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1. BAKGRUND 

Nationella prov utgör en del av lärarens bedömningsunderlag (Skolverket, 2017). De 

ger inte en fullständig bild av elevens kunskaper i ett skolämne eftersom alla delar av 

kursplanen inte prövas i respektive nationellt prov. Proven ska därmed inte ses som 

examensprov eller förväxlas med det betyg som lärare sätter i slutet av varje termin från 

och med årskurs 6. Vidare bör framhållas att det är olika från år till år vilket centralt 

innehåll i kursplanen som prövas i ämnesproven, med andra ord går det inte att fullt ut 

att jämföra resultaten över tid. Redovisad statistik av provresultaten, både avseende 

riket och Sjöängsskolan, baseras endast på de elever som deltagit i de nationella proven. 

I detta sammanhang bör även uppmärksammas att för att få ett provbetyg i matematik 

måste eleven ha deltagit i alla delprov i ämnet (Skolverket, 2017). 

Under provperioden för nationella prov, vecka 6 till vecka 19 våren 2017, 

genomfördes prov utifrån Lgr11 (Skolverket, 2011) både i årskurs 6 och 9 på 

Sjöängsskolan i Askersund. Detta innebar att 8 ämnesprov i flera delar fullföljdes; 3 

prov i årskurs 6 i ämnena svenska, matematik, engelska och 5 prov i årskurs 9 i ämnena 

svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen (detta år i samhällskunskap) 

och naturorienterande ämnen (detta år i kemi).  Denna rapport redogör i korthet för en 

analys av Sjöängsskolans resultat mot riket i övrigt när det gäller engelska, matematik 

och svenska samt dessa i relation till skolans och rikets resultatutfall över tid. Dessutom 

redovisas resultatutveckling för grupp åk6 2014/åk9 2017. Till analysens hjälp har data 

inhämtas från SIRIS (2017).  

2. RESULTAT NATIONELLA PROV 2017 
I följande avsnitt redogörs för resultat avseende nationella prov 2017 utifrån 

Skolverkets tillgängliga resultat (SIRIS, 2017) för årskurs 6 och 9 både för riket och 

Sjöängsskolan.  

2.1 Engelska 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 i engelska var 14.9 (SIRIS, 

2017). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,5. Vid analys uppvisar 

resultaten att 212 kommuner hade högre medelvärden, 14 kommuner hade samma 

medelvärde och 64 kommuner hade lägre medelvärden (Figur 1). I riket uppnådde störst 

andel elever kraven i delprovet som prövar skriftlig förmåga (Skolverket, 2017). Lägst 
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resultat uppnåddes i delprovet som prövar receptiv förmåga (läsa och lyssna). 

Sammantaget var det inte några större skillnader mellan flickor och pojkar.  

På Sjöängsskolan uppnåddes högst resultat i delprovet som prövar skriftlig förmåga, 

lägst i delprovet som prövar receptiv förmåga. Pojkarna på Sjöängsskolan har i snitt 

högre provbetyg än flickorna förutom i delprovet skriftlig förmåga (SIRIS, 2017). 

 

Figur 1 Stolpdiagram över medelvärde avseende provbetygpoäng för rikets årskurs 6 i engelska. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat är rödmarkerade. 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 9 i engelska var 15.0 

(SIRIS, 2017). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 14,6. Vid analys 

uppvisar resultaten att 106 kommuner hade högre medelvärden än Sjöängsskolan, 14 

kommuner hade samma medelvärde och 170 kommuner hade lägre medelvärden (Figur 

2). I riket uppnådde störst andel elever kraven i delprovet som prövar muntlig förmåga 

(Skolverket, 2017). Lägst resultat uppnåddes i delprovet som prövar receptiv förmåga. 

Sammantaget uppnådde flickorna i något högre grad kraven för delproven än pojkarna. 

Sjöängsskolans elever uppvisar högst totalt resultat i delprovet som prövar muntlig 

förmåga (SIRIS, 2017). Lägst resultat uppnåddes i delprovet som prövar skriftlig 

förmåga. Vidare uppvisar flickorna högre resultat än pojkarna i alla delprov, framför allt 

avseende den skriftliga förmågan 
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Figur 2 Stolpdiagram över medelvärde avseende provbetygpoäng för rikets årskurs 9 i engelska. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat är rödmarkerade. 

2.2 Matematik 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 i matematik var 12.1 (SIRIS, 

2017). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 8,3. Vid analys uppvisar 

resultaten att 287 kommuner hade högre medelvärden än Sjöängsskolan, 1 kommuner 

hade samma medelvärde och 2 kommuner hade lägre medelvärden (Figur 3). De 

matematiska förmågorna prövas i samtliga delprov och därmed ges inget delprovsbetyg 

i ämnet (Skolverket, 2017). Sammantaget var det inte några större skillnader mellan 

flickor och pojkar; flickorna uppnådde något högre resultat än pojkarna. Även på 

Sjöängsskolan uppvisar resultatet inga större skillnader mellan flickor och pojkar 

(SIRIS, 2017). 

 
Figur 3 Stolpdiagram över medelvärde avseende provbetygpoäng för rikets årskurs 6 i matematik. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat är rödmarkerade. 
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Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 9 i matematik var 10,8 

(SIRIS, 2017). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 8,7. Vid analys uppvisar 

resultaten att 248 kommuner hade högre medelvärden än Sjöängsskolan, 7 kommuner 

hade samma medelvärde och 35 kommuner hade lägre medelvärden (Figur 4). De 

matematiska förmågorna prövas i samtliga delprov och därmed ges inget delprovsbetyg 

i ämnet (Skolverket, 2017). Sammantaget var det inte några större skillnader mellan 

flickor och pojkar; flickorna uppnådde något högre resultat än pojkarna. Sjöängsskolan 

uppvisar en skillnad i resultat till flickornas fördel (SIRIS, 2017). 

 
Figur 4 Stolpdiagram över medelvärde avseende provbetygpoäng för rikets årskurs 9 i matematik. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat är rödmarkerade. 

2.3 Svenska 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 i svenska var 13.0 (SIRIS, 

2017). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 11,2. Vid analys uppvisar 

resultaten att 252 kommuner hade högre medelvärden än Sjöängsskolan, 4 kommuner 

hade samma medelvärde och 34 kommuner hade lägre medelvärden (Figur 5). I riket 

uppnådde störst andel elever kraven i delprovet som prövar muntlig förmåga 

(Skolverket, 2017). Lägst andel uppnåddes i delprovet som prövar den skriftliga 

förmågan. Flickorna uppnådde högre resultat än pojkarna. Även Sjöängsskolan uppvisar 

resultat i linje med riket i övrigt (SIRIS, 2017).  
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Figur 5 Stolpdiagram över medelvärde avseende provbetygpoäng för rikets årskurs 6 i svenska. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat är rödmarkerade. 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 9 i svenska var 13.6 

(SIRIS, 2017). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,3. Vid analys 

uppvisar resultaten att 119 kommuner hade högre medelvärden än Sjöängsskolan, 10 

kommuner hade samma medelvärde och 141 kommuner hade lägre medelvärden (Figur 

6). I riket uppnådde störst andel elever kraven i delprovet som prövar muntlig förmåga 

(Skolverket, 2017). Lägst resultat uppnåddes i delprovet som prövar skrivförmågan. 

Flickorna uppnådde högre resultat än pojkarna. Störst skillnad mellan flickornas och 

pojkarnas resultat är i det delprov som testar elevernas skriftliga förmåga. 

Sjöängsskolan uppvisar högst resultat i delprovet som prövar muntlig förmåga (SIRIS, 

2017). Lägst resultat uppvisades i delprovet som prövar den skriftliga förmågan. 

Flickorna uppnådde klart högre resultat än pojkarna speciellt för delproven som prövar 

muntlig och skriftlig förmåga.  
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Figur 6 Stolpdiagram över medelvärde avseende provbetygpoäng för rikets årskurs 9 i svenska. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat är rödmarkerade. 

3. RESULTATUTVECKLING ÖVER TID 

I följande avsnitt redogörs för resultatutveckling över tid utifrån Skolverkets tillgängliga 

resultat (SIRIS, 2017) avseende medelvärden av provbetygpoäng både för riket och 

Sjöängsskolan. I sammanhanget bör uppmärksammas att mätvärdena representerar olika 

grupper. 

3.1 Engelska 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 i engelska var år 2014 14.4 

poäng, 2015 14.9 poäng, var det samma 2016 med 14,9 poäng med samma värde 2017 

14,9 poäng (Figur 7). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2014 12.2 poäng, 

2015 14.1 poäng, 2016 14,4 poäng och minskade 2017 till 13,5 poäng. 

 
Figur 7 Graf över medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 i engelska för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 
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Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 9 i engelska var år 2014 

15.0 poäng, 2015 15.1 poäng, 2016 15,2 poäng och minskade 2017 till 15,0 poäng 

(Figur 8). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2014 14.5 poäng, 2015 13.1 

poäng, 2016 13,9 poäng och ökade 2017 till 14,6 poäng. 

 
Figur 8 Graf över medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 9 i engelska för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.2 Matematik 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 i matematik var år 2014 12.8 

poäng, 2015 12.6 poäng, 2016 12,8 poäng och minskade 2017 till 12,1 poäng (Figur 9). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2014 11.1 poäng, 2015 12.0 poäng, 

2016 11,4 poäng och minskade 2017 till 8,3 poäng.  

 
Figur 9 Graf över medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 i matematik för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 9 i matematik var år 2014 

11.4 poäng, 2015 10.7 poäng, 2016 till 12,1 poäng och minskade 2017 till 10,8 poäng 

(Figur 10). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2014 10.9 poäng, 2015 9.5 

poäng, 2016 10,9 poäng och minskade 2017 till 8,7 poäng. 
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Figur 10 Graf över medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 9 i matematik för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.3 Svenska 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 i svenska var år 2014 13.5 

poäng, 13,5 poäng, 2016 13,2 poäng och minskade 2017 till 13,0 poäng (Figur 11). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2014 11.7 poäng, 2015 13.0 poäng, 

2016 12,2 poäng och minskade 2017 till 11,2 poäng. 

 
Figur 11 Graf över medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 i svenska för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 9 i svenska var år 2014 

13.6 poäng, 2015 13.5 poäng, 2016 13,6 poäng var samma 2017 med 13,6 poäng (Figur 

11). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2014 13.7 poäng, 2015 10.5 poäng, 

2016 13,2 poäng och ökade 2017 till 13,3 poäng.  
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Figur 12 Graf över medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 9 i svenska för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

4. RESULTATUTVECKLING FÖR GRUPP ÅK6 2014/ÅK9 2017 

I följande avsnitt redogörs resultatutvecklingen för elevgrupp åk6 2014/åk9 2017 utifrån 

Skolverkets tillgängliga resultat (SIRIS, 2017) avseende medelvärden av 

provbetygpoäng för både riket och Sjöängsskolan.  

4.1 Engelska 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för noterad grupp årskurs 6 i engelska var 

år 2014 14.4 poäng och ökade 2017 (årskurs 9) till 15,0 poäng (Figur 13). Motsvarande 

medelvärde för noterad grupp Sjöängsskolan 2014 var 12.2 poäng och ökade 2017 till 

14,6 poäng. 

 
Figur 13 Graf över medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 (2014) och årskurs 9 (2017) i 
engelska för riket och Sjöängsskolan. 

4.2 Matematik 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för noterad grupp årskurs 6 i matematik 

var år 2014 12.8 poäng och minskade 2017 (årskurs 9) till 10,8 poäng (Figur 14). 
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Motsvarande medelvärde för noterad grupp Sjöängsskolan 2014 var 11,1 poäng och 

minskade 2017 till 8,7 poäng. 

 
Figur 14 Graf över medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 (2014) och årskurs 9 (2017) i 
matematik för riket och Sjöängsskolan. 

4.3 Svenska 

Rikets medelvärde avseende provbetygpoäng för noterad grupp årskurs 6 i svenska var 

år 2014 13.5 poäng och ökade 2017 (årskurs 9) till 13,6 poäng (Figur 15). Motsvarande 

medelvärde för noterad grupp Sjöängsskolan 2014 var 11.7 poäng och ökade 2017 till 

13,3 poäng. 

 
Figur 15 Graf över medelvärde avseende provbetygpoäng för årskurs 6 (2014) och årskurs 9 (2017) i 
svenska för riket och Sjöängsskolan. 

5. SAMMANFATTNING  
Denna rapport redogör i korthet för en analys av Sjöängsskolans resultat i nationella 

prov mot riket i övrigt när det gäller engelska, matematik och svenska samt dessa i 

relation till skolans och rikets resultatutfall över tid. Dessutom redovisas 

resultatutveckling för grupp åk6 2014/åk9 2017.  
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Sjöängsskolans medelvärden för årskurs 6 avseende provbetygpoäng är i samtliga 

tre ämnen lägre än rikets medelvärden. Sjöängsskolans resultatutveckling över tid 

påvisar likartad utveckling som den för riket i övrigt dock med tydligare avvikelse när 

det gäller resultat för matematik. 

Medelvärden för årskurs 9 avseende provbetygpoäng är i samtliga tre ämnen lägre 

än rikets medelvärden. Sjöängsskolans resultatutveckling över tid påvisar likartad 

utveckling som den för riket i övrigt dock med tydligare avvikelse när det gäller resultat 

för matematik.  

Jämförelsedata för grupp åk6 2014/åk9 2017 påvisar ökad måluppfyllelse i riket 

avseende engelska och svenska, dock minskad i matematik. Sjöängsskolans 

resultatutveckling över tid för noterad grupp påvisar likartad utveckling som den för 

riket i övrigt, dock i högre grad för engelska och svenska. 
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