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Regeringen
Utbildningsdepartementet

Redovisning av regeringsuppdrag

Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk utreda och utveckla ett system för resultatinformation (U2003/2060/S). I uppdraget ingår fem deluppdrag. Uppdrag D handlar om ämnesproven i grundskolans år 5 och
specialskolans år 6. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2004.
I uppdraget ingår att redovisa från vilken tidpunkt insamling av resultat
från ämnesproven i grundskolans år 5 och kan ske. I bedömningen ska
även ingå hur insamling av resultat ska genomföras och om proven behöver anpassas för att kunna samlas in och analyseras på nationell nivå. I
uppdraget ingår också analysera vilka skolor som inte använder proven
och varför.
Skolverkets arbete med uppdraget har skett i interna och externa referensgrupper. För att besvara uppdraget har två enkätmaterial använts
samt information som samlats in i samband med provens genomförande.
Skolverket har också anordnat en hearing och genomfört telefonintervjuer med skolor som i enkäter angett att proven inte används.
Den 1 november 2003 lämnade Skolverket svar på uppdrag E, där ett
principförslag till nytt nationellt provsystem lämnades. Svar på uppdrag
D följer de grundläggande principerna presenterade i uppdrag E.
I rapporten Ämnesproven i skolår 5. Insamling av resultat – hur vad och
varför? presenteras utgångspunkterna för dagens prov och vilka erfarenheter som finns med användningen av proven idag. Möjliga syften med
insamling av resultat och deras konsekvenser presenteras. Därefter förs
resonemang om vad som är resultat i ämnesproven i år 5 och sex modeller för insamling av resultat beskrivs. För- och nackdelar med total- respektive urvalsinsamling diskuteras. Avslutningsvis presenteras en möjlig tidplan för insamling av resultat.Skolverket föreslår
•

att insamling av resultat görs enligt modell d, dvs. insamling av provresultat för de kunskapsområden som beskrivs i kunskapsprofilen och
prövas i provet. Samtidigt måste syftet med insamlingen vara tydligt
så inte modellen blir styrande för den lokala nivåns arbete med resultatvärdering.
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•

att insamling görs för ett nationellt representativt urval.

•

att försöksverksamhet med insamling av resultat genomförs vårterminen 2005 utan att genomförandet görs obligatoriskt för deltagande
skolor. Reguljär resultatinsamling påbörjas vårterminen 2006. Erfarenheter från försöksverksamheten får avgöra om skolor som ingår i
urvalet bör åläggas att genomföra proven.

•

att den lokala nivån beslutar om aktuella anpassningar.

•

att den lokala nivån även i fortsättningen ansvarar för att analysera
sina egna resultat i relation till mål att uppnå och den nationella bild
Skolverkets urvalsinsamling av resultat ger.

•

att kompetensutveckling kring bedömning initieras. Detta kan ske
t.ex. genom de kommentarmaterial som Skolverket avser ta fram.

•

att en översyn av hanteringsanvisningar, bedömningsinstruktioner
och kunskapsprofiler görs vid konstruktionsarbetet av Äp 5 inför
2005/2006.

Per Thullberg
Generaldirektör
Tommy Lagergren
Undervisningsråd
I ärendets slutliga handläggning har deltagit Skolverkets överdirektör
Leif Davidsson, verksjuristen Ingegerd Hilborn, stabschefen Ragnar Eliasson, avdelningscheferna Staffan Lundh, Ann Carlson Ericsson och
Lena Fischer samt informationschefen Ann-Charlotte Gunnarsson.
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Ämnesproven i skolår 5
Insamling av resultat – hur, vad och varför?
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FÖRORD
När ämnesproven i skolår 5 infördes 1996 mottogs de med viss skepsis
och en del lärare intog en avvaktande inställning till dem. Idag har proven hög acceptans och legitimitet. 98 procent av skolorna använder proven även om de inte från statens sida är obligatoriska att använda.
Denna rapport är Skolverkets svar på ett uppdrag enligt regeringsbeslut
U2003/2060/S rörande insamling av resultat från ämnesproven i skolår 5.
I rapporten presenteras utgångspunkterna för dagens prov. Därefter diskuteras möjliga syften med resultatinsamling samt vilka konsekvenser
resultatinsamling kan få. För diskussionen om möjliga konsekvenser presenteras två internationella exempel.
Resultat från ämnesproven i år 5 kan definieras på olika sätt. Skolverket
presenterar sex olika modeller där resultat tolkats både i vidare bemärkelse och väldigt nära proven. Till insamlingsmodellerna kommer en diskussion om för- och nackdelar med total- respektive urvalsinsamling av
resultat.
Tommy Lagergren har lett arbetet och skrivit underlaget. I arbetet med
uppdraget har följande personer från Enheten för resultatbedömning, Utredningsavdelningen, ingått: Jan Engstedt, Karin Hector-Stahre, Anna
Lena Larsson, Trine Normann, Bo Palaszewski och Kristian Ramstedt.
Värdefulla synpunkter har också lämnats av medarbetare vid andra enheter inom Skolverket: Anna Barklund, Anita Börlin, Staffan Engström,
Bengt Fredén, Mikael Henningsson, Gunilla Olsson, Jonas Sandqvist och
Marika Sanne. Vidare har synpunkter lämnats av Gudrun Erickson och
Cecilia Nihlén vid Göteborgs universitet, Astrid Pettersson och Lena
Alm vid Lärarhögskolan i Stockholm samt Birgitta Garme och Ulrika
Sjöberg vid Uppsala universitet.
På Skolverkets vägnar
Staffan Lundh
Avdelningschef
Tommy Lagergren
Undervisningsråd
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Inledning
Ämnesproven i år 5 (Äp 5) gavs första gången 1996. Följande rapport är
svar på ett uppdrag som gavs till Skolverket i maj 2003 enligt regeringsbeslut U2003/2060/S rörande insamling av resultat från proven. Uppdraget lyder i sin helhet:
”De nationella ämnesproven i grundskolans år 5 och specialskolans år 6 är betydelsefulla för skolans egen resultatvärdering. De kan t.ex. komma att ingå bland de kvalitetsindikatorer som Skolverket skall föreslå enligt vad som följer av uppdrag (B) för kvalitetsredovisning. De nationella proven ger, om de samlades in, en överblick och avstämning på nationell nivå av läget i skolan efter halva grundskoletiden.
Skolverket skall sammanställa och analysera resultaten från de nationella proven i
grundskolans år 5 och specialskolans år 6. Verket skall redovisa från vilken tidpunkt
detta kan ske och bör därvid bedöma om detta bör ske på urvalsbasis eller om insamling
bör ske från samtliga skolor som genomför proven. Om proven behöver anpassas för att
kunna samlas in och analyseras på nationell nivå, eller för att utgöra underlag för skolornas resultatmått, bör verket föreslå hur en sådan anpassning skall göras. Skolverket
bör även överväga behovet av handledning till lärarna.
För att komplettera kunskapen om hur de nationella proven används och vilket inflytande dessa har på undervisningen bör Skolverket analysera vilka skolor som inte använder
proven och varför.”

Som underlag för att fullgöra uppdraget har två enkätmaterial använts:
2001 gick en enkät ut till rektor i samband med utskick av provmaterialet
(vidare rektorsenkäten). Eftersom undersökningen inte är baserad på ett
representativt urval rektorer, kan inte resultaten generaliseras till att gälla
alla skolor i Sverige, men man får en god bild av tendensen på skolorna.
2181 rektorer besvarade enkäten. Under 2003 har Skolverket även genomfört en studie kring provens effekter i grundskolan (vidare effektstudien). Effektstudien vände sig till ett representativt urval lärare och rektorer i grundskolan, med svar från 687 lärare i år 5, 1737 lärare i år 9 och
603 rektorer (svarsfrekvensen är ca 75 procent för lärare och 80 procent
för rektorer). Dessutom har telefonintervjuer genomförts med skolor som
i enkätmaterialen angett att proven inte används.
Den 12 december 2003 genomförde Skolverket en hearing med företrädare för Svenska Kommunförbundet, skolförvaltningar, Specialskolemyndigheten, Specialpedagogiska institutet, Lärarförbundet, Nationellt
centrum för sfi och svenska som andraspråk, Riksförbundet Hem och
Skola, Waldorffederationen samt rektorer och lärare för att diskutera
uppdraget. Inom Skolverket har också utredningsavdelningens befintliga
referensgrupp med företrädare för olika kommuner deltagit med synpunkter och kommentarer.
Skolverket har varje år sedan Äp 5 infördes 1996 samlat in ett urval lärarenkäter, elevarbeten och s.k. kunskapsprofiler (bilaga 2). Skolor som
genomför proven ombeds skicka in elevmaterial för elever födda vissa
datum. Via de frivilligt inskickade lärarenkäterna har synpunkter från ca
2 000 lärare per ämne årligen kommit in. Frågorna behandlar t.ex. i vilken utsträckning provet används för alla elever, om alla provdelar används och vilket stöd man anser sig ha av provet. Av de inskickade elev-

SKOLVERKET

RAPPORT
2004-01-29

5
Dnr 2003:2038

arbetena har ett urval analyserats bl.a. genom ombedömning och andra
fördjupade studier.
Med provmaterialet följer en s.k. kunskapsprofil (bilaga 2) som är framtagen för att på ett överskådligt sätt ge en bild av varje elevs starka och
svaga sidor i respektive ämne. I kunskapsprofilen definieras kunskapsområden som består av ett eller flera mål i kursplanen. Varje elevs provresultat för kunskapsområdena vägs i kunskapsprofilen samman med
lärarens bedömning av elevens övriga prestationer. I kunskapsprofilen
ingår alltså även områden som inte prövas i ämnesprovet.
Resultaten från de årliga insamlingarna har sammanställts och presenterats av Skolverket1. Insamlingen har hittills genomförts på frivillig grund,
varför de redovisningar som gjorts inte bygger på ett representativ urval.
Tolkningar av detta material måste därför göras med försiktighet.

Bakgrund
Dagens nationella prov är utvecklade för att pröva elevers kunskaper mot
mål att uppnå i kursplanen, men alla kursplanens mål prövas inte. I regeringsuppdrag U1999/3290/S anges att ”Prov och material skall utformas
så att det tydligt framgår att de täcker endast vissa ämnes- och kursmål
och därmed endast utgör en del av underlaget för betygssättning.” Den
beskrivning av prov och kunskapsbedömningar som ges i Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – kvalitet och likvärdighet2
har varit en viktig utgångspunkt för provutvecklingen av Äp 5. I utvecklingsplanen betonas att provuppgifter måste ”ge möjligheter att analysera
vad de som fått en viss utbildning kan göra snarare än att endast redovisa
minneskunskaper”. Proven ”bör ha en inriktning mot problemlösning,
tillämpningar och kombinationer av olika kunskapsområden. Inlärningsresultat visar sig mer som övergripande kompetenser och attityder än
som faktaredovisningar.”
I Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – Samverkan,
ansvar och utveckling3 betonas att grundskolan ska ge sådana kunskaper
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Skolan ska ge
möjligheter till fortsatt utbildning och bidra till elevernas harmoniska,
dvs. allsidiga, utveckling. ”Metoder behöver utvecklas för att också kunna mäta mer komplexa frågor som t.ex. i vilken grad eleverna har tillägnat sig skolans värdegrund och i vilken utsträckning de uppnår skolans
mål när det gäller samarbetsförmåga, förmåga till kritisk granskning, att
se sammanhang och att lösa problem etc.” I denna utvecklingsplan betonas också provens roll som uppföljningsinstrument: ”Rätt använda är
prov en viktig del av skolornas utvärderings- och utvecklingsarbete.”

1

www.skolverket.se → Nationella prov → Resultat
Regeringens skrivelse 1996/97:112, sid. 106
3
Regeringens skrivelse 1998/99:121, sid. 22
2
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I Grundskola för bildning4 diskuteras vikten av att bedömningen av elevers kunskaper svarar mot de kvaliteter i kunnande som uttrycks i läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot. ”De kvaliteter i elevernas
kunnande som eftersträvas låter sig dock inte enkelt beskrivas eller formuleras – och än mindre mätas. /. . ./ Alltför detaljerade anvisningar
skulle dessutom minska utrymmet för lärarnas professionella omdöme
såväl vad gäller undervisningens utformning som bedömningen av elevernas kunskaper.” Vidare kommenteras den motsättning som står mellan
vad som går att mäta och jämföra och det vidgade kunskapsuppdraget för
skolan.
Äp 5 uppfyller för närvarande tre syften:
a) att stödja lärare att bedöma om elever nått målen. Genom de diskussioner som förs i bedömningsunderlaget får läraren stöd att bedöma om
elever nått kravgränsen för måluppfyllelse.
b) en diagnostisk funktion, genom den s.k. kunskapsprofilen, som tydliggör elevernas starka och svaga sidor genom en sammanställning av provresultat och lärarens bedömning av elevens övriga prestationer. Därigenom förstärks provets diagnostiska funktion.
c) en pedagogisk-didaktisk funktion, dvs. proven utgår från didaktiska
överväganden baserade på läroplanens kunskapssyn och kursplanernas
innehåll. Genom den typ av uppgifter som används kan man hävda att
proven har en kompetensutvecklande funktion för läraren. Vid provkonstruktion betonas att det inte är det lätt mätbara som ska ses som det viktiga. Därför finns muntliga uppgifter, gruppuppgifter och uppgifter av
mer problemlösande karaktär.
Den insamlingsmodell som väljs kan få konsekvenser för hur proven
utformas. Provens utformning kan i sin tur få konsekvenser för vad som
uppfattas som viktigt. Nedan presenteras proven i nuvarande form samt
vad användarna tycker om proven. Därefter diskuteras möjliga syften
med och konsekvenser av insamling av resultat.

4

Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier.
Skolverket 1996, sid. 16
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Nuvarande prov
Ämnesproven i dagens system
Alla prov och allt övrigt material som ingår i det nationella provsystemet
har utvecklats och formats mot bakgrund av den omfattande reformeringen av skolan under första halvan av 1990-talet. Övergång till mål- och
resultatstyrning, ändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun samt
vidgad definition av kunskapsbegreppet var tre genomgripande och betydelsefulla förändringar som hade direkt påverkan på utformningen av det
nationella provsystemet, vars syfte skulle vara att tidigt upptäcka de elever som behöver extra hjälp i sitt skolarbete.
Ämnesproven i svenska, engelska och matematik, senare också i svenska
som andraspråk, för skolår 5 var nya instrument med vilka elevernas
kunskapsutveckling kunde prövas i relation till mål att uppnå i slutet av
det femte skolåret. Proven utformades för att kunna bidra till en bedömning av huruvida eleven nått målen eller ej, dvs. en dikotom bedömning i
termer av ja eller nej. Därutöver gavs proven en diagnostisk karaktär med
möjlighet att belysa elevens starka och svaga sidor, allt för att förbättra
planeringen av det fortsatta skolarbetet. I linje med ansvarsfördelningen
ställdes proven till lärarnas förfogande.
Utgångspunkt för konstruktionen av ämnesproven är
•

läroplanens syn på kunskap och lärande,

•

kursplanerna i respektive ämne

•

mål att uppnå

Ämnesproven bygger inte på något visst undervisningssätt och inte heller
på innehållet i några speciella läromedel.
Provuppgifterna är utarbetade i överensstämmelse med kursplanernas
mål och är utprövade och granskade av lärare och andra experter. Den
tolkning som gjorts av målen har alltså bearbetats i en process med
många personer inblandade. Olika kvaliteter på uppgiftslösningar beskrivs i bedömningsanvisningarna. Tillsammans med lärarens kontinuerliga iakttagelser av elevernas framsteg utgör ämnesproven underlag för
att bedöma om eleverna nått de mål som skall ha uppnåtts vid slutet av
det femte skolåret.
Ämnesproven i skolår 5 (se bilaga 1 för mer detaljerad information om
proven) är konstruerade så att
•

eleverna får tillfälle att visa så mycket som möjligt av vad de kan –
inte primärt att visa vad de inte kan,

•

elever och lärare får information om elevens starka och svaga sidor i
respektive ämne. Den kan ligga till grund för planering av den fortsatta undervisningen och ge underlag för utvecklingssamtal,
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•

uppgifterna är så autentiska och realistiska som möjligt, vilket bl.a.
innebär att de är rimliga att tänka sig i situationer även utanför klassrummet.

Läroplanen betonar en helhetssyn på elevers kunskaper och kunskapsutveckling. Vid konstruktionen av uppgifterna har strävan varit att skapa
både bredd och variation. Äp 5 ska vara ett stöd vid en kvalitativ analys
och bedömning av elevers starka och svaga sidor och proven är utformade för att pröva elevers kunskaper oavsett hur dessa har uppnåtts. I den
tidigare nämnda effektstudien blir det tydligt att lärare tycker att proven
uppfyller dessa syften i ganska hög eller hög grad (figur 1). De prov lärare själva gör, liksom de som finns i läromedel, syftar oftast till att mäta
hur väl eleverna har tillgodogjort sig ett visst stoff.
I vilken grad anser du att de nationella proven och de diagnostiska
materialen uppfyller följande syften?
100
80
I hög grad

60

I ganska hög grad

%

I ganska låg grad

40

Nästan inte alls

20
0
Som stöd för analys och
bedömning av elevernas
starka och svaga sidor

Som stöd i bedömningen av
om eleverna har nått
uppställda mål

Figur 1. Lärare i år 5 om provens syften (Effektstudien 2003).

I effektstudien får proven ett starkt stöd. Huvuddelen av lärarna i år 5
anger att de är viktiga (figur 2). Drygt fyra av fem anser att de är ganska
eller mycket viktiga.
100
80
Mycket viktigt

60

Ganska viktigt

%

Ganska oviktigt

40

Inte alls viktigt
20
0
Hur viktigt är det att ämnesproven år 5
finns?

Figur 2. Lärare i år 5 om vikten av att ämnesproven i år 5 finns (Effektstudien
2003).

När lärare svarar på frågan om hur viktiga provresultaten är för bedömning av måluppfyllelse (figur 3) tyder svaren på att även om proven anses
som viktiga av de flesta så behövs det fler underlag för bedömning av
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måluppfyllelse, något som är rimligt eftersom proven med dagens utformning inte prövar allt som läraren ska ta hänsyn till vid bedömningen.
100

80
Instämmer helt
Instämmer till sto r del

60

Instämmer delvis

%

Instämmer inte alls

40

Ej aktuellt/kan ej ta ställning

20

0
P å min sko la är pro vresultaten mycket viktiga so m
underlag fö r bedö mningen av elevers måluppfyllelse

Figur 3. Lärare i år 5 om bedömning av måluppfyllelse (Effektstudien 2003).

En viktig utgångspunkt har varit att proven både ska ha hög validitet (ge
relevant information) och reliabilitet (ge information med god precision;
tillförlitlighet). Skolverket konstaterade i rapporten Det nationella provsystemet – vad, varför, och varthän?5 att konstruktionen av de svenska
nationella proven följer internationell standard för professionell konstruktion av prov och att de därmed är av hög teknisk och innehållslig kvalitet.
Ett prov har hög(re) validitet ju starkare kopplingen är till kursplanerna
och målen. Samtidigt kan reliabiliteten bli lägre om vissa aspekter eller
vissa färdigheter inte prövas i tillräckligt stor omfattning, eller om bedömningen av elevprestationer varierar stort mellan bedömare. Provet får
samtidigt inte bli så omfattande att eleverna blir uttröttade. För att ha hög
reliabilitet behöver provet ha ett tydligt fokus samt tydliga bedömningsinstruktioner. Validiteten är oftast knuten till i vilken utsträckning proven, i relation till fastställda mål eller standards, prövar relevanta kunskaper och förmågor och om de ger eleven möjligheter att visa sina kunskaper på ett lämpligt sätt. Validitet är inte enbart en egenskap hos provet
utan är också kopplad till hur provresultaten används och vilka konsekvenser de har för provdeltagaren.6
I Äp 5 har ett antal avväganden gjorts för att proven ska ha både hög validitet och hög reliabilitet. I proven prövas flera mål i kursplanerna och
proven är konstruerade så att färdigheter prövas på olika sätt; både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Det finns dessutom material för
avlyssning. De bedömningsanvisningar som medföljer proven är omfattande och baseras på de utprövningar som görs som ett led i utvecklingsarbetet.

5

Redovisning av regeringsuppdrag U2003/2060/S avseende resultatinformation, deluppdrag E. dnr 2003:2038
6
Messick, S. (1989). Validity. I R.L. Linn Educational Measurement, Third edition.
New York: American Council on Education/Macmillan Publishing Co.
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Användarnas synpunkter
Trots att Äp 5 idag från statens sida inte är obligatoriskt att använda, använder nästan alla skolor proven.
Enligt resultaten från effektstudien är Äp 5 obligatoriska för lärarna att
använda på 92 procent av skolorna (95 % i rektorsenkäten). Oftast är det
kommunledningen som har beslutat att proven i år 5 skall användas/vara
obligatoriska, men i en del fall är det rektor/skolledare som tagit beslutet.
Mer sällan är det arbetslaget, läraren själv eller någon annan. Rektorer på
flertalet skolor där proven inte är obligatoriska uppger att proven används
antingen sporadiskt, av de flesta lärarna, eller av alla berörda. Sammanlagt visar resultaten från effektstudien att ämnesproven i år 5 används på
över 98 procent av skolorna.
Lärare i år 9 uttrycker i högre utsträckning än lärare i år 5 att Äp 5 borde
vara obligatoriska (figur 4), men även majoriteten av lärarna i år 5 instämmer helt eller till stor del i att proven i år 5 borde vara obligatoriska.
En knapp fjärdedel är dock uttalade motståndare till obligatorium och
instämmer inte alls.
Även proven i år 5 bör vara obligatoriska
70
60
50

Instämmer helt
Instämmer till stor del

40
%

Instämmer delvis
30

Instämmer inte alls
Ej aktuellt/kan ej ta ställning

20
10
0
Lärare år 5

Lärare år 9

Rektorer

Figur 4. Lärare i år 5, lärare i år 9, och rektorer om obligatorium för ämnesproven i år 5 (Effektstudien 2003).

Vilka använder inte proven?

Skolverket har genomfört telefonintervjuer med det lilla antal skolor som
i enkätmaterialen angett att de inte använder hela ämnesprovet eller delar
av detta, för att undersöka vilka skälen är till att proven inte används.
Följande gruppering kan göras:
•

Skolor med alternativ pedagogik

•

Skolor med specialisering

•

Elever i behov av särskilt stöd

•

Elever i specialskolan
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Skolor med alternativ pedagogik

Det är främst Waldorfskolor som inte använder Äp 5 med hänvisning till
att man värnar om sin pedagogiska frihet. I år 9 genomför även Waldorfskolan ämnesproven. Att ha prov i år 5 stämmer inte med Waldorfskolans pedagogik.
Skolor med specialisering

En av skolorna har specialiserat sig på att ta emot elever i behov av särskilt stöd. Eleverna har individuella studieplaner där arbetet med att stärka elevens självförtroende och självkänsla sker parallellt med studierna.
Ämnesprovens sätt att pröva kunskap bedöms vara olyckligt då eleven
ofta misslyckats med sina studier och det arbetssätt som förekom i den
skola de kommer ifrån och därför används inte Äp 5.
Skolor som specialiserat sig på att ta emot elever som just anlänt till Sverige använder inte heller Äp 5 eftersom proven är på svenska. Skolornas
verksamhet syftar till att eleverna skall övergå till svensk skola.
Elever i behov av särskilt stöd

Genom de lärarenkäter som frivilligt skickats in från skolor där proven
används framgår även att enstaka elever i klassen/gruppen inte deltar i
delar av provet eller i ämnesprovet i sin helhet. I enkäterna uppger mellan
75 och 85 procent av lärarna att proven använts med alla elever i klassen.
Vid en analys av enkäterna framkommer det att när proven inte används
gäller det dels elever i behov av särskilt stöd, dels nyanlända elever med
bristfälliga kunskaper i svenska. Elever i behov av särskilt stöd är en
mycket heterogen grupp som innefattar elever med koncentrationssvårigheter där dagsformen avgör deras möjlighet att delta i provet, elever med
olika diagnoser, och elever med läs- och skrivsvårigheter samt räknesvårigheter. Till Sverige nyanlända elever med bristfälliga kunskaper i
svenska deltar inte i ämnesproven eftersom de inte förstår provets frågor
och uppgifter.
I enkätmaterialen ges också exempel på elever som inte deltar i proven
p.g.a. långvarig sjukdom. Studiegångens oregelbundenhet gör det omöjligt eller direkt olämpligt för eleven att delta i proven.
Elever mognar olika snabbt och det kan finnas elever som har svårt att
förstå frågor/uppgifter på den nivå som Äp 5 prövar. Föräldrar och skola
samarbetar om vad som är bäst för eleven i fråga om deltagande i genomförande av proven.
För några av ovannämnda elever kan anpassningar vara aktuellt, medan
det för andra är svårt eller omöjligt att genomföra proven trots anpassningsförsök. Exempel på anpassningar är allt från användandet av tekniska hjälpmedel till personalförstärkning vid provtillfällena. Ett annat sätt
är att ge dessa elever längre provtid.
Blinda och synsvaga elever deltar i ämnesproven och får delar av sina
prov anpassade via tekniska hjälpmedel och punktskrift. Läsning med
punktskrift tar längre tid och provtiden kan behöva förlängas. Det kom-
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mer alltid att vara delar av proven som inte är lämpliga för grupper av
barn. För ett barn med hörselskada gör detta till exempel att man utesluter provdelar som har med lyssna och tala att göra. Om man gör dessa
delar på teckenspråk testas inte kunskaper i svenska, eftersom teckenspråk är ett eget språk. Problemet när dessa elever bara gör delar av proven uppstår om man ska väga ihop de olika delarna till en helhetlig bedömning.
Elever i specialskolan

Specialskolornas döva elever deltar i ämnesproven. De dövas förstaspråk,
teckenspråk, används för att anpassa delar av provet för att eleverna skall
kunna genomföra provet. Svenskan är att betrakta som andraspråk för
denna elevgrupp.
Hur fungerar proven för olika elever och elevgrupper?

I effektstudien ställdes också frågor för att belysa vad användarna, framför allt lärarna, tycker om proven. Drygt fyra av tio tycker inte att proven
i sig slår olika för hur flickor och pojkar presterar på proven. Genom de
årliga lärarenkäterna vet vi att lärarna tycker att provresultaten ganska väl
speglar nivån i gruppen. I effektstudien anger lärarna att de allra flesta
eleverna är motiverade att göra proven, även om cirka 50 procent av lärarna samtidigt menar att det finns stress och ängslan inför proven i hälften eller i majoriteten av elevgruppen (figur 5).
Hur beskriver du klassens reaktioner inför proven?
100
80
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Majoriteten

%

Omkring hälften
40

Minoriteten

20
0
Motivationen att göra sitt
bästa på proven finns hos...

Stress och ängslan inför
proven finns hos…

Figur 5 Lärare i år 5 om klassens reaktioner inför proven (Effektstudien 2003)

Hur ska man vid genomförande av proven förhålla sig till a) elever i behov av särskilt stöd och b) nyanlända invandrarelever med bristfälliga
språkkunskaper?
Elever i behov av särskilt stöd

Enligt Skollagen 4 kap. 1§ skall särskilt stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Vad som är svårigheter i skolarbetet definieras inte
i skollagen utan är en avvägning som görs på skolan i det enskilda fallet.
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Elever i behov av särskilt stöd kan säkert uppleva press i en provsituation
men det kan samtidigt kännas exkluderande att inte få möjlighet att göra
provet. Generellt menar cirka tre av tio lärare i år 5 att proven utgör ett
för stort stressmoment för eleverna och drygt fyra av fem menar att det
ibland eller ofta finns skäl till att inte använda proven med eleverna (figur 6 och 7). I de allra flesta fall verkar dock eleverna vara motiverade att
genomföra proven, även om det finns tendenser till att elever känner
stress och ängslan.
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Instämmer till stor del
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Instämmer delvis

40

Instämmer inte alls
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Proven innebär ett för stort
stressmoment för eleverna

Figur 6. Lärare i år 5 om proven som stressmoment (Effektstudien 2003).
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(bidrag till negativ självbild)?

Figur 7. Lärare i år 5 om elever som inte bör "utsättas" för provet (Effektstudien
2003).

Resultat från intervjuer inom ramen för effektstudien7 visar att elever i
behov av särskilt stöd kan känna delaktighet genom att göra provet som
alla andra. Dessa intervjuer täcker endast elever i år 9. Den hearing som
hölls i december 2003 bekräftar denna bild även för elever i år 5. Företrädare för bl.a. Specialskolemyndigheten menade att det inte är någon
nackdel för specialskolans elever att genomföra Äp 5. Eleverna vill känna att ”de är som alla andra”, och göra proven tillsammans med de andra
eleverna. Barn som har det svårt kan på så sätt känna att de är delaktiga,
att de blir inkluderade, och det ger både tillfredsställelse och likvärdig7

Publiceras under våren 2004
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hetskänsla att ha klarat av att genomföra provet som alla andra. Det viktiga är dock att eleverna får de anpassningar de normalt får i undervisningen, till exempel punktskrift och uppläsning av texter för de synskadade, och stöd i form av en pedagog vid sin sida för barn med koncentrationssvårigheter.
Enligt effektstudien tycker var tionde lärare att enskilda elever borde få
slippa proven för att inte försämra sin självbild och 70 procent tänker
ibland att enskilda elever borde slippa. Även denna bild bekräftades vid
hearingen. Andelen lärare som tvivlar på provens användning för vissa
elever är högre i år 5 än i år 9.
Nyanlända invandrarelever med bristfälliga språkkunskaper

Enligt effektstudien anser ungefär tio procent av lärarna att proven missgynnar elever med annat modersmål än svenska och 20 procent anger att
proven i någon mån missgynnar denna elevgrupp (figur 8).
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Vet ej/Kan ej ta
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Figur 8. Lärare i år 5 om proven i förhållande till elever med annat modersmål
än svenska (Effektstudien 2003).

Om skolan och eleven har anledning att tro att eleven har uppnått målen
för provämnena i skolår 5 borde det inte medföra något hinder för eleven
att genomföra provet. Det kan dock inte anses främja elevens kunskapsutveckling att genomföra provet om denne endast varit en mycket kort tid
i landet och dessutom har otillräckliga kunskaper i svenska som andraspråk. Det är dock inte självklart att eleven inte skulle klara något av ämnesproven. Det engelska provet kan fungera väl att använda eftersom
eleverna kan ha engelska med sig och proven i engelska är helt enspråkiga. En tänkbar lösning kan också vara att eleven får göra provet i matematik på sitt modersmål.
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Framtida prov
Möjliga syften med insamling av resultat
Insamling av resultat från Äp 5 kan spegla kunskapsnivån i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik på nationell nivå
efter halva grundskoletiden. Syftet med insamling kan också vara att beskriva skolframgång och därigenom tydliggöra enskilda skolors resultat
och ansvar (”accountability”) eller att utgöra underlag för granskning av
skolor (”monitoring”). Insamling av resultat kan också ge underlag för
skolans och kommunens analyser av måluppfyllelse och resultatbeskrivningar. Offentlig resultatredovisning ger möjlighet till insyn och tillgång
till information om skolans resultat som ett hjälpmedel vid diskussioner
om kvalitet för alla som arbetar i skolan, för politiker och för tjänstemän,
samt för föräldrar och elever.
Vi vet att resultat från Äp 5 redan idag samlas in på olika nivåer. I rektorsenkäten svarade 95 procent av rektorerna att resultaten samlas in. Av
rektorerna angav ungefär 33 procent att insamlingen sker på skolnivå,
ungefär 29 procent uppger att resultaten samlas in på kommunnivå, och
ungefär 38 procent av rektorerna anger att resultaten samlas in både på
skolnivå och på kommunnivå.
Det som samlas in är i något över hälften av fallen kunskapsprofilen, dvs.
provresultat och lärarens bedömning, och i något under hälften av fallen
enbart provresultat. Redan idag ser vi alltså att resultaten från ämnesproven för skolår fem tycks fylla en viktig funktion och att insamling
genomförs i hög grad. Resultaten på de nationella proven används, enligt
effektstudien, särskilt i diskussion med elever men också i hög grad som
information om elevers kunskapsnivå/kunskapsprofil vid överlämning till
andra lärare eller högre nivå, till uppföljande pedagogiska insatser/att
reparera brister och i diskussion med kolleger eller skolledning. I något
lägre grad används resultaten som underlag för beslut om resursfördelning mellan skolor/enheter (figur 9).
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Använder din skola resultat en på de nationella proven t ill följande?
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Figur 9. Lärare i år 5 om hur resultaten på de nationella proven används (Effektstudien 2003).

Figur 9 visar att resultaten används för flera olika syften i dagens system.
Rektorerna instämmer i huvudsak i lärarnas beskrivning av provresultatens användning, men har genomgående en något högre andel som svarar
”ja, som regel” på de olika alternativen. Undantagen är diskussionen med
elever, där rektorerna har en något lägre andel ”ja, som regel”. När det
gäller resursfördelning har rektorerna i mycket lägre utsträckning svarat
”vet ej” och en högre andel svarar ”nej”. Detta kan kanske tolkas som att
lärarna i år 5 tror att resultaten inte används till resursfördelning, medan
rektorerna vet att resultaten inte används på detta sätt i så stor utsträckning. Enligt rektorerna används resultaten på ämnesproven även i hög
grad i diskussion med föräldrar (67 % som regel, 30 % ibland).
Lärare i år 5 anger i effektstudien att man inte i särskilt hög grad samverkar med andra skolor om de nationella provens användning. Diskussioner
och samverkan både inom och mellan skolor är viktiga inslag för att bidra till ökad likvärdighet. Färre än en av fem skolor samverkar med andra
skolor om de nationella provens användning. Jämförelser mellan skolor i
kommunen genomförs dock idag i ganska stor utsträckning. De flesta
kommuner har infört ett obligatorium och resultat samlas in och utvärderas i kommunens eget kvalitetssäkringsarbete. Bland annat diskuteras
resultaten i kvalitetsredovisningarna.
Resultaten från Äp 5 ger kompletterande information till lärarens egna
bedömningar om elevens kunskapsutveckling, framför allt i relation till
mål att uppnå. Denna information är viktig för lärare och skolledning
men självklart även för elever och föräldrar. Föräldrar kan även tänkas ha
en viss nytta av en sammanställning av elevresultat som en beskrivning
av skolors varierande förutsättningar och förmåga att uppnå goda resultat. Insamling av information i år 5 kan även möta andra behov. En beskrivning av kunskapsnivån och variationen mellan elever respektive
mellan skolor är exempel på sådan information. Resultatvärdering kan
också utgöra underlag som möjliggör jämförelser av skolans elever med
en nationell nivå, eller med nivån för kommunens övriga skolor.
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En tidsjämförande aspekt kan innebära studier av hur kunskaper för exempelvis år 5 varierar från år till år både på lokal och nationell nivå. Då
finns möjligheter att undersöka hur kunskaperna i de aktuella ämnena har
förändrats för de elever som går i grundskolans år 5 ett visst år jämfört
med de elever som går i år 5 ett antal år senare. För att kunna jämföra
resultat över tid krävs att de instrument med vilka kunskap mäts ger resultat som är jämförbara i någon mening. Två sätt att erhålla jämförbara
provresultat är dels att ett och samma prov utnyttjas vid de olika provtillfällena, dels att olika provversioner som bjuds vid de olika provtillfällena
innehåller vissa uppgifter som är gemensamma för proven, s.k. ankaruppgifter. Dessa används för att länka proven till tidigare prov och möjliggör jämförelser av svårighetsgrad och resultat över tid.
En annan tidsjämförande aspekt är att studera hur kunskaper hos samma
elev utvecklas över tid, ofta kallat progression. Detta kan gälla hur mycket mer en elev kan i år 9 jämfört med vad han eller hon presterade i år 5.
Kommunen kan i sitt uppföljningsarbete ha ett behov av att kunna jämföra kommunens skolor med resultat som beskriver kunskapsnivån för elever i år 5 i hela landet. För att genomföra sådana jämförelser på kommunal nivå krävs att kommuner samlar in och sammanställer sina skolors
resultat. Ett annat alternativ är att Skolverket samlar in och publicerar
resultaten så som nu görs med Ämnesproven i år 9 (Äp 9) i SIRIS8. Skall
skolors resultat endast jämföras med resultaten för landet som helhet, så
är det möjligt att Skolverket presenterar resultat baserade på en urvalsinsamling. Enskilda skolor och kommuner kan då jämföra lokalt insamlade
och sammanställda resultat med den nationella resultatnivån. En möjlighet är sedan att i skolans och kommunens kvalitetsredovisning diskutera
och analysera hur de egna resultaten förhåller sig till de nationella.
Beslutsfattare har ett intresse av information från såväl skolnivå, kommunal nivå som nationell nivå, beroende på aktuell frågeställning och
vilken politisk nivå som avses. Resultaten kan utgöra ett av underlagen
för att jämföra skolor och skolors resultat på skolnivå, t.ex. för att bedöma resultatet av särskilda satsningar, av insatser inom prioriterade områden och vid beskrivning av utvecklingstrender. Resultaten kan också utgöra underlag för beslut om insatser både på lokal och nationell nivå.
Vad kan resultaten användas till på lokal nivå?

Vid den hearing som hölls i december med företrädare för Svenska
Kommunförbundet, skolförvaltningar, Specialskolemyndigheten, Specialpedagogiska institutet, Lärarförbundet, Nationellt centrum för sfi och
svenska som andraspråk, Riksförbundet Hem och Skola, Waldorffederationen samt rektorer och lärare restes framför allt frågan vad resultaten
ska användas till.
8

SIRIS är Skolverkets Internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem, som
innehåller information om skolors resultat och kvalitet. SIRIS innehåller dokument som
beskriver kvalitetsutvecklingen i kommuner och skolor, statistiska uppgifter över skolors resultat och organisation samt olika analyser och utvärderingar. Informationen finns
på nationell nivå, på kommunal nivå och på skolnivå.
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Flera deltagare betonade hur motsägelsefull de uppfattar att läroplanen
är: dels talar den om individens utveckling och att möta varje barns behov, dels finns mål att uppnå beskrivna för skolår 5. Hur beaktar vi
årskurslös verksamhet vid en insamling av resultat? Vi vet idag att man
på vissa skolor tycker det är svårt att organisera genomförandet av Äp 5
där det inte finns tydliga klassindelningar. Flera deltagare beskrev att den
utveckling som pågår i kommuner och skolor går i en annan riktning än
att fastställa att vissa mål ska vara uppnådda ett visst år. Proven kan visserligen mycket väl, menar deltagarna i hearingen, vara ett stöd i lärarbedömningen, och proven fungerar väl i det avseendet, men däremot kan
insamling av resultat och framför allt ett obligatorium av Äp 5 motverka
flexibilitet i skolsystemet. Detta kan gälla åldersblandade grupper och
flexibel skolstart. Att proven kommer år 5, i specialskolan år 6, upplevs
också som ett problem i samband med individuella studieplaner. Försöksverksamheten med timplanelös grundskola lyftes fram som ytterligare ett exempel där ambitioner krockar. Någon formulerade det som ”vi
vet alla att vi är olika, att vi utvecklas i olika takt, men vi organiserar oss
lika, det är för mig en paradox”.
Proven lyftes dock av i stort sett samtliga deltagare fram som väl utvecklade instrument som ger ”dignitet” åt både ämnet och själva bedömningen. Provresultaten används i stor utsträckningen i kommunen. Lärarna
använder provresultaten i t.ex. utvecklingssamtal. På politisk nivå finns
ett stort intresse för resultaten. Proven verkar fylla en mycket viktig funktion på lokal nivå, däremot ifrågasattes behovet av insamling av resultat
på nationell nivå. Det behov av hjälp som lyftes fram omfattar snarare
hjälp med hur proven tolkas och hur resultaten kan användas i diskussionen om kvalitet mellan skolor. Några lärare menade att provresultaten
också fungerar som påtryckning på kommunerna. Genom provresultaten
upplevs bedömningen av måluppfyllelse mer objektiv och det är lättare
ställa krav på kommunen.
Deltagarna verkade eniga kring att proven idag styr på ett positivt sätt, att
Äp 5 ger styrka och är ett bra verktyg. Dock lyftes också en del farhågor
fram i diskussionerna. Flera lärare menade att vi nu ser allt mer av treämnesskolan och att det ofta blir litet fokus på andra ämnen. Läroplanens
mål verkar spela en liten roll. Vissa såg också det mediefokus som kan
finnas när resultaten kommer som en risk för förenklade diskussioner.
Behovet av stöd i även andra ämnen betonades. Generellt framfördes det
att det är viktigt att utveckla den professionella yrkesrollen när det gäller
bedömning.

Möjliga konsekvenser av resultatinsamling
I utredningsuppdraget anges att ”Skolverket skall sammanställa och analysera resultaten från de nationella proven i grundskolans år 5 och specialskolans år 6”. Vidare framgår att insamling av resultat från Äp 5 kan ha
som syfte att dels tjäna som underlag för skolans egen resultatvärdering,
dels som en nationell kvalitetsindikator, i ämnena svenska/svenska som
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andraspråk, engelska och matematik. Att samla in resultat på nationell
nivå kan få både negativa och positiva konsekvenser.
Fördelen är att resultat tydliggörs och informationen används för att ställa
ansvariga till svars (’accountability’). Genom insamling på nationell
nivå, beroende på hur insamlingen utformas, kan resultat för olika elevgrupper beskrivas, t.ex. skillnader i prestation mellan pojkar och flickor,
elever med utländsk bakgrund och med hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer.
Nackdelen med att samla in resultat från proven kan vara att signalen blir
att proven är viktigast och att vi med proven indirekt styr det som händer
i klassrummet. Det behöver i sig inte vara ett problem, så länge proven
styr på ett sätt som vi avser att de ska göra och inte styr ”i fel riktning”.
De internationella exempel som presenteras nedan visar att insamling av
resultat förändrade det sätt på vilket proven genomfördes och användes.
Samtidigt menar man att det är möjligt att arbeta med flera syften samtidigt om det finns en klar linje för vad systemet ska åstadkomma. I Skottland betonas idag prov mer som en del av lärandeprocessen än provens
roll för utvärdering och granskning.
Vi måste alltså beakta att insamling av provresultat kan stärka den roll
proven spelar och därmed påverka det direkta arbetet i klassrummet. Flera forskare betonar att nationellt framtagna prov påverkar lärarna att lägga upp sin undervisning utifrån den utformning proven har. Det finns
också forskning som visar att elever i högre grad ägnar sig åt att förbereda sig för prov och ägnar mindre tid åt ämnen som inte prövas nationellt.9
Även i Välfärdspolitiska rådets rapport 200310 påpekas att det finns en
risk att undervisningen koncentreras alltför mycket på just det som testen
förväntas innehålla och att andra mål blir försummade. Andra negativa
effekter som beskrivs i rapporten hänvisar till internationell forskning
som menar att sannolikheten för fusk ökar när resultaten på testerna börjar användas som utvärderingsinstrument. Fusk ska tolkas i vid bemärkelse och kan t.ex. innebära att läraren ser till att duktiga elever är närvarande men inte agerar om svagpresterande elever förväntas frånvara.
Det är därför viktigt att bestämma sig för i vilken mån proven ska få styra. När det är gjort måste frågan om vad proven ska styra behandlas. Utifrån detta måste överväganden om provens utformning göras. Allt detta
måste sättas i samband med styrsystemet som helhet. De syften en insamling ska fylla avgör sedan vad som bör samlas in och hur detta ska gå till.
De överväganden som görs om syftet med insamling får konsekvenser
för vilka syften proven ska fylla. En förändring av insamlingsförfarandet
kan påverka synen på provet.

9

Stiggins, R.J. (1999) Assessment, Student Confidence, and School Success. I Phi,
Delta, Kappan, Vol. 81. No. 1 (s. 191-198)
10
Välfärdspolitiska rådets rapport 2003. (A Björklund m.fl.) Den svenska skolan - effektiv och jämlik. SNS Förlag, Kristianstad, sid. 112 ff.
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Internationella erfarenheter

Även om syftet med proven är tydligt formulerat i officiella dokument är
ju frågan hur detta syfte uppfattas och hanteras i verksamheten. För att
beskriva möjliga konsekvenser av insamling ges några internationella
exempel.
I TIMSS 200311 görs en åtskillnad mellan syfte, användning och resultat
genom den ’curriculum model’ med tre aspekter som används:
•

Intended Curriculum: National, Social and Educational Context – det
som samhället anser att elever ska lära sig och hur utbildning ska organiseras enligt nationella styrdokument.

•

Implemented Curriculum: School, Teacher and Classroom Context –
det som händer i klassrummet, vem som undervisar och vem som lär
sig. Det som skolorna och lärarna säger sig göra.

•

Attained Curriculum: Student Outcomes and Characteristics – det
som elever lärt sig och vad de tycker om ämnena.

Modellen i TIMSS skiljer alltså mellan det avsedda syftet och det uppfattade syftet (dvs. det som verkligen görs) samt vilka resultaten blir. Frågan
är om förändringar av förutsättningar för genomförandet eller förändringar av de yttre faktorerna, som t.ex. insamling av resultat, påverkar
provens uppfattade syften. Den indelning som görs i TIMSS får ligga till
grund för beskrivningen av de följande två internationella exemplen.
Insamling av resultat är vanligt förekommande runt om i världen. Det är
tydligt i flera skolsystem att resultat från kunskapsmätningar spelar en
viktig roll för ’accountability’ och ’monitoring’ och som underlag för
beslut om insatser och förbättringsförslag. Ett internationellt exempel på
hur uppföljning av elever och skolor stärks kan ”No Child Left Behind”12
i USA utgöra. Enligt lagstiftning från januari 2002, skall statligt finansierade skolor reformeras, till stor del genom en stärkt resultatuppföljning. I
den årliga uppföljningen ingår bland annat att elevers, skolors, skoldistrikts samt delstaters resultat skall följas upp och redovisas med avseende på mätbara förbättringar i kunskap hos eleverna. Mål i form av bättre
kunskapsnivåer hos elever skall definieras, och måluppfyllelsen skall
följas upp med hjälp av hur elever presterat i (delstatliga) kunskapsmätningar. Elevernas prestationer skall redovisas om de uppnått nivåerna
”basic”, ”proficient” eller ”advanced” i de ämnen som mäts, dvs. läsförståelse och matematik. På sikt skall även naturvetenskap ingå. Elever
skall följas upp årligen från ’grade 3’ (ca 8 år) ända upp till ’grade 8’ (ca
13 år) och åtminstone en gång under tiden eleven går i ’grade 10 – 12’
(senior high school). Årliga rapportunderlag med resultat från olika nivåer, från skol- till delstatsnivå skall sammanställas samt göras lätt tillgängliga för allmänheten. Föräldrar skall få sina barns resultat redovisade på
11

TIMSS Assessment Frameworks and Specifications 2003. 2nd Edition. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Boston College:
The International Study Center at Boston College Lynch School of Education. (sid. 3 f.)
12
U.S Department of Education, http://www.ed.gov/nclb/landing.jhtml
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ett begripligt och enhetligt sätt. Skoldistrikt skall sammanställa och redovisa resultaten på distriktsnivå, där även enskilda skolors resultat skall
framgå. Dessa rapporter skall även peka ut de skolor som är i behov av
att förbättra sina prestationer. I dessa rapporter skall även lärares kvalifikationer redovisas. Distrikten är också skyldiga att lämna denna information till föräldrar till barn som går i sådana skolor.
Även om det verkar finnas ett starkt politiskt stöd i USA för No Child
Left Behind-reformen, finns det också betydande kritik. National Education Association ifrågasätter effekterna av reformen och menar att det
som var avsett att fungera som ett instrument för skolutveckling snarare
idag uppfattas som ett bestraffningsinstrument. ”The laws that require
states to label schools based on a single test, and that provide sanctions
instead of help for students, educators, and shools, are an obstacle to helping all students succeed.” 13 Här blir alltså tydligt att det avsedda och det
uppfattade syftet skiljer sig åt.
Ett annat exempel från Skottland visar hur det uppfattade syftet kan förändras när nya krav läggs till systemet och förutsättningarna för proven
förändras. Nationella prov i Skottland har funnits för färdigheterna läsa
och skriva samt matematik för nivån 5-14 år från början av 1990-talet.
Systemet syftar till stor flexibilitet där läraren, när eleverna anses ha nått
en viss nivå, ska använda proven som stöd för och bekräftelse av sin egen
bedömning av elevens måluppfyllelse. De prov som ges inom ramen för
’the 5-14 curriculum’ genomförs och bedöms av undervisande lärare, i
likhet med proven i Sverige. Kraven på insamling av resultat från varje
skola har sedan lett till att de från början uttalade syftena har förändrats.
Syftet är att proven ska ges till elever när de anses vara redo för att gå
vidare till nästa nivå, dvs. att proven inte ska ges till alla elever vid samma tillfälle, men detta har i praktiken förändrats till en tidpunkt för alla. I
stället för att proven blir ett stöd i lärarens bedömning av om en elev har
nått en viss nivå, kommer krav på nationell nivå om att en viss andel av
eleverna skall ha uppnått denna nivå vid en given tidpunkt. Därmed styrs
undervisningen alltmer mot att lära eleverna det de behöver för att klara
sig på provet, ”teach to the test”. För närvarande förs diskussioner om att
minska antalet prov och att samla in resultat i mindre utsträckning. Det
bör dock påpekas att Skottland har ett mycket provtätt system.
En inspektörsrapport från 199914, där både styrkor och problem med kunskapsbedömningar i det skotska skolsystemet tas upp, resulterade 2002 i
programmet ”Assessment is for learning” (AifL). Syftet med kunskapsbedömning ska enligt programmet dels vara ett stöd för lärare och elever
i lärandeprocessen, dels utgöra underlag för utvärdering av olika nivåer i
det skotska systemet. Genom AifL försöker man motverka den indirekta
förändringen i syfte med provprogrammen och därigenom också skapa
ett system med bättre kontinuitet och koherens mellan skolformer. Peter
Peacock, Minister for Education and Young People uttalar sig:
13

National Education Association, http://www.nea.org/neatoday/0305/cover.html
Review of Assessment in Pre-School and 5-14, HM Inspectors of schools, December
1999. Scottish Executive. www.ltscotland.org.uk/assess/index.as
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“In my view the strength of the approach lies in the shared national vision that the Priorities provide, while at a local level the framework empowers teachers, Head Teachers
and local authorities to decide how they will pursue the outcomes in their own context.
What stands out for me so far is the way in which the Priorities provide a constant reminder that education is about more than just achievement and attainment. They represent the hopes we have for all our children to realise their potential.”15

En viktig fråga blir om proven kan fylla flera syften samtidigt, dvs. både
vara stödjande för läraren på lokal nivå samt att insamlade resultat kan
utgöra underlag för utvärdering och granskning. Det finns olika uppfattningar om detta bland forskare. Gilmore16 anger några forskare som anser
att ett enskilt instrument inte ska ha mer än en funktion, men hävdar samtidigt att fler och fler anser att provprogram måste kunna fylla flera syften. Som exempel anges att summativa prov, dvs. bedömning som görs
som en summering av vad en elev kan vid en viss tidpunkt, även måste
kunna fylla formativa syften, dvs. bedömning som görs som en del av
undervisningen, t.ex. genom diagnos som underlag för planering av undervisningen. Även utvärderande prov som syftar till att bedöma om skolan fungerar tillfredsställande ses som en form av formativ utvärdering
eftersom ändamålet med utvärderingen är att förbättra verksamheten. Det
kanske främsta skälet är dock att om varje syfte ska uppfyllas med ett
eget instrument blir bördan på elever och lärare för stor och alltför mycket tid tas från undervisningen till olika former av prövning. En risk är
också att i en sådan konkurrenssituation får de för undervisningen viktiga
diagnostiska och formativa instrumenten stå tillbaka för mer examinerande och summativa prov.
En annan risk, enligt Gilmore, är att om det finns nationella prov kan
lärarna anse dessa tillräckliga och bemödar sig då inte om att utveckla
den egna förmågan att bedöma elevernas kunskaper. Å andra sidan menar
hon att välkonstruerade prov kan utgöra goda förebilder för lärares egen
konstruktion av bedömningsinstrument. Det finns alltså som så ofta både
möjligheter och risker.
Det skotska AiFL-programmet ansåg i början av arbetet att det var ett
problem att ett och samma instrument skulle ha både stödjande och utvärderande funktioner. Efterhand har dock denna inställning modifierats.
”At the start of 2002, there was a widely held view that there were two distinct and
conflicting purposes for assessment, one to support pupils’ learning and development
and the other concerned with monitoring, accountability and target-setting. Resolving
these two conflicting purposes was seen as a particular challenge for the programme.
Over the life of the programme, the AifL team have come to see that the difference
between the two purposes is more apparent than real, and that all stakeholders in assessment, from pupils and parents to teachers, school managers and authority officers,

15

National Priorities Newsletter in Education, Issue 2, September 2003. Skottland:
Scottish Executive.
16
Gilmore, A. (2002) Large-scale assessment and teachers’ assessment capacity: learning opportunities for teachers in the National Education Monitoring Project in New
Zealand. Assessment in Education, Vol 9, No3.
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to HMIe and the Executive, should consider improving learning as the main purpose of
17
assessment, including monitoring – Assessment is for Learning.”

Genom insamling av resultat kan en beskrivning av läget i landet göras
och dessa kan användas i skolans egen resultatvärdering. Det finns också
mer eller mindre uppenbara risker. Insamling av resultat som ett av måtten på kvalitet i skolan är vanligt förekommande runt om i världen. Det
finns, som visats ovan, en risk att provens syften kan förskjutas vid förändringar av ’yttre’ förutsättningar, t.ex. insamlingar eller obligatorium,
som påverkar genomförandet, även om inte själva innehållet och utformningen omarbetas.

Vad är resultat i Äp 5?
Äp 5 skiljer sig från Äp 9 och gymnasieproven genom att det inte finns
några betygskriterier och därigenom inga graderingar av elevers prestationer. I uppdraget anges att ”Skolverket skall sammanställa och analysera resultaten från de nationella proven i grundskolans år 5 och specialskolans år 6”. Vad är då resultat från Äp 5? Det finns en viktig skillnad mellan Äp 5 och Äp 9, förutom att inga betyg sätts i skolår 5. I Äp 5 genomför eleverna ett antal delprov som läraren väger samman med sin egen
helhetsbedömning av elevens övriga prestationer till en kunskapsprofil
enligt den mall som tillhandahålls. Kunskapsprofilen innehåller även mål
som inte prövas i provet. I kunskapsprofilen definieras kunskapsområden
som består av ett eller flera mål (i engelska finns 6 kunskapsområden, för
matematik 7, och för svenska finns 5 kunskapsområden.). Alla kunskapsområden prövas inte i provet.
En elevprofil kan vara taggig, dvs. eleven hon har goda resultat inom
vissa kunskapsområden och svagare resultat inom andra. Resultatet blir
alltså en profil där individens starka och svaga sidor framgår. Resultaten i
Äp 5 kan ses som resultaten på de olika delproven, men resultaten på Äp
5 är också kunskapsprofilen. Frågan är vilken roll lärarens bedömning av
elevens övriga prestationer ska spela vid en resultatinsamling.
Äp 5: Delprov a + b + c etc + övriga prestationer = kunskapsprofil → bed. av måluppf.
Äp 9: Delprov a + b + c etc → resultat på delprov + övriga prestationer = ämnesbetyg

Kunskapsprofilen i Äp 5 har av Skolverket sedan den infördes betonats
som mycket viktig. Vad ska samlas in från Äp 5? Finns det en risk med
att bara samla in provresultat? Indikerar det att det endast är proven som
är viktiga?
I andra sammanhang, t.ex. i skolår 9, samlas även betyg in, vilket möjliggör tillgång till fler mått på måluppfyllelse än provresultat. Finns det en
risk om endast kunskapsprofilen samlas in att provet ”försvinner” och vi
inte riktigt vet vad resultaten står för? Finns det en risk att vi för in ett
moment av ifrågasättande om vi väljer att samla in två värden där lärarens bedömning av elevens övriga prestationer är skild från bedömningen
17

Assessment Development Programme. Assessment is for Learning. Programme
Update, August 2003. Learning and Teaching Scotland. www.ltscotland.org.uk
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av provresultatet: vem har rätt och vem har fel (läraren eller provet?)?
Hamnar lärarens bedömning av elevens övriga prestationer i bakgrunden
om endast provresultatet samlas in?
Några modeller för insamling

Insamling av resultat kan naturligtvis ske på olika sätt, beroende på hur vi
definierar vad resultat är och vilka överväganden som görs kring vilka
effekter insamling av resultat kan få. Nedan följer sex olika modeller för
insamling som får olika konsekvenser för proven (figur 10). För- och
nackdelar lyfts fram med respektive förslag.
a)

b)
Provres.

Provresultat alt.
Måluppfyllelse för
hela ämnet

c)
Lärarbed.

Kunskapsprofil:
k-omr. A ja/nej
k-omr. B ja/nej etc.

ja / nej

d)

e)

Provresultat
k-omr. A ja/nej
k-omr. B ja/nej
k-omr. C ja/nej
k-omr. D ja/nej

Provres.
k-omr. A
k-omr. B

Lärarbed.
---------

---------

mål* 1 ja/nej
mål* 2 ja/nej

k-omr.
mål*

Provres.
k-omr. A
k-omr. B
k-omr. C
k-omr. D

Lärarbed.
k-omr. A
k-omr. B
k-omr. C
k-omr. D
k-omr. E
etc.

f)
Provresultat
k-omr. A ja/nej
k-omr. B ja/nej
etc. _______________
Uppnåendemål för
hela ämnet
(provresultat + lärarbedömning)
ja/nej

= kunskapsområde som prövas i provet
= som inte prövas i provet

Figur 10. Modeller för insamling av resultat.

a) Sammanvägd bedömning samlas in

Förslag a) innebär egentligen två olika möjliga modeller: endera att resultat samlas in på provet som helhet, eller att resultat på provet i sin helhet
sammanvägt med lärarens bedömning av elevens övriga prestationer
samlas in. Resultatinsamlingen omfattar endast en angivelse (ja/nej) huruvida en elev nått målen eller inte i ett ämne eller på provet, eller hur
många elever i en grupp som nått målen för skolår fem i ett ämne eller på
provet.
Fördelar

På nationell nivå kan de insamlade resultaten bli ett enkelt mått att förhålla sig till och ge en snabb överblick. Insamlingsmodellen blir enkel
och ställer inte höga krav på skolornas administration av provresultat.
Nackdelar

Informationsvärdet är lågt eftersom den insamlade informationen blir
ytlig och inte beskriver kunskaper i olika kunskapsområden. Eftersom vi
inte vet hur provresultat och bedömning vägs samman till ett omdöme
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blir modellen osäker. Eventuellt kan det finnas en risk att informationen
blir betygsliknande, eftersom denna ges för hela ämnet.
b) Kunskapsprofilen samlas in

Kunskapsprofilen innehåller information om resultat på Äp 5 sammanvägt med lärarens bedömning av elevens övriga prestationer för kursplanens mål. Äp 5 prövar i dag inte alla mål i kursplanen varför vissa beskrivningar endast är lärarens bedömning, dvs. allt annat som vägs in
utöver provet.
Fördelar

Informationsvärdet är högt eftersom olika kunskapsområden beskrivs.
Kunskapsprofilen används redan idag i stor utsträckning och är ett uppskattat verktyg som används frekvent på lokal nivå som ett av underlagen
vid utvecklingssamtal.
Nackdelar

På nationell nivå kan det bli svårt att förhålla sig till resultaten eftersom
det är oklart vilken vikt provresultat respektive övriga prestationer har.
I dagens kunskapsprofil är det inte tydligt vad som är provresultat och
vad som är lärarens bedömning av elevens prestationer i övrigt. En jämförbarhet av resultat bygger på att lärare bedömer på likartat sätt.
c) Både provresultat och lärarens bedömning samlas in

Resultaten från Äp 5 samlas in för de mål/kunskapsområden som prövas i
det aktuella provet. Förutom den information som erhålls via insamling
av provresultat samlas också lärarens bedömning av en elevs prestationer
in. Den informationen omfattar även mål som inte prövas i provet.
Fördelar

Informationsvärdet är högt eftersom olika kunskapsområden beskrivs.
Det blir möjligt att göra jämförelser mellan provresultat och lärarbedömningen som helhet. Den information som samlas in kan framför allt användas på lokal nivå, där skolor och kommuner analyserar förhållandet
mellan provresultat och bedömning av måluppfyllelse.
Nackdelar

På nationell nivå kan det bli svårt att förhålla sig till resultaten. Vilken
ska relationen vara mellan provresultat och bedömning av måluppfyllelse? Det kan vara svårt separera/hålla isär resultaten och insamlingsmodellen kan inbjuda till förenklade jämförelser mellan provresultat och
lärarens bedömning av elevens övriga prestationer. Insamlingsmodellen
kan inbjuda till ett checkliste-tänkande eftersom varje mål eller kunskapsområde ’prickas av’.
d) Endast provresultat samlas in

Endast provresultat samlas in för de olika kunskapsområden som prövas i
provet. Lärarens bedömning av övriga prestationer sammanfattas liksom
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tidigare (för skolor och lärare som så önskar) i kunskapsprofilen. Den
nationella insamlingen fokuserar provresultaten medan arbetet med att
relatera provresultatet till lärarens helhetsbedömning är den lokala nivåns
ansvar.
Fördelar

Informationsvärdet är högt eftersom olika kunskapsområden beskrivs.
På nationell nivå är det lättare att förhålla sig till resultaten eftersom vi
har bättre kontroll över vad resultaten står för. De resultat som samlas in
är direkt relaterade till provet.
Nackdelar

Resultatet är endast kopplat till provet. Hänsyn tas inte till elevens övriga
prestationer. Därmed får vi inte en helhetsbild av måluppfyllelse i ämnet.
Insamlingen kan inbjuda till ett checkliste-tänkande eftersom varje mål
och kunskapsområde som prövas ’prickas av’. Provets roll kan uppfattas
som mer framhävt än lärarens bedömning av helheten.
e) Provresultat för de kunskapsområden som prövas i provet och
lärarens bedömning för övriga mål samlas in

För de mål som prövas i Äp 5 samlas resultat in. För de mål som inte
prövas i provet samlas lärarens egen bedömning av elevens måluppfyllelse in.
Fördelar

Informationsvärdet är högt eftersom olika kunskapsområden beskrivs.
Även kunskapsområden som inte prövas i provet ingår i sammanställningen och därmed blir informationen rikare.
Nackdelar

På nationell nivå är det lätt att förhålla sig till provresultaten men svårare
att förhålla sig till lärarbedömningarna eftersom en jämförbarhet av resultat bygger på att lärare bedömer på likartat sätt. Modellen kan inbjuda till
ett checkliste-tänkande eftersom alla mål i kursplanen ’prickas av’.
f) Provresultat för de kunskapsområden som prövas i provet och
lärarens bedömning av om eleven nått målen för hela ämnet samlas
in

Resultaten från Äp 5 samlas in för de mål/kunskapsområden som prövas i
provet. Läraren gör en sammanfattande bedömning av provresultat i sin
helhet och övriga prestationer för hela ämnet.
Fördelar

Informationsvärdet är högt eftersom olika kunskapsområden beskrivs.
Även lärarens professionella helhetsbedömning ingår i insamlingen.
Nackdelar

På nationell nivå är det lättare att förhålla sig till resultaten eftersom vi
har bättre kontroll över vad resultaten står för. Det är svårare att förhålla
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sig till lärarens helhetsbedömning eftersom en jämförbarhet av resultat
bygger på att lärare bedömer på likartat sätt. Modellen kan inbjuda till ett
checkliste-tänkande eftersom alla mål i kursplanen ’prickas av’. Genom
en insamling av lärarens helhetsbedömning kan insamlingen bli betygsliknande.

Urvalsinsamling eller totalinsamling?
Både urvalsinsamling och totalinsamling av uppgifterna är tänkbara alternativ. I avsnittet diskuteras också kostnader för olika insamlingsalternativ.
Urvalsinsamling

En insamling baserad på ett urvalsförfarande ger underlag som kan nyttjas för såväl nationella kvalitetsindikatorer som i skolans egen resultatvärdering och för jämförelser mellan olika elevgrupper. Vid en urvalsinsamling begränsas möjligheterna till att omfatta jämförelser av den enskilda skolans egna nivå med en riksnivå. Om kommunen samlar in,
sammanställer samt publicerar resultaten i kommunen kan skolors resultat jämföras med övriga skolor i kommunen. Urvalsinsamlingen kan
genomföras antingen genom att skolor väljs ut slumpmässigt, där elevprestationer för samtliga alternativt vissa utvalda elever rapporteras, eller
genom att resultatet för vissa slumpmässigt valda elevers resultat samlas
in för alla skolor.
Urvalsinsamlingarna kan genomföras på i huvudsak två olika sätt:
a) Ett sätt är att samla in information aggregerad på skolnivå. Slumpmässigt utvalda skolorna rapporterar in summerade elevresultat, t.ex. andel
elever som nått målen. Om endast aggregerade resultat på skolnivå samlas in begränsas möjligheterna kraftigt att analysera resultaten för eleverna i år 5, vilket är ett syfte som betonas i beskrivningen av deluppdraget.
Det blir svårare att koppla elevers resultat till olika bakgrundsfaktorer
som kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet.
b) Ett annat alternativ är att samla in information på individnivå, dvs. där
resultaten på Äp 5 samlas in för enskilda elever. Insamling av provresultat på individnivå ger ökade möjligheter till att genomföra analyser av
resultaten för undergrupper. Detta gäller såväl bakgrundsfaktorer som
kunskapsutveckling över tid. Den typen av information är möjlig att få
även vid en aggregerad urvalsinsamling, men då krävs att det tas hänsyn
till detta vid utformningen av insamlingsmodell. En individbaserad insamling (elevnivå, med personnummer) gör det möjligt att samköra resultat på Äp 5 med senare slutbetyg från år 9 (och ev. resultat på Äp 9).
Om en urvalsinsamling görs av resultat från Äp 5 är det sannolikt inte
många av de individer som ingår i den insamlingen som fyra år senare
ingår i en urvalsinsamling av resultat från Äp 9. Däremot kan resultat
från Äp 5-insamlingen jämföras med slutbetyg i år 9. För att kunna
genomföra sådana jämförelser behöver personuppgiftslagen beaktas.
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Individurval är något dyrare. Om proven inte är obligatoriska kan det bli
svårare göra ett individurval eftersom urvalet riskerar bli skevt. Skolurval
ställer större krav på skolans administration.
Totalinsamling

Om Äp 5-resultaten samlas in för samtliga elever i grundskolans år 5 så
möjliggörs jämförelser av resultat på kommun- samt skolnivå med en
nationell resultatnivå. Olika organisatoriska enheter kan därtill jämföra
sig med varandra. Resultaten kan samlas in på aggregerad skolnivå alternativt på individnivå på samma sätt som beskrivits för en insamlingsmodell baserad på urvalsinsamling. Ett material insamlat på detta sätt ger
samma information på nationell nivå som vid ett utnyttjande av ett urvalsbaserat insamlingsförfarande, men till betydligt större kostnader och
ansträngningar för skolorna. Dock får man genom totalinsamling mer
information och det blir också förbättrade möjligheter att göra fördjupade
analyser av undergrupper, t.ex. elever med utländsk bakgrund, resultat
vid fristående respektive kommunala skolor. En annan effekt av en totalinsamling av resultaten i år 5 är att det möjliggörs att följa kunskapsutvecklingen hos enskilda elever, till exempel genom att jämföra en elevs
resultat på Äp 5 med resultaten på Äp 9.
Kostnader för insamling av provresultat

Det finns idag ca 4 300 skolor med undervisning i skolår 5. Detta kan
jämföras med ca 1 500 skolor med undervisning i skolår 9. Den mest
kostnadseffektiva insamlingsmodellen är en urvalsbaserad insamling,
vilket var vad som har utnyttjats vid insamling av Äp 9 fram till och med
2002. Kostnaderna för insamlingen av elevresultat från Äp 9 år 2002,
som genomfördes genom att samla in elevresultat från ca 10 000 elever
vid ett slumpmässigt urval av skolor, var 340 000 kr.
Den dyraste formen av insamling av resultaten från Äp 5 är totalinsamling av provresultat på individnivå. Dessa kostnader blir med stor säkerhet större för Äp 5 än motsvarande kostnader för totalinsamlingen av
ämnesproven i år 9, då antalet berörda skolor är så många fler i år 5 jämfört med år 9. Kostnaderna för totalinsamlingen av Äp 9 beräknas för
innevarande år vara ca 810 000 kr, exklusive kostnader för systemframtagning. Utöver totalinsamlingen 2003 har även elevresultat på uppgiftsnivå för ett urval på 2 000 elever från samtliga skolor samlades in, till en
kostnad av ca 70 000 kr.
Under antagande om proportionerligt växande kostnader för en totalinsamling av resultaten från Äp 5, skulle denna insamling kosta ca två miljoner kronor. Skolverkets erfarenhet av totalinsamling visar också att
själva insamlingen tar mer tid att genomföra. Påminnelser till skolor
krävs för att materialet ska skickas in. Till detta kommer administrativa
kostnader för skolan och en ökad arbetsbelastning för lärarna. I effektstudien ser vi att drygt hälften av lärarna anser att proven är för tidskrävande
att hantera. (figur 11).
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Figur 11 Lärare i år 5 om proven som tidskrävande (Effektstudien 2003)

Tidplan för insamling

Enligt regeringsuppdraget skall Skolverket samla in resultat från Äp 5.
Under 2004 konstrueras och utvecklas ett nytt ämnesprov för år 5. I samband med det arbetet finns det möjlighet att se över kunskapsprofilens
kunskapsområden (bilaga 2). Skolverket har planerat att det prov som tas
fram under 2004 ska gälla för 2005 och 2006. Skolverket bedömer att det
finns möjlighet att påbörja insamlingarna redan 2005. Denna insamling
bör ses som försöksverksamhet och de erfarenheter som dras bör utgöra
underlag för den slutliga utformningen av insamlingsförfarandet. De skolor som ingår i försöksverksamheten 2005 åläggs inte att genomföra proven. Det underlag som försöksverksamheten ger ligger till grund för beslut om skolor som ingår i urvalet 2006 bör åläggas att genomföra proven.
Om insamlingen av provresultat 2005 föranleder ett behov av förändringar kan nya instruktioner skickas ut till skolorna, däremot räknar Skolverket inte med att provuppgifter och provformat ska behöva förändras.
Möjliga behov av anpassningar omfattar kunskapsprofiler och instruktioner. Skolverket bedömer att insamlingarna kan börja genomföras 2006.
Handledning

Genom både enkäter och den hearing som anordnats har framkommit att
både lärare och rektorer är nöjda med proven. Även provens förebildlighet och kompetensutvecklande funktion lyfts fram. Lärarmaterialen till
proven fyller i sig en sån funktion, men behovet av kompetensutveckling
kring bedömning har betonats från flera håll. Kompetensutvecklingsinsatser för lärare efterfrågas för att a) förbättra den egna bedömningen av
elevers kunskapsutveckling och b) förbättra förmågan att bedöma elevers
prestationer på ämnesprovet så att likvärdigheten i bedömningen blir så
god som möjligt.
På skolledar- och kommunnivå efterfrågas kompetensutveckling i tolkning av resultaten och hur resultaten kan användas i diskussioner av kvalitet mellan skolor och inom kommunen i kvalitetsredovisningen.
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I effektstudien blir tydligt att få skolor samarbetar kring de nationella
provens användning (se sid. 16). Samarbete mellan skolor kan behöva
stödjas för att därigenom öka likvärdigheten i bedömningen.
Olika insamlingsmodeller kan påverka hur proven uppfattas. Genom vald
modell ges en signal om vad som ses som viktigt. För att motverka dessa
effekter är det viktigt att syftet med insamling tydligt lyfts fram och att
den lokala nivåns ansvar att förhålla sig till lärarens hela bedömning lyfts
fram. Det är också viktigt att den nationella insamlingen inte i för stor
omfattning styr det lokala arbetet.
I regeringsuppdrag om resultatinformation, deluppdrag E föreslog Skolverket att kommentarmaterial till flertalet ämnen bör skapas. Ett sådant
kommentarmaterial blir ett viktigt led i att kompetensutveckla lärarna.
Eventuellt bör ett särskilt kommentarmaterial kring bedömning i år 5 tas
fram.
Skolverket avser att vid framtagandet av prov för 2005/2006 se över instruktioner, hanteringsanvisningar och kunskapsprofiler i syfte att öka
tydligheten för användarna.
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Sammanfattande bedömning och ställningstaganden
Utgångspunkter
Dagens provsystem är utvecklat för att pröva elevers kunskaper mot mål i
kursplanen, men alla mål prövas inte i proven. Alla prov och allt övrigt
material i det nationella provsystemet har utvecklats och utformats mot
bakgrund av reformeringen av skolan under första halvan av 1990-talet. I
linje med ansvarsfördelningen i den mål- och resultatstyrda skolan bygger inte proven på något visst undervisningssätt eller innehåll i några
speciella läromedel. Utgångspunkt för konstruktionen av ämnesproven är
läroplanens syn på kunskap och lärande, kursplanerna i respektive ämne
och, framför allt, mål att uppnå.
Sammanfattningsvis kan utifrån den empiri som använts för att besvara
uppdraget sägas att ämnesproven i år 5 verkar fungera precis som de är
tänkta att fungera. De syften som från statens sida är avsedda verkar också omsättas i praktiken på ett tillfredsställande sätt. Proven verkar styra
verksamheten i skolan på ett positivt sätt och beaktar de utgångspunkter
som gäller för den mål- och resultatstyrda skolan.
Skolverkets utgångspunkt för de ställningstaganden som görs är därför att
i så liten utsträckning som möjligt ’störa’ den verksamhet som pågår på
skolor och i kommuner. I de överväganden som görs nedan vill Skolverket tydligt skilja på myndighetens och den lokala nivåns roll för att inte
urholka ansvarsfördelningen. Det är de professionella i skolan som ska ha
ett stort inflytande över verksamhetens utformning. I propositionen Ansvaret för skolan18 betonas att ”kraften i skolans utveckling nu måste sökas i klassrummen och i den enskilda skolan. Det är lärarnas och skolledarnas erfarenheter och professionalism som måste tas tillvara. De goda
exemplens makt måste kunna föras vidare till andra skolor. Den lokala
utvärderingen av skolan bildar grunden för en sådan process. Den centrala nivån behöver i mycket större utsträckning än hittills fånga upp lokala
utvecklingstendenser och förändringsbehov.” Det är i denna anda provsystemet har utformats.
Vad ska samlas in?

Ovan har sex modeller (a-f) för insamling av resultat beskrivits. Dessa
utgår från olika ställningstaganden kring vad resultat i ämnesproven i år 5
är. Valet av definition av resultat och därmed vilken modell som föreslås
medför både möjligheter och risker.
De insamlade resultaten kan utgöras dels av aggregerade elevresultat på
skolnivå, dels enskilda elevresultat. Det finns nackdelar med att samla in
aggregerade elevresultat, eftersom denna modell försvårar vidare analyser av resultat. Detta då den enskilda elevens resultat blandas ihop med

18

Regeringens proposition 1990/91:18 Ansvaret för skolan, sid. 23
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resultat på skolnivå. Därför finns det fördelar med att resultat samlas in
på elevnivå.
Den modell som väljs är avhängig vilket syfte insamlingen avser fylla.
En insamling av resultat på nationell nivå ska, som beskrivits ovan, kunna ge en lägesbeskrivning i landet efter halva grundskoletiden. När dessa
resultat tillgängliggörs ska det också vara möjligt för den lokala nivån att
förhålla sig till dessa resultat i relation till resultaten i den egna skolan
eller i kommunen. Insamling av provresultat kan både på lokal som nationell nivå t.ex. ge underlag för beslut om särskilda insatser eller analyser av tidigare gjorda insatser.
Skolverket föreslår en modell där resultat för insamling på nationell nivå
definieras snävt, dvs. endast omfattar resultat på proven (modell d). Eftersom resultaten ska sammanställas och analyseras på nationell nivå
möjliggör insamling av enbart provresultat att vi har bättre kontroll av
kvaliteten på det som samlas in och det blir därigenom lättare att förhålla
sig till det insamlade, än vad som blir fallet vid en bredare definition som
omfattar lärarens hela bedömning. Detta ligger också i linje med Skolverkets ansvar att tillhandahålla prov och den lokala nivåns ansvar för
helhetsbedömning av prestationer. Skolverket menar att det är viktigt att
här inte göra en sammanblandning av uppdragen. En helhetsbedömning
måste göras av de professionella. Den insamling av provresultat som
Skolverket genomför på nationell nivå kan den lokala nivån förhålla sig
till. Därigenom fungerar Skolverkets insamling som ett stöd, medan den
lokala nivån gör en helhetsbedömning utifrån de förutsättningar som råder lokalt.
Skolverket menar att elevarbeten och enkäter även i fortsättningen bör
samlas in och utgöra ett underlag för utveckling av proven. Dessa insamlingar kompletterar en insamling av Äp 5-resultat. Genom insamling av
resultat, elevarbeten och lärarenkäter bör ett gott underlag för analyser
finnas.
Skolverket föreslår en modell där resultaten redovisas efter kunskapsområden som t.ex. ”tala”, ”läsa”, ”skriva”, med redovisning av provresultat
för respektive kunskapsområde (ja/nej) för nått respektive inte nått målen
(modell d). Dessa kunskapsområden är idag definierade i kunskapsprofilerna för respektive ämne. I den modellen tas endast hänsyn till provresultat och lärarens helhetsbedömning av elevens övriga prestationer vägs
inte in.
Vid införandet av en sådan insamlingsmodell är det möjligt att kunskapsprofilerna kan behöva anpassas, genom att informationen i kunskapsprofilen innehåller provresultat och lärarens bedömning av elevernas övriga
prestationer åtskiljda. I dagens kunskapsprofiler finns kunskapsområden
definierade, dvs. områden som omfattar ett eller flera mål att uppnå, för
svenska fem kunskapsområden, för engelska sex och för matematik sju.
Alla kunskapsområden prövas inte varje år i provet. Bedömningen av ett
kunskapsområde kan i vissa fall stödjas av mer än ett delprov. I dessa fall
bör tydliga instruktioner finnas för hur en bedömning ska göras. I den
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vidare utvecklingen av proven kan dessa kunskapsområden behöva ses
över.
Skolverket vill betona vikten av att en insamling av resultat inte påverkar
den lokala friheten. Även om Skolverket på nationell nivå förordar en
insamling av enbart provresultat, är det viktigt att den lokala nivån förhåller sig till lärarens hela bedömning av ämnet. Resonemang kring provresultat och helhetsbedömning kan t.ex. föras i kvalitetsredovisningen.
Överväganden som har med kvalitetsredovisningens struktur och innehåll
att göra besvaras inom deluppdrag B.
Skolverket menar att det är viktigt att stärka de professionellas ansvarstagande. I citatet från ansvarspropositionen ovan anges att utvecklingskraften finns i klassrummet. I Utvecklingsplan för kunskap och jämlikhet –
regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och
vuxenutbildning19 fastslås att den nuvarande ansvarsfördelningen ska
bestå. I utvecklingsplanen anges att ”[Äp 5] är framför allt betydelsefulla
för skolans egen resultatvärdering och kan användas tillsammans med en
rad andra instrument som varje enskild skola själv väljer. För den nationella nivån utgör de nationella proven en möjlighet för Skolverket att få
en bättre överblick och avstämning av läget i skolan efter halva grundskoletiden.” 20 Det är enligt de beskrivningar som är gjorda ovan på den
lokala nivån som resultaten har störst betydelse.
Obligatoriskt deltagande?

Är det nödvändigt att göra Äp 5 obligatoriskt för att kunna genomföra
insamlingar på ett adekvat sätt? Räcker det med att utnyttja resultat från
de skolor som för närvarande faktiskt utnyttjar proven? Vilka kan konsekvenserna av ett obligatorium bli? Ca 92 procent av skolorna har enligt
resultat från effektstudien lokalt beslutat att göra proven obligatoriska att
använda. Totalt cirka 98 procent av skolorna använder proven. Även om
denna bild är riktig, säger den inget om hur stora delar av skolan/klassen
som faktiskt genomför provet. Det är viktigt att veta mer om detta bortfall för att bedöma insamlingens kvalitet. Om bortfallet har en snedvridande effekt på resultaten påverkas insamlingens kvalitet.
Ett möjligt alternativ om resultaten samlas in för samtliga elever i ett
skolurval, är att göra användningen obligatorisk endast för dessa skolor. I
de fall resultat från Äp 5 skall användas av kommunen/skolan i den lokala resultatutvärderingen kan dessa aktörer göra användningen obligatorisk på lokal nivå. Detsamma skulle kunna gälla om Skolverket ser ett
behov av Äp 5-resultat i sitt arbete, t.ex. att användningen av proven görs
obligatoriskt inför en förestående inspektion.

19
20

Regeringens skrivelse 2001/02:188, sid. 15
Regeringens skrivelse 2001/02:188, sid. 24
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Hur ska en insamling gå till?

Skolverket menar att en urvalsinsamling är den mest kostnadseffektiva
och tidseffektiva formen av insamling. Frågan är också om insamling på
nationell nivå måste göras varje år? En möjlighet är en rullande insamlingsmodell där t.ex. resultat i engelska samlas in år 1, matematik år 2
och svenska/svenska som andraspråk år 3. Skolverket menar dock att ett
av syftena med resultatinsamling är att den lokala nivån ska kunna relatera de egna resultaten till den nationella insamlingen. Detta medför att en
insamling av resultat bör vara årligen återkommande för hela ämnesprovet. Andra skäl till att resultatinsamling bör ske varje år är att ämnesprovet ska ses som en helhet. Det finns idag uppgifter som är gemensamma
för ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk (gruppuppgifter). Proven har i regel haft ett gemensamt övergripande tema. Det
texthäfte som följer med provet är också gemensamt för hela ämnesprovet.
Skolverket föreslår att en försöksverksamhet 2005 bör ligga till grund för
bedömning av huruvida urvalet kan anses vara representativt. Om urvalet
inte kan anses ge en representativ bild bör de skolor som ingår i urvalet
2006 åläggas att genomföra proven. De skolor som ingår i försöksverksamheten 2005 åläggs inte att genomföra proven, men för att försöksverksamheten ska kunna bidra med underlag inför 2006 är det viktigt att
information om samtliga elevers deltagande i proven kan beskrivas för
alla deltagande skolor i urvalet. Detta innefattar elever som av skilda
anledningar inte deltagit i delar av eller hela ämnesprovet.
Skolverket förordar alltså försiktighet med införandet av förändringar i
de yttre förutsättningarna för provet. Det är tydligt att mycket arbete pågår med resultat från ämnesproven i år 5 på lokal nivå. Både signaler
Skolverket fått under arbetet med denna rapport och internationella erfarenheter visar att förändringar som nationell insamling av resultat eller att
göra genomförandet obligatoriskt riskerar påverka användarnas syn på
proven på ibland oavsett sätt.
Ämnesproven och behov av anpassning

Det är viktigt att även i fortsättningen beakta de behov av anpassningar
som finns för olika elevgrupper. Dessa anpassningar görs bäst på lokal
nivå, där utgångspunkten är att eleverna får den anpassning de får vid
liknande provsituationer. Det är inte önskvärt att på nationell nivå föreskriva hur anpassning ska gå till eftersom detta kan tendera att snäva in
möjligheterna att möta den enskilde elevens behov. Även vid de urvalsinsamlingar Skolverket menar bör genomföras finns behov av att kunna
anpassa proven för vissa elevgrupper. Detta kan man ta hänsyn till vid
insamlandet genom att skolor anger vilka delprov som använts samt vilka
som inte kunnat användas. Det kan finnas en risk med möjligheten till
anpassning, genom att lärare och föräldrar väljer delar av proven som
man är säker på att eleven klarar av och därigenom ”skyddar” eleven från
utmaningar han eller hon kanske skulle klara av. Alternativt skulle provet
vara obligatoriskt för alla elever inklusive dem i behov av särskilt stöd

SKOLVERKET

RAPPORT
2004-01-29

35
Dnr 2003:2038

utan att provet anpassas eller inte genomförs med vissa elever. Det skulle
sannolikt medföra situationer som var direkt skadliga för vissa barn medan det för andra skulle visa sig att de klarar mer än de tidigare trott.
Skolverket betonar vikten av att man tar hänsyn till den enskilde elevens
behov och förutsättningar.
Provens syften och utformning

Det är Skolverkets uppfattning att proven bör vara av det omfång de är
idag samt i stort behålla sin nuvarande utformning. Skolverket vill betona
att det är viktigt att proven även i fortsättningen behåller sin bredd och att
kunskaper prövas på flera olika sätt. Det är viktigt att inte göra det lätt
mätbara till det viktiga. Om resultatinsamling skulle knytas till det som
går att mäta och enkelt jämföra riskerar det att motverka den kunskapsutveckling som förordas i läro- och kursplaner.
Självklart finns ett ständigt behov av översyn av hur proven fungerar och
uppgifter och uppgiftsformat behöver utvecklas. Utveckling av proven
görs kontinuerligt i den reguljära konstruktionsprocessen. För detta arbete utgör insamlat material som lärarenkäter, elevarbeten, kunskapsprofiler
och provresultat ett viktigt underlag. En genomgripande och större förändring behöver dock förankras i kommuner och bland lärare och rektorer och är inte aktuellt i detta läge. För det framtida arbetet med insamling av resultat räcker det pågående utvecklingsarbetet och det finns ingen anledning att genomgripande förändra provens utformning.
Vissa forskare inom området pedagogisk bedömning, t.ex. Gipps21 menar
att prov kan bidra till att höja måluppfyllelse, särskilt när elever är delaktiga i lärandeprocessen och reflekterar över sitt eget lärande. I Äp 5 tillhandahålls material för elevens reflektion kring sitt eget lärande. Skolverket menar att Äp 5 kan bidra till att utveckla lärares förmåga att bedöma elever och deras kunskapsutveckling. Proven bör därför även i fortsättningen bidra till att identifiera elevers svaga och starka sidor för att
utgöra ett av underlagen för planering av insatser för enskilda elever,
samt ge elever möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande. Den kunskapsprofil som följer med provmaterialen är uppskattad och används vid
diskussioner med elever, föräldrar och skolledning, men kan komma att
behöva modifieras i någon mån. Resultaten från Äp 5 kan även bidra till
att granska och utvärdera skolsystemet på olika nivåer.
Skolverket vill betona vikten av att proven i så stor utsträckning som
möjligt speglar läroplanens kunskapssyn och den ämnessyn som kommer
till uttryck i kursplanerna. Skolverket menar att förändrade yttre förutsättningar kan få negativa konsekvenser i skolorna, varför förändringar
bör ske med försiktighet. Provens omfång bör inte utökas, eftersom arbetsbördan redan idag anses som stor bland lärare.

21

Gipps, C. (1994). Beyond testing: Towards a Theory of Educational Assessment. The
Falmer Press, London
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Skolverket menar att proven bör syfta till
•

att stödja lärare vid bedömning av den enskilde elevens måluppfyllelse.

•

att visa elevens starka och svaga sidor (diagnostisk funktion).

•

att fungera som utvärderingsinstrument av skolsystemet både nationellt och lokalt.

Handledning

Det verkar finnas ett starkt önskemål om kompetensutveckling både från
lärare, skolledare och tjänstemän på förvaltningsnivå. Behovet behöver
säkerligen mötas med flera olika åtgärder, som tydligare anvisningar i
proven, goda exempel men även kompetensutvecklingsinsatser kring
bedömning av elevers kunskapsutveckling.
Skolverket avser göra en genomgång och översyn av instruktioner, anvisningar och kunskapsprofiler i samband med framtagandet av provet
för 2005/2006.
I deluppdrag B om resultatinformation skall Skolverket ta fram en struktur för kvalitetsredovisningarna. Provresultat kan komma att ingå som en
del i kvalitetsredovisningen som en kvalitetsindikator. Dessa överväganden behandlas i deluppdrag B.
Skolans förändring

Skolverket har vid insamling av underlag till denna rapport kunnat konstatera att frågan om flexibel skolstart och åldersintegrerad undervisning
av vissa upplevs som problematisk i samband med mål att uppnå i år 5
och ämnesprov i år 5. Denna fråga är dock större och egentligen inte kan
besvaras inom ramen för detta uppdrag. Proven är konstruerade med utgångspunkt i mål att uppnå för det femte skolåret. Skolverket menar att
för de elever där det är aktuellt att göra en bedömning av kunskaper utifrån mål att uppnå i det femte skolåret, borde även rimligen ämnesprovet
kunna genomföras. Det skolor reagerat på verkar snarare vara att det
finns mål att uppnå för skolår 5 och att detta kringskär möjligheten till
flexibilitet.
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Sammanfattning
Skolverket föreslår
•

att insamling av resultat görs enligt modell d, dvs. insamling av
provresultat för de kunskapsområden som beskrivs i kunskapsprofilen och prövas i provet. Samtidigt måste syftet med insamlingen vara
tydligt så inte modellen blir styrande för den lokala nivåns arbete
med resultatvärdering.

•

att insamling görs för ett nationellt representativt urval.

•

att försöksverksamhet med insamling av resultat genomförs vårterminen 2005 utan att genomförandet görs obligatoriskt för deltagande
skolor. Reguljär resultatinsamling påbörjas vårterminen 2006. Erfarenheter från försöksverksamheten får avgöra om skolor som ingår i
urvalet bör åläggas att genomföra proven.

•

att den lokala nivån beslutar om aktuella anpassningar.

•

att den lokala nivån även i fortsättningen ansvarar för att analysera
sina egna resultat i relation till mål att uppnå och den nationella bild
Skolverkets urvalsinsamling av resultat ger.

•

att kompetensutveckling kring bedömning initieras. Detta kan ske
t.ex. genom de kommentarmaterial som Skolverket avser ta fram.

•

att en översyn av hanteringsanvisningar, bedömningsinstruktioner
och kunskapsprofiler görs vid konstruktionsarbetet av Äp 5 inför
2005/2006.
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Ämnesproven i skolår 5
Alla prov och övrigt material som ingår i det nationella provsystemet har utvecklats och
formats mot bakgrund av den omfattande reformeringen av skolan under första halvan av
1990-talet. Tre genomgripande och betydelsefulla förändringar som hade direkt påverkan på
utformningen av det nationella provsystemet var övergången till mål- och resultatstyrning,
ändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun samt en vidgad definition av
kunskapsbegreppet.
Ämnesproven för skolår 5 utformades med syftet att bidra till en lokal skolutveckling genom
att
•

konkretisera läroplanens kunskapssyn och kursplanernas ämnessyn,

•

beskriva, diskutera och bedöma de kunskapskvaliteter som undervisningen förväntas leda
till,

•

bidra till lärarens underlag vid utvecklingssamtalen,

•

bidra till skolhuvudmannens underlag vid resursfördelning och kvalitetsredovisning.

Provens genomförande

Avsikten är att proven ska kunna användas under hela vårterminen i skolår 5, dock bör alla
delar vara genomförda vid maj månads utgång för att resultaten ska kunna rapporteras i tid.
För att proven ska kunna integreras så naturligt som möjligt i undervisningen anges ingen
exakt tidpunkt för provens genomförande. När proven ska genomföras och hur organisationen
i övrigt sker beslutas lokalt.
Under 2003 har Skolverket genomfört en studie kring provens effekter i grundskolan (vidare
effektstudien). Effektstudien vände sig till ett representativt urval lärare och rektorer i
grundskolan, med svar från 687 lärare i år 5, 1737 lärare i år 9 och 603 rektorer (motsvarande
ca 75 procent lärare och 80 procent rektorer). Effektstudien och samtal med lärare i år 5 visar
också att man praktiskt löser genomförandet på olika sätt. Vissa lärare och skolor, där det
finns flera klasser, väljer att dela upp ämnena mellan sig så att en lärare ansvarar för svenska,
en för matematik osv. Många lärare har emellertid ansvaret för alla tre ämnena. Vid
genomförandet av t. ex. delprov i hörförståelse och muntliga gruppuppgifter disponerar vissa
arbetslag tiden så att man kan vara två eller fler vuxna i klassrummet medan andra lärare
arbetar ensamma med sin klass. Uppfattningen varierar om tidsåtgång och arbetsbörda kring
proven mellan lärare.
Insamling och redovisning av resultat

Efter genomfört prov uppmanas läraren att skicka in en lärarenkät, kopior på allt elevmaterial
från elever födda en viss dag i fyra olika månader. Kunskapsprofilen kan också skickas in.
Varje år kommer omkring 2000 lärarenkäter per ämne och 500 elevarbeten per ämne in till de
institutioner där man konstruerar proven. Insamlingen görs alltså på frivillig basis och utgör
inte ett representativt urval, vare sig av lärare eller av elever. De inskickade lärarenkäterna
utgör sedan grunden för en ämnesgemensam årlig redovisning. Redovisningen skickas ut till
skolorna och publiceras på Skolverkets hemsida.
I många kommuner har man valt att samla in resultaten från proven. Insamlingsmodellerna ser
olika ut, vissa kommuner rapporterar om eleverna uppnått målen eller ej i respektive ämne, i
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andra samlar man in mer detaljerad information om elevens måluppfyllelse inom
kunskapsprofilens kunskapsområden i respektive ämne.

Provens konstruktion och innehåll
För skolår 5 tillhandahålls nationella ämnesprov i engelska, matematik och svenska/svenska
som andraspråk. Proven i engelska tas fram i samarbete med Institutionen för pedagogik och
didaktik, Enheten för språk och litteratur vid Göteborgs universitet, matematikproven i
samarbete med PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm och proven i svenska/svenska
som andraspråk i samarbete med Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
Utgångspunkterna vid konstruktionen av ämnesproven är läroplanens syn på kunskap och
lärande, kursplanerna i respektive ämnen och framför allt mål att uppnå. Provuppgifterna är
utarbetade i överensstämmelse med kursplanens mål och är utprövade och granskade av lärare
och andra experter. Proven har alltså arbetats fram i en process med många personer
inblandade. Olika kvaliteter av uppgiftslösningar beskrivs i bedömningsanvisningarna.
Tillsammans med lärarens kontinuerliga iakttagelser av elevernas framsteg utgör
ämnesproven underlag för att bedöma om eleverna nått de mål som skall ha uppnåtts vid
slutet av det femte skolåret. Ämnesproven i skolår 5 är konstruerade så att
•

eleverna får tillfälle att visa så mycket som möjligt av vad de kan – inte primärt visa vad
de inte kan,

•

elever och lärare får information om elevens starka och svaga sidor i respektive ämne.
Den kan ligga till grund för planering av den fortsatta inlärningen/undervisningen och ge
underlag för utvecklingssamtal,

•

uppgifterna är så autentiska och realistiska som möjligt, vilket bl.a. innebär att de är
rimliga att tänka sig i situationer även utanför klassrummet.

Läroplanen betonar en helhetssyn på elevers kunskaper och kunskapsutveckling. Vid
konstruktionen av uppgifterna har strävan varit att skapa både bredd och variation. Det
innebär bl.a. att materialen innehåller både uppgifter som eleverna ska lösa individuellt och
uppgifter som de ska lösa tillsammans. Många uppgifter har flera godtagbara lösningar.
Ämnesproven i skolår 5 ska vara ett stöd vid en kvalitativ analys och bedömning av elevers
starka och svaga sidor. De prövar elevers kunskaper oavsett hur dessa har uppnåtts. De prov
lärare själva gör, samt prov som finns i läromedel, syftar oftast till att mäta hur väl eleverna
har tillgodogjort sig ett visst stoff. Ämnesproven bygger inte på något visst undervisningssätt
och givetvis inte heller på innehållet i några speciella läromedel. De baseras på grundläggande
principer som gäller för samtliga nationella prov och diagnosmaterial i grundskolan.
Engelska
Självbedömning

My English

Ca 15 min

Del A

Samtala/tala

Talk show
(par/gruppuppg.)

10 – 15 min/par

Del B

Lyssna/förstå (skriva)

Radio kids

Ca 25 min

Del C

Läsa/förstå

What’s that…?

Ca 15 min

Del D

Läsa/förstå (skriva)

A letter from Tom

20-25 min

Del E

Skriva/göra sig förstådd

This is me

Ca 25 min

Bilaga 1

Ämnesprovet i engelska prövar elevens förmåga att lyssna till och förstå talad engelska, läsa
olika slags texter samt kommunicera i tal och skrift. Det övergripande temat för Äp 5 2003
och 2004 är ”I levande livet”, ämnet för Äp 5 i engelska är Fritid. I del A Talk Show – en
muntlig par- eller gruppuppgift - intervjuar och samtalar eleverna med varandra i ett fingerat
radioprogram. De berättar också med hjälp av ett bildunderlag för varandra vad de känner till
om något av de tre länderna Storbritannien, USA eller Australien. I del B Radio Kids lyssnar
eleverna på ett radioprogram i vilket personer samtalar om en resa till Sydafrika. I slutet
skriver de ett kort e-postmeddelande och talar om vad de tycker om programmet. Del C
What’s that är en kort läsuppgift som prövar förmågan att förstå enkla beskrivningar som
förekommer i engelskspråkiga ordböcker. Del D A letter from Tom är en längre läsuppgift i
form av ett till stor del autentiskt brev, i vilket en engelsk pojke berättar om sig själv och sin
vardag. Del E This is me är en skrivuppgift som är sammankopplad med den längre
läsförståelsen. Eleverna skriver till Tom eller hans syster och berättar om sig själva och sina
intressen. Dessutom gör eleverna en bedömning av sitt lärande och sin egen förmåga i
engelska i delen My English och besvarar en enkät What did you think about…? om vad de
tycker om de olika delproven.
Bedömning

Bedömningen är först och främst kvalitativ, vilket innebär att en analys görs av allt eleven
producerar, oavsett om det är bra eller dåligt, rätt eller fel. Avsikten är att kartlägga så mycket
som möjligt av elevens individuella förmåga och behov, och utifrån detta syfte måste svaren
analyseras snarare än bara rättas. En diskussion som behöver föras utifrån detta är hur en
analys kan redovisas.
Bedömningen för del A (samtala/tala) görs mot uppställda faktorer. Till bedömningsmaterialet
finns också inspelade elevsamtal som är kommenterade och bedömda. I del B (lyssna/förstå)
finns 20 uppgifter som eleverna ska lösa. Dessutom finns en skrivuppgift. I
bedömningsanvisningarna anges vad en elev bör klara för att målen ska anses vara uppnådda.
Även i del C (läsa/förstå) ska 20 uppgifter lösas och en diskussion förs kring hur många
uppgifter eleverna bör lyckas lösa för att anses ha uppnått målen. Del D, som är en
läsförståelsedel, består av fjorton frågor som ska besvaras. Elever som klarar sex frågor eller
färre bör särskilt uppmärksammas. I kommentarerna hänvisas till utprövningen där de allra
flesta eleverna klarar elva eller fler av de arton uppgifterna. I del E ska en bedömning göras
av elevernas skriftliga produktion mot uppställda faktorer. Till lärarnas stöd för bedömningen
finns autentiska elevexempel.
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Exempel på provuppgift i engelska

Matematik
Del A

Du och matematiken, självbedömning

Ca 10 min

Del B

Mönster, figurer och mått

Ca 50 min

Del C

Att upptäcka obekanta tal

Ca 40 min

Del D

Tal på olika sätt

Ca 40 min

Del E

Frågor om matematik

Ca 15 min

Del B, C och D prövar var och en ett antal mål i matematik. Målen är representerade med
uppgifter som kräver olika slags kunskaper. Provet innehåller därför allt ifrån korta
enstegsuppgifter till mer omfattande och utredande uppgifter. I del B får eleverna visa sin
rumsuppfattning och sin kunskap om geometriska figurer. I del C får eleverna visa i vilken
utsträckning de kan upptäcka talmönster och obekanta tal samt i vilken utsträckning de har
förståelse för räknesätten. Del D behandlar taluppfattning både för naturliga tal och tal i bråkoch decimalform. Eleverna får visa sitt kunnande vad gäller att skriva och läsa tal och sin
förståelse för positionssystemet och för begreppet ”del av”. Del E, slutligen, fokuserar elevens
medvetenhet om och ansvar för sitt lärande.
Bedömning

Bedömningen av elevers kunskaper i matematik skall vara allsidig och kvalitativ. Det innebär
att elevernas kunskaper och kunskapsutveckling ska analyseras utifrån hur eleverna arbetar
med och behärskar matematik i olika uppgifter och situationer. För att detta skall kunna göras
måste det finnas möjlighet att studera hur eleven resonerar både skriftligt och muntligt.
Eleverna kan arbeta med uppgifter på många olika sätt och använda olika strategier.
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I del B ska 16 uppgifter lösas totalt. I bedömningsanvisningarna diskuteras olika nivåer på
lösningarna och hur många som eleven bör klara för att anses ha nått målen. Till en uppgift
ges förslag på en kvalitativ bedömning som bör vägas in i bedömningen av hela delprovet.
Del C består av 20 uppgifter. Även i denna del anges ett riktmärke för hur många deluppgifter
eleven bör ha klarat. Dessutom finns det uppgifter som bedöms kvalitativt och som ska läggas
till helhetsbedömningen. Även del D består av 20 uppgifter som ska bedömas, några uppgifter
ska bedömas kvalitativt och sedan vägas in i helhetsbedömningen. Del E kan komplettera den
kunskap som läraren får om elevernas tilltro till sitt eget lärande i Del A.
Exempel på provuppgift i matematik
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Svenska och svenska som andraspråk
1

Kajsa och fågeltjuvarna litt. text

Ca 40 min

2

Problemlösning

Ca 40 min

Skolrestaurangen, matematik-svenska
3

Kungsörnen, faktatext

Ca 40 min

4

Skriv och berätta!

Ca 40 min

5

Problemlösning

Ca 40 – 80 min

Lekplatsen på skolgården, matematik-svenska
6

Bild och text

7

Elevens självbedömning

Ca 30 min

Provtemat I levande livet behandlas i texter och uppgifter som fokuserar livets vardagligheter
och äventyr. De olika delarna i provet fokuserar läsning, samtal, uppgiftslösning,
skrivuppgifter med olika vinkling samt gruppuppgifter (tillsammans med matematiken).
I delprov 1 Kajsa och fågeltjuvarna besvaras ett antal frågor. Exempel på goda elevsvar från
utprövningarna ges, därefter följer en diskussion om hur många uppgifter som eleven bör ha
löst för att anses ha nått målen. (Delprov 2 se gruppuppgifter, nedan) Delprov 3 Kungsörnen
prövar förmågan att finna fakta, dra slutsatser samt ta ställning och uttrycka sitt
ställningstagande. I bedömningsanvisningarna anges vad som är en godtagbar lösning av
delprovet. Delprov 4 Skriv och berätta! är en skrivuppgift som inspireras av texterna i
texthäftet. I bedömningsanvisningarna anges kriterier för bedömning och bedömda och
kommenterade elevtexter ges som stöd för lärarens bedömning. (Delprov 5 se gruppuppgifter,
nedan). Delprov 6 innebär att eleverna funderar, fantiserar och samtalar kring en bild i
texthäftet och därefter skriver ner sina funderingar. Bedömningen görs mot uppställda
faktorer. Till denna del ges inga lösningsförslag.
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Exempel på provuppgift i svenska/svenska som andraspråk

Frågor på texten

Bilaga 1
Gruppuppgifter i matematik, svenska och svenska som andraspråk

Skolrestaurangen

Ca 40 min

Lekplatsen på skolgården

40 – 80 min

I gruppuppgifterna får eleverna visa sina kunskaper och förmågor både matematiskt och
språkligt. Gruppuppgifterna är framtagna för att poängtera att matematik och språk är
ömsesidigt beroende och att kunskaper inte alltid går att hänföra till separata skolämnen.
Dessutom blir det färre delprov totalt sett för läraren att arbeta med. Till varje gruppuppgift
finns ett bedömningsunderlag som kan användas vid observation och bedömning av elevernas
arbete.
Uppgiften Skolrestaurangen prövar elevernas förmåga att tolka tabeller och diagram och
även ta ställning till och jämföra information de får om de båda skolorna. Uppgifterna 1-4
löses individuellt. När eleverna sedan diskuterar med kamraterna kan de även visa om den kan
argumentera för sina lösningar och kan förstå andras förklaringar. Eleverna bör ha klarat
minst två av de individuella uppgifterna i matematik för att anses ha nått målen. Kunskapen
eleven visar i grupparbetet ska också vägas in. För svenska anges kriterier som särskilt ska
beaktas vid bedömningen.
Uppgiften Lekplatsen på skolgården prövar elevernas kunskaper vad gäller mätning av area
och längd, hantering av ritningar och kartor, tal i decimalform, beräkningar med
miniräknare och problemlösning i en situation som ligger nära elevernas värld, att
argumentera för sin åsikt, lyssna på andra, visa förmåga att kompromissa och att föreställa
sig vad andra barn kan vilja ha. Den sammanfattande beskrivningen visar på förmågan att
kort sammanfatta vad gruppen enats om. I bedömningsanvisningarna beskrivs godtagbara
lösningar.
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Exempel på gruppuppgift i svenska och svenska som andraspråk/matematik

Kunskapsprofil

Begreppen färdighet och kunskap är mångfasetterade, och enskilda individer uppvisar ofta
mer eller mindre taggiga profiler. Detta kan innebära att en person t.ex. har god förmåga att
lyssna och förstå engelska medan den muntliga förmågan inte alls befinner sig på samma
nivå. Ett annat exempel är en individ som uttrycker sig ganska väl muntligt men har
svårigheter att kommunicera skriftligt. En kartläggning av detta slag möjliggör planering av
vilka åtgärder som är bäst för den enskilda eleven. Som hjälp vid kartläggningen av elevernas
individuella profiler ingår i materialet en del som kallas Kunskapsprofil (bilaga 2). Vid
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ifyllandet av kunskapsprofilen ska hänsyn tas både till bedömningen av elevens prestationer
på ämnesprovet och till övriga bedömningar av elevens kunskaper.
Syftet med kunskapsprofilen är att på ett överskådligt sätt ge en bild av varje elevs starka och
svaga sidor. Avsikten med profilen är att den ska användas när lärare och elev tillsammans
diskuterar elevens fortsatta studier. Den fyller också en viktig funktion i utvecklingssamtalen
mellan elev, föräldrar och lärare samt som information vid lärarbyten.
På första sidan i profilen är tanken att varje elevs restultat på de olika delproven beskrivs och
kommenteras i förhållande till målen att uppnå i slutet av det femte skolåret. Lärarens
kommentarer om elevens övriga prestationer i ämnet skrivs också ned i relation till de olika
målen. På den andra sidan kan en sammanfattning göras av elevens starka respektive svaga
sidor inom ämnet. Tanken är att elev och lärare tillsammans diskuterar vad som går bra, vad
som är svårt, elevens attityd till ämnet och vilket ansvar hon/han tar för sitt eget lärande.
Längst ned finns utrymme för att skriva förslag till åtgärder som förefaller mest relevanta för
varje elev.
Elevens självbedömning

Eleverna får i respektive ämnesprov också möjlighet att själva bedöma sina kunskaper, i
engelska My English, i matematik Du och matematiken och Frågor om matematik, i svenska
och svenska som andraspråk Mina tankar om att tala, läsa och skriva. En sådan
självbedömning syftar till att fokusera elevens medvetenhet om och ansvar för sitt eget
lärande, vilket är ett av läroplanens övergripande mål.
Exempel på självbedömning i engelska

Bilaga 2
Exempel på Kunskapsprofil i Engelska
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