Till
elev i årskurs 9 i grundskolan
eller i årskurs 10 i specialskolan

Nationella prov
Hej!
Du får det här brevet för att du under läsåret ska genomföra
nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, engelska,
matematik och i ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt i ett av
ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap.
Syftet med de nationella proven är att dina lärare ska få stöd i att bedöma dina
kunskaper. Det är kursplanen i de olika ämnena som är utgångspunkt när provens
innehåll och utformning bestäms. Ditt resultat på det nationella provet är en del av
den samlade bedömning som leder fram till att du får ett så rättvist slutbetyg som
möjligt.
Proven utvecklas och konstrueras vid flera av landets universitet på uppdrag av
Skolverket. Uppgifterna i proven har prövats ut i många olika skolor runt om i
landet. Elever och lärare har fått ge synpunkter som har tagits tillvara när provet
tagits fram.
Dina lärare i respektive ämne kommer att informera dig om provdatum,
bedömning och annat som rör proven.

Svenska och svenska som andraspråk
Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk består av tre delar.
Delprov A är ett muntligt prov där du bedöms på tre delar: att presentera ett
innehåll, att leda en diskussion och att delta i diskussion. En kort text, bild eller ett
filmklipp blir utgångspunkt för din presentation och efterföljande samtal.
I delprov B, får du visa din förmåga att läsa olika typer av texter. På provdagen får du
ett texthäfte och ungefär 20 frågor till texterna i häftet. Du börjar med att först läsa
texthäftet och får sedan frågorna.
Delprov C prövar din förmåga att skriva utifrån ett givet ämne. Du får tre olika
uppgifter att välja mellan.

Engelska
I det nationella provet i engelska får du visa din förmåga att använda engelska i tal
och skrift och att förstå engelska som du hör och läser.
Delprov A är en muntlig uppgift där du ska visa din förmåga i att samtala och tala.
I delprov B ska du framför allt visa din förmåga att läsa och förstå samt lyssna och
förstå.
Delprov C är en skrivuppgift, där du ska visa din förmåga att skriva en
sammanhängande text på engelska.
Läs vidare på
baksidan

Matematik
Det nationella provet i matematik består av fyra delprov.
Delprov A prövar din förmåga att följa och muntligt föra matematiska resonemang.
Du får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument.
Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg och formelblad.
Till några av uppgifterna ska du redovisa dina lösningar och till övriga uppgifter
endast ange svar.
Delprov C består av en mer omfattande uppgift av undersökande karaktär där du ska
redovisa din lösning.
Delprov D består av flera uppgifter där du ska redovisa dina lösningar.
Uppgifterna är oftast samlade kring ett tema.

Biologi, fysik eller kemi
Alla elever på din skola genomför nationella prov i samma ämne. Vilket prov som
genomförs på din skola får du veta cirka tre veckor före provtillfället.
I delprov A1, det teoretiska delprovet, ska du använda dina kunskaper för att
beskriva och förklara naturvetenskapliga samband.
I delprov A2 ska du använda kunskaper i biologi, fysik eller kemi för att granska
information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, energi, teknik,
miljö, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
I delprov A3 ska du planera en undersökning.
I delprov B, det laborativa provet, ska du genomföra en undersökning och dra
slutsatser av resultatet.

Geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap
Alla elever på din skola genomför nationella prov i samma ämne. Vilket prov som
genomförs på din skola får du veta cirka tre veckor före provtillfället.
Både delprov A och delprov B är skriftliga och prövar på olika sätt de förmågor som
beskrivs i de olika kursplanerna.

Var finns mer information?
Mer information om de nationella ämnesproven finns på Skolverkets webbplats
www.skolverket.se/bedomning
Där finns också länkar till exempel på uppgifter ur proven.

Kontakta Skolverket
nationellaprov@skolverket.se

