det är den tiden med eleverna som utvecklar deras kunskaper. 

3.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 

Alla som rättade proven var inte NO-lärare. Viktigt att de som rättar proven har rätt 
kompetens. Delar av provet fick rättas om av en lärare. Tiden räckte inte riktigt till på 
rättningsdagen. Fler behöver hjälpas åt vid rättningen eller mer tid till rättning. Bättre 
med mer tid så att behöriga NO-lärare kan genomföra rättningen. De rättande bör före 
rättningen tillsammans med biologilärare gå igenom rättningsmallen.   



  10. 

4. ELEVERNAS RESULTAT - ÄMNESGRUPPERNAS EGNA 
KOMMENTARER 

4.1 Svenska årskurs 3 
Tabell 1  
Resultat (2019) svenska årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Tala – muntlig uppgift 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 52 58 110 
EN 2 3 5 

Ej deltagit 0 2 2 

 

Tabell 2  
Resultat (2019) svenska årskurs 3 - delprov B till E 

 

Tabell 3  
Resultat (2019) 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 46 47 93 50 49 99 49 54 103 
EN 8 13 21 4 11 15 5 6 11 

Ej deltagit 0 3 3 0 3 3 0 3 3 

Södra området/Närlunda framför att eleverna med annat modersmål än svenska faller 
även i matematiken eftersom det är så pass mycket svenska att förstå. De elever som vi 
redan vet har det svårt är de som visar sig inte bli godkända varken i svenska eller 
matematik. Faktatexten behöver ses över. I läsförståelsen handlar det om 2 st hamstrar 
men på faktatexten som man själv ska skriva och där man ska utgå från den lästa texten 
får man bara skriva om den ena hamstern. Det är förvillande för eleverna. Vi har olika 
tankar kring att berättelsetexter kontra faktatexter var lättast för eleverna.   

Norra området framför att i år har det funnits barn med olika behov och det är inte 
överraskande att de inte klarar av alla moment, vi ser ändå deras framsteg och är nöjda 

 
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 50 54 104 49 56 105 51 54 105 53 57 110 
EN 4 7 11 5 4 9 3 6 9 1 3 4 
Ej 

deltagit 
0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 
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med deras prestationer. I år är resultatet varierande i svenska. Flertalet elever är 
godkända i alla prov.  

4.2 Svenska årskurs 6   
Tabell 4  
Resultat (2019) svenska årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 1 0 1 

B 5 1 6 

C 8 9 17 

D 11 14 25 

E 17 18 35 

F 5 9 14 

Ej deltagit 5 11 16 

Få elever når A eller B i provbetyg, och det finns en tendens till att det är flickorna som 
har de allra högsta betygen. I övrigt ser vi inga större skillnader mellan könen i resultat. 
Många får betyget D eller E (drygt hälften av årskursens elever). Vi kan också se att ca 
25% av årskursens elever har F eller inte har deltagit, vilket betyder att en fjärdedel 
faktiskt inte når målen. Vi anser att det behövs utökade resurser för att kunna hjälpa 
dessa elever till måluppfyllelse - det behövs mer specialundervisning. 

4.3 Svenska årskurs 9 
Tabell 5  
Resultat (2019) svenska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 7 1 8 

B 16 9 25 

C 10 11 21 

D 10 14 24 

E 6 15 21 

F 3 2 5 

Ej deltagit 4 10 14 

Elevernas resultat har varit bättre än förväntat. Delprov A har bäst följt av C-delen. B-
delen har lägst resultat.  Vad gäller SvA så har eleverna lyckats bäst med A-delen och 
C-delen. B-delen har varit svår.  
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4.4 Matematik årskurs 3 
Tabell 6  
Resultat (2019) matematik årskurs 3 - delprov A 

 
Delprov A  

Muntlig kommunikation 

Betyg 
Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Tot. 

N 43 52 95 
EN 11 9 20 

Ej deltagit 0 2 2 

 

Tabell 7  
Resultat (2019) 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 40 50 90 46 59 105 46 57 103 
EN 14 11 25 8 2 10 8 4 12 

Ej deltagit 0 2 2 0 2 2 0 2 2 

 

Tabell 8  
Resultat (2019) 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 52 88 42 48 90 45 56 101 
EN 18 9 27 12 13 25 9 5 14 

Ej deltagit 0 2 2 0 2 2 0 2 2 

Södra området/Närlunda framför att eleverna med annat modersmål än svenska faller 
även i matematiken eftersom det är så pass mycket svenska att förstå. De elever som vi 
redan vet har det svårt är de som visar sig inte bli godkända varken i svenska eller 
matematik. Det är bra om man har kollat innan att eleverna får de delar i matematiken 
innan man har proven.  

Norra området framför att i år har det funnits barn med olika behov och det är inte 
överraskande att de inte klarar av alla moment, vi ser ändå deras framsteg och är nöjda 
med deras prestationer. I år är resultatet varierande. 
  



  13. 

4.5 Matematik årskurs 6 
Tabell 9  
Resultat (2019) matematik årskurs 6  

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 0 1 1 

B 4 2 6 

C 5 6 11 

D 8 14 22 

E 18 15 33 

F 14 18 32 

Ej deltagit 4 3 7 

 

Det vi ser att eleverna har svårt för: Areaberäkning. Flera elever räknade addition 
istället för multiplikation. Kombinatorik. Namnge tredimensionella figurer. Kort 
division och huvudräkning med division. Sannolikhet. Begrepp inom området geometri 
hade överlag lågt antal rätt svar. Det de klarade bra: Algoritmer addition, subtraktion 
och multiplikation. Se och hitta mönster. Jämförelse mellan olika årgångar: 

 
Betygssteg 2017 2018 2019 
F 31% 18% 29% 
C-A 17% 36% 16% 

Innevarande årskull presterade som elevgruppen 2017. Vi vet att elevgrupp 2019 hade 
ett lågt resultat på ämnesprovet i årskurs 3. Det hade även elevgruppen som genomförde 
provet 2017. Vi kan alltså se att förkunskaperna från åk 3 har stor betydelse för 
provresultatet i åk 6. Samma läromedel har använts i kommunen. 

4.6 Matematik årskurs 9 
Tabell 10  
Resultat (2019) matematik årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 2 3 5 

B 3 3 6 

C 11 4 15 

D 12 9 21 

E 12 20 32 

F 13 12 25 

Ej deltagit 3 11 14 

Jämförelse mellan olika årgångar: 
 
Betygssteg 2017 2018 

(ersättningsprov, ej 
muntligt) 

2019  Resultat i åk 6 
2016 (nuvarande 
åk 9) 

F 25% 23% 22%  15% 
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C-A 15% 18% 22%  35% 
Ej deltagit 4 % 5% 10%  11% 

Jämförelsen haltar då vi inte fick räkna med den muntliga delen år 2018.  Vi kan dock 
se att nivåerna ligger ungefär som tidigare år både vad gäller de högre provbetygen och 
de lägre. I tabellen kan vi se att nuvarande åk 9 har som årgång sänkt sina provbetyg 
från Np åk 6. På individnivå skiljer sig det dock en del mellan grupperna. Vi kan se att 
det till stor del påverkas av hur klassen har fungerat som grupp under år 7-9. Detta var 
svårt: Grundpotensform. Talföljd med decimalform. 100. Omvandla tid i decimalform 
till timmar och minuter. Förkorta 9x/3x. Vi kan se att fler elever vågar ta sig an 
problemlösningsuppgifterna. Många elever hade svårt att hinna med C-delen och de 
upplevde därför den uppgiften stressande.  

4.7 Engelska årskurs 6 
Tabell 11  
Resultat (2019) engelska årskurs 6 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 3 7 10 

B 7 13 20 

C 14 18 32 

D 5 6 11 

E 13 6 19 

F 6 4 10 

Ej deltagit 6 5 11 

54,9 % av eleverna fick C eller mer som provresultat. 26,5 % fick E-D och 8,8 % blev 
underkända. 9,7 % gjorde inte delar av eller hela provet. Flera av de som inte gjort 
provet är inskrivna i särskolan eller är SVA-elever. 

4.8 Engelska årskurs 9 
Tabell 12  
Resultat (2019) engelska årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 7 11 18 

B 12 10    22 

C 9 16 25 

D 6 6 12 

E 9 9 18 

F 5 1 6 

Ej deltagit 13 4 17 

Sex elever fick underkänt på hela provet. 15, 2 % av eleverna hade A. Fler pojkar fick A 
än flickorna men en högre i år var flickor. Ämnet i år på C-delen var bra, med tydliga 
stödstrukturer. Den del som gick sämst var B-delen så vi behöver arbeta med både läs- 
och hörförståelse.  
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4.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 
Tabell 13  
Resultat (2019) samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 5 2 7 

B 10 2 12 

C 12 14 26 

D 8 11 19 

E 13 13 26 

F 1 7 8 

Ej deltagit 7 13 20 

Vissa av frågorna krävde en orimlig detaljkunskap (t.ex Svenska kyrkans historia, 
innehållet i nattvardsbönen) vilka eleverna ofta misslyckades på. Det är inte rimligt att 
eleverna förväntas ha en sådan detaljkunskap när religionskunskapen bara är ett av 15 
andra ämnen de läser i grundskolan. Vissa av frågorna var dessutom svåra att tolka 
instruktionerna till. Stödstrukturerna till frågorna blir ibland så omfattande att de 
förvirrar. För de svaga eleverna/NPF- eleverna är provet inte rättvisande – det är mer ett 
test i uthållighet och att skriva mycket än att mäta elevernas faktiska kunskaper. Vi ser 
också att fler flickor än pojkar har de högsta provbetygen samt att fler pojkar än flickor 
får underkänt på provet. Vi tror att flickor kan vara mer drivna skribenter än pojkar samt 
att fler flickor än pojkar har en hög ambitionsnivå med sina studier. 

4.10 Naturorienterande ämnen årskurs 9 
Tabell 14  
Resultat (2019) naturorienterande ämnen årskurs 9 

Betyg Antal flickor Antal pojkar Totalt 

A 9 5 14 

B 10 5 15 

C 9 10 19 

D 9 11 20 

E 11 13 24 

F 0 3 3 

Ej deltagit 8 15     23 

Totalt genomförde 95 elever nationella proven i biologi och 23 elever deltog ej på 
samtliga delar. Vid sjukdom har eleverna ej fått möjlighet att genomföra hela provet. 
Eleverna fick över lag samma betyg eller högre på nationella provet som i slutbetyg 
med några få undantag. Vi är nöjda med det totala resultatet som eleverna presterade på 
de nationella proven. Av de 95 elever som genomförde provet fick 50% av eleverna C 
eller högre, 3% av eleverna fick F på provet. En klass som sticker ut där 15 av 17 har C 
eller högre. Den klass som presterade sämst på provet presterade i förhållande till sina 
biologibetyg bra. Flickor och pojkar presterade över lag på samma nivå men fler flickor 
presterade på A och B nivå där vi totalt har 19 flickor och 10 pojkar.  Det är i år en stor 
andel elever som ej deltagit (25%) eller genomfört alla delar av provet. En stor andel av 
dem tillhör annan undervisningsgruppen eller har anpassad studiegång.  



  16. 

5. KONSEKVENSER FÖR FORTSATT UNDERVISNING - 
ÄMNESGRUPPERNAS EGNA KOMMENTARER 

5.1 Svenska årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att efter proven har vi inte resurser och tid att följa upp 
elever som har låga resultat. Vi behöver förmedla resultaten till mottagande lärare åk 4. 
De elever som visar extremt lågt resultat har vi försökt göra en kartläggning på vilken 
nivå hen ligger på. Elever som vi trodde skulle behöva mer tid, ex vid dyslexi, klarade 
proven med god marginal. En tanke är att arbeta mer med elevernas texter gemensamt i 
sin undervisning innan och att använda sig av kompisrespons.  

Norra området framför att att det fortfarande 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. De valda ämnena i både fakta och 
berättelsen har varit bra och fångat elevernas intressen.  

5.2 Svenska årskurs 6   

Många får betyget D eller E (drygt hälften av årskursens elever). Vi kan också se att ca 
25% av årskursens elever har F eller inte har deltagit, vilket betyder att en fjärdedel 
faktiskt inte når målen. Vi anser att det behövs utökade resurser för att kunna hjälpa 
dessa elever till måluppfyllelse - det behövs mer specialundervisning. Vad gäller 
skrivandet behöver vi hjälpa eleverna att utveckla grundläggande färdigheter vad gäller 
meningsbyggnad, tappade ändelser på ord och interpunktion. Även talspråk och sms-
språk behöver slipas bort – eleverna behöver uppmärksammas på att skilja på vardagligt 
skrivande och skrivande i ett bestämt syfte. För både läsande och skrivande gäller att 
eleverna behöver mer av just det. Förutom det dagliga nötandet i ordinarie 
undervisning, tror vi att eleverna behöver inspiration utifrån emellanåt för att få hjälp 
med att bli motiverade – t.ex författarbesök (vilket har varit uppskattat i åk 6), 
föreläsare (föreläsningen av Petter i augusti 2018 skulle eleverna ha behövt ta del av, 
kanske mer än vi lärare), skolbibliotekarier etc. 

5.3 Svenska årskurs 9 

Det är många elever som har svårt med analysfrågorna i läsförståelsen. Vi behöver träna 
mycket på att göra analyser på det vi läser, särskilt pojkarnas resultat är sämre där. Vi 
har börjat köpa in material till svenskan som heter Spegla språket. I åk 7 har samtliga 
elever använt den boken. Vi hoppas att vi får fortsätta att köpa in den så undervisningen 
blir mer likvärdig. Risken är annars att resultaten kommer skifta ännu mer. Spegla 
språket ger eleverna tydliga mallar och en bra struktur. Vi svensklärare önskar verkligen 
att vi får köpa in det materialet även till åk 8 och 9. Totalt på skolan är det 8 elever som 
fått provresultat A. Sju av dem är flickor.  Det är totalt 21 elever som fått provresultatet 
E. Av dessa är 15 pojkar och 6 flickor. Detta visar tydligt att vi måste jobba med att få 
pojkarna mer motiverade. Förra NP i svenska (2018) visade på att vi behövde jobba mer 
med källhänvisningar. Detta har under året varit en medveten satsning. Vi har 
sammanställt ett material med korrekta källhänvisningar, citat och referat. Detta 
material gäller i alla ämnen på Sjöängsskolan, som elev ska man alltså använda denna 
lathund oavsett ämne när man källhänvisar, refererar och citerar. Övriga funderingar, 
det vore bra om kvalitetsstrateg hade tillgång till de resultaten som vi för in i 



  17. 

infomentor, kanske finns det något bra datasystem som sammanställer datan och vi kan 
göra analysen utifrån den.  

5.4 Matematik årskurs 3 

Södra området/Närlunda framför att efter proven har vi inte resurser och tid att följa upp 
elever som har låga resultat. Vi behöver förmedla resultaten till mottagande lärare åk 4. 
De elever som visar extremt lågt resultat har vi försökt göra en kartläggning på vilken 
nivå hen ligger på. Elever som vi trodde skulle behöva mer tid, ex vid dyslexi, klarade 
proven med god marginal.  

Norra området framför att det är svårt att jämföra mellan olika år då gruppernas behov 
är avgörande. Vi funderar på varför det alltid testas uppställning i både addition och 
subtraktion. En del elever klarar alla delar förutom den delen med uppställning. Det 
spelar ingen roll hur mycket vi tränar en del klarar det inte ändå.  

5.5 Matematik årskurs 6 

Vi ser att det finns ett stort behov av särskilt stöd i blivande åk 7 för att de ska kunna nå 
målen i åk 9. Det finns dock en begränsad resurs att tillgå så vi behöver även fundera på 
hur vi kan anpassa undervisningen så att vi inte tappar vare sig de hög- eller 
lågpresterande eleverna i den ordinarie undervisningen.  

5.6 Matematik årskurs 9 

Detta behöver vi tänka på när det gäller undervisningen i åk 7-9: Att ge eleverna 
möjlighet att repetera gamla områden kontinuerligt, till exempel genom att ha blandade 
prov oftare. Befästa grundläggande metoder och procedurer t.ex med arbetsblad, det är 
ganska hög progressionstakt i läromedlet och flera elever har missat viktiga E-poäng på 
rena metoduppgifter. Elever som är i behov av att få text uppläst måste få träna på det i 
den vanliga undervisningen så att det blir en vana. 

5.7 Engelska årskurs 6 

Vi ser att killar har fler högre betyg än tjejer i alla delprov. Det är något jämnare i 
skrivdelen. Utifrån innehållet i skrivdelen funderar vi kring om killarnas intressen 
påverkar resultaten. Vi tror att många killar är gamers och använder engelskan i 
vardagen. Skrivdelen verkar vara det delprov som var svårast. Tjejer behöver träna på 
att tala. Hur får vi tjejer att våga prata? Det är något vi behöver jobba med. Spridningen 
är stor i klasserna, vilket är en stor utmaning. 

5.8 Engelska årskurs 9 

Sex elever fick underkänt på hela provet. 15, 2 % av eleverna hade A. Fler pojkar fick A 
än flickorna men en högre i år var flickor. Vad beror detta på?  Provet var utformat så 
att det passade båda könen så vi vet ej, men skrivuppgiften verkade passa flickorna 
bättre detta år. Ämnet i år på C-delen 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. Den del som gick sämst var 
B-delen så vi behöver arbeta med både läs- och hörförståelse. Vi tror att en-till-en skulle 
underlätta för nivåanpassning samt att många övningar är självrättande detta underlättar 
även för oss pedagoger. 
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5.9 Samhällsorienterande ämnen årskurs 9 

Eftersom det centrala innehållet i SO-ämnena är oerhört omfattande, har vi svårt att 
hinna undervisa i alla moment. Vissa saker kan vi ha läst om redan i åk 7, och då är det 
orimligt att eleverna förväntas minnas detaljkunskap de läst för två år sedan vid 
provtillfället. Vi anser att det skulle vara bättre att ha ett obligatoriskt bedömningsstöd i 
SO-ämnena som vi kan använda oss av fortlöpande under åk 7-9. Det skulle ge mer 
rättvisande resultat och ge bättre förutsättningar för t.ex NPF-eleverna. Vi behöver få tid 
avsatt till att hinna arbeta fram ett bättre sätt att arbeta med att undervisa och bedöma 
effektivare i SO-ämnena. Vi är ganska bra på att träna resonemangsförmågan hos 
eleverna, men det är svårt att hinna bedöma alla kunskapskrav så många gånger att 
slutbetyget blir rättvisande för elevernas kunskaper. För att vi skall kunna utveckla 
undervisning och bedömning krävs tid och ämnesspecifik fortbildning. 

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 
som förväntat eller bättre i de flesta fallen med enstaka elever som presterade under sitt 
betyg. Men många elever har skrivit högre resultat på provet än vad dem har i betyg. 
När det gäller begreppsdelen har eleverna presterat bra resultat och vi känner att vår 
undervisning motsvarar de kunskaper som krävs för nationella proven. Frågor som rör 
hur naturvetenskapliga upptäckter påverkar människans levnadsvillkor i stort och litet 
har eleverna svårt för och bör inkluderas mer i undervisningen.  

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, uppsamlingsheat 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. Inslag 
av fysisk aktivitet och erbjudande om frukost i anslutning till provtillfällena har fallit 
väl ut och önskan om att vidareutveckla dessa inslag framhålls. 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. Nätverksuppkopplingen för de äldre eleverna 
har fungerat mindre bra, dock framförs god upplevelse av den digitala plattformen 
Examnet.se. 

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 
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planering är avgörande vars ramar önskas sättas i än mer god tid. Det är viktigt att tid 
avsätts i relation till arbetets omfattning. Samrättning tillsammans mellan lärare, både 
avseende där lärare för yngre och äldre elever möts såsom mellan lärare på samma 
stadium, framförs som mycket värdefull för samsyn och likvärdig bedömning. 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 påvisar, oavsett årskurs, ett 
fortsatt behov av att vidareutveckla läsande och skrivande. Grundläggande färdigheter 
såsom meningsbyggnad, tappade ändelser och interpunktion är utveckingsområden 
tillika analyser av ett läst innehåll. Skillnader mellan pojkars och flickors resultat 
uppmärksammas där framför allt avvikelse till pojkars nackdel kan uppmärksammas 
inom skrivande och läsanalys. Årskurs 3 påvisar relativt lika grad av måluppfyllelse 
som året innan, störst förändring kan noteras i delprov C (läsa) och E (läsa), båda med 
positivt utfall. Samtliga betygssteg finns representarde för både årskurs 6 och 9, även på 
den högsta nivån. En snedfördelning kan noteras med en högre andel flickor på de högre 
betygsstegen (A och B) i årskurs 6 och årskurs 9. Årskurs 6 uppvisar lägre 
måluppfyllelse än i fjol, årskurs 9 uppvisar likvärdig måluppfyllelse än året innan. 

I matematik menar lärarna för årskurs 3 att resultaten är varierande, de elever som inte 
uppnått provens krav är elever som redan finns uppmärksammade. Framsteg kan dock 
noteras även i de fall alla moment inte uppnåtts. I sin helhet uppvisar årskurs 3 lägre 
måluppfyllelse än i fjol, främst avseende delprov B (överslagsräkning, huvudräkning), 
dock kan noteras en tydlig förbättring avseende delprov G (förståelse för räknesätten). 
Det finns 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 algoritmer addition/subtraktion/multiplikation samt se och hitta 
mönster. Samtidigt framkommer svårigheter kring flertalet områden så som begrepp 
inom geometri, sannolikhet, kort division och huvudräkning med division. Vidare 
framhålls att problemlösningsuppgifterna är svåra att ta sig igenom för elever med låg 
läsförståelse, vikten av att ge elever möjlighet att repetera tidigare områden 
kontinuerligt samt värdet av att befästa grundläggande matematiska metoder och 
procedurer. Samtliga betygssteg finns representarde för både årskurs 6 och 9, även på 
den högsta nivån. En relativt likvärdig fördelning kan noteras mellan flickor och pojkar 
på de högre betygsstegen i årskurs 6 och 9. Resultaten för matematik uppvisar högst 
andel elever med underkänt betyg av samtliga skolämnen med nationella prov, både 
bland flickor och pojkar. Årskurs 6 uppvisar lägre måluppfyllelse än i fjol, årskurs 9 
likvärdigt resultat, dock med en högre andel ej deltagit. 

När det gäller resultatet i ämnet engelska framhåller lärarna att provdel B, vilket avseer 
läs- och hörförståelse, är det delprov eleverna uppvisar lägst resultat i. Vidare noterar 
lärarna att eleverna uppvisar en tydligare ambition att försöka behandla ämnet med 
djup, vilket har saknats tidigare år. Däremot använde de inte ett mer avancerat språk än 
föregående år vilket framhålls av lärarna som ett utvecklingsområde. Stor spridningen 
uppmärkas i de olika grupperna och utmaningen att få alla att än mer använda det talade 
språket framhålls. Samtliga betygssteg finns representarde för både årskurs 6 och 9, 
även på den högsta nivån. På högsta nivån, betyg A, återfinns fler pojkar än flickor både 
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i årskurs 6 och 9. Årskurs 6 uppvisar något lägre måluppfyllelse än i fjol, även årskurs 9 
uppvisar något lägre måluppfyllelse än året innan. Andelen för ej deltagit har ökat för 
både årskurs 6 och 9. 

Lärarna för de samhällsorienterande ämnena framför att en del frågeställningar i 
provupplägget avkrävde upplevd orimlig detaljkunskap vilket kan ha påverkat utfall. 
Därtill avkrävs eleverna uthållighet, hög skrivförmåga och god förmåga att tolka svårare 
instruktioner vilket ska sättas i relation till det faktiska uppdraget att mäta 
ämneskunskaper. Lärarna framhåller att eleverna har tränats till god grad av 
resonemangsförmågan. Vidare menar lärarna att tid för ämnesspecifik fortbildning i 
syfte att utveckla undervisning och bedömning är önskvärt. En snedfördelning kan 
noteras med en högre andel flickor på de högre betygsstegen (A och B). Samtliga 
betygssteg finns representarde. Vidare kan något lägre måluppfyllelse än i fjol. Ökad 
andel ej deltagit kan noteras. 

Lärarna för de naturorienterande ämnena framför att de är nöjda med det totala 
resultatet som eleverna presterade på de nationella proven. De noterar dock att det i år 
är en stor andel elever som ej deltagit (25%) eller genomfört alla delar av provet av 
olika skäl. Vidare framförs önskemålet, även i år, att ytterligare utveckla samarbetet när 
det gäller att bedöma kommunikations- och undersökningsförmågan. Eleverna har 
presterat bra på begreppsdelen resultat och lärarna upplever att deras undervisning 
motsvarar de kunskaper som krävs för nationella proven. Frågor som rör hur 
naturvetenskapliga upptäckter påverkar människans levnadsvillkor i stort och litet hade 
emellertid eleverna svårt för och bör inkluderas mer i undervisningen. Årskurs 9 
uppvisar ett resultat där samtliga betygssteg finns representarde. En snedfördelning kan 
noteras med en högre andel flickor på de högre betygsstegen (A och B). Årskurs 9 
uppvisar lägre måluppfyllelse än i fjol. Ökad andel ej deltagit kan noteras. 

I jämförelse med Askersunds kommuns resultat i de nationella proven är det intressant 
att notera att Skolverkets samlade bedömning (2017) 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 uppvisar dock ett mer varierat 
resultat; både i linje och inte med Skolverkets samlade bedömning. I januari 2020 
kommer Skolverkets nya samlade bedömning vilket blir intressant material att ta del av 
och förhålla sig till, både ur nationellt och lokalt perspektiv. 

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 ett mer varierat utfall, där liknande skillnader främst framkommer i 
svenska och so men i övrigt, till övervägande del, kan framhållas ha en relativt jämn 
betygsmässig fördelning mellan pojkar och flickor. En viss avvikelse kan även 
uppmärksammas till pojkars fördel i engelska. 
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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 ett 
varierat utfall, mer tydligt knutet till vissa skolämnen, när det gäller skillnad mellan 
flickors och pojkars måluppfyllelse. I det sammanhanget lyfts även frågan om 
utformning av prov, vad de verkligen mäter, samt önskemål om tid till att ytterligare 
utveckla kollegialt lärande och arbeta med bedömningfrågor. 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 ett 
särskilt beaktande görs utifrån provens ökade spridningsförmåga via sociala medier. Det 
är av största värde 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 2018/19 

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? 


