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Nationella slutprov i sfi år 2010
För första gången redovisar Skolverket resultat från en totalinsamling av de
nationella slutproven i svenskundervisning för invandrare (sfi). Resultaten i denna
PM avser slutprov i kurserna B, C och D som genomfördes under 2010.
De nationella slutproven i sfi är obligatoriska att använda efter kurserna B, C och D
sedan 2009.1 Slutprovet i kurs D har funnits sedan 1996 medan proven på B- och
C-kursen utkom första gången 2009. De nationella slutproven syftar till att ge lärare
stöd vid betygssättning vid slutet av en kurs. Proven ska också vara ett hjälpmedel
för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. Även om
proven är obligatoriska att använda efter kurserna B, C och D är de inga examensprov. Det finns heller ingen tidsbegränsad provperiod när de nationella slutproven
får genomföras eftersom undervisningen bedrivs under hela året och anordnare i
regel erbjuder prov kontinuerligt under året.
Nationella slutprov i sfi kan vara it- eller pappersbaserade och består av delprov.
Varje prov består i regel av fyra delprov och prövar fyra olika färdigheter; läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion samt muntlig interaktion och produktion.
De två förstnämnda är receptiva färdigheter och de två sistnämnda produktiva färdigheter. Eleven får betyg på respektive färdighet/delprov.2 För att få godkänt på
ett prov krävs att eleven har minst Godkänt (G) på samtliga delprov. På samma sätt
krävs att eleven har Väl godkänt (VG) på samtliga delprov för att få VG på provet
som helhet.3 En elev som i någon av delarna inte har uppnått gränsen för betyget G
har ej uppnått målen (EUM). En elev som inte har deltagit i ett eller flera delprov
kan inte få ett betyg på provet som helhet.
Nedan presenteras resultatinsamlingen, deltagandet för respektive prov och de
övergripande provresultaten.
Insamling
Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Skolverket genomfört en
totalinsamling av resultaten från de nationella slutproven i sfi. Insamlingen pågick
under hösten 2010 respektive våren 2011. Uppgifter kunde lämnas via en
webblankett eller skickas in via text- eller Excelfil.
Från de 300 skolorna med elever i sfi har uppgifter inkommit från samtliga. Av
dessa har 2 skolor uppgett att de inte har elever som har gjort nationella prov under
året. För 4 skolor har uppgifterna rapporterats in från en annan skola i kommunen.

I kurs A finns inget nationellt slutprov i sfi.
Proven för kurserna B, C och D finns i flera versioner. I de flesta men inte alla provversioner
prövas en färdighet per delprov. I denna PM kommer begreppet delprov att användas i den bemärkelsen; dvs. att ett delprov avser prövning av en av de fyra färdigheterna.
3 Betyget Mycket väl godkänt (MVG) används inte i sfi.
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Uppgifter om betyg på respektive delprov, sammanvägt provbetyg, provdatum och
provversion samlades in.
Deltagande i de nationella slutproven
Uppgifter om de nationella slutproven i sfi har rapporterats in för totalt 31 400
elever för år 2010. Av dessa har 4 600 genomfört slutprov på mer än en kurs under
året. Sammanlagt ingår därmed provresultat för 36 300 kursdeltagare i det underlag
som redovisas. Nedan redovisas antalet kursdeltagare som har genomfört ett eller
flera delprov på kurserna B, C och D. Det antalet jämförs med antalet
kursdeltagare som har slutfört respektive kurs under året enligt den officiella
statistiken om sfi. Avslutningsvis beskrivs deltagandet i respektive delprov för
samtliga prov översiktligt.
I kurs B har nästan 8 900 kursdeltagare genomfört ett eller flera delprov i det
nationella slutprovet för kurs B. Drygt 8 300 har genomfört samtliga delprov och
har därmed fått ett sammanvägt provbetyg. Av dem som har fått ett sammanvägt
provbetyg i provet för kurs B är 62 procent kvinnor och 38 procent män. Jämfört
med det totala antalet kursdeltagare som har slutfört kurs B under året, 12 400,
motsvarar 8 300 ungefär två tredjedelar.
I kurs C har drygt 13 300 kursdeltagare genomfört minst ett delprov och drygt
12 300 av dessa har genomfört samtliga delprov. Det är 60 procent kvinnor och 40
procent män som har genomfört samtliga delprov i det nationella slutprovet för
kurs C. Jämfört med det totala antalet kursdeltagare som har slutfört kurs C under
året, 16 900, motsvarar 12 300 något mindre än tre fjärdedelar.
Den kurs där flest har genomfört det nationella slutprovet är kurs D. Där har
14 100 kursdeltagare genomfört ett eller flera delprov. Av dessa är det drygt 13 100
som har genomfört samtliga delprov och därmed fått ett sammanvägt provbetyg.
62 procent av dem är kvinnor. Till skillnad från kurs B och C är det något fler som
har genomfört ett nationellt slutprov i kurs D än som har slutfört själva kursen.
Totalt har 12 900 kursdeltagare slutfört kurs D under 2010.
När det gäller deltagande i de olika delproven är det flest kursdeltagare som har
gjort delprovet i läsförståelse. Lägst deltagande finns i det delprov som prövar
muntlig interaktion och produktion. Det gäller för samtliga de nationella slutproven
oavsett kurs. Mellan 4 och 6 procent fler har gjort delprovet i läsförståelse jämfört
med delprovet i muntlig interaktion och produktion beroende på kurs.
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Resultat
Resultaten från de nationella slutproven i sfi ska utgöra ett av flera underlag vid
betygssättning. Proven är inte examensprov men är obligatoriska att använda efter
kurserna B, C och D. Resultaten redovisas för de kursdeltagare som har genomfört
respektive delprov under 2010. Det sammanvägda provresultatet redovisas för dem
som har genomfört samtliga delprov.
Omkring två tredjedelar når målen
I de nationella slutproven för kurserna C och D är det 63 procent av kursdeltagarna
som uppnår målen för provet som helhet. I kurs B är andelen högre, 70 procent.
Sammantaget får omkring 55 procent betyget G på det nationella slutprovet. En
mindre andel, mellan 8 och 15 procent, får betyget VG i sammanvägt provbetyg.
Det är en något högre andel kvinnor än män som fått minst betyget Godkänt på ett
nationellt slutprov i sfi, oavsett kurs. Skillnaden finns främst i andelen som får betyget VG. Störst skillnad mellan könen finns på D-provet, där cirka 5 procentenheter fler kvinnor än män får ett godkänt resultat.
Diagram 1. Sammanvägt provbetyg för prov i kurserna B, C och D, andel (%)
kursdeltagare uppdelat på kön.
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Bättre resultat på muntligt än skriftligt
Det finns en variation mellan delproven hur väl kursdeltagarna lyckas uppnå målen,
där trenden i stort sett är densamma för B-, C- och D-provet. Det delprov som
flest klarar är muntlig interaktion och produktion. Delprovet i skriftlig produktion
är det delprov där lägst andel får ett godkänt resultat.
Kvinnorna får något bättre resultat än männen i de flesta delprov, oavsett kurs.
Över lag är det mycket små resultatskillnader mellan könen. Störst könsskillnad
finns när det gäller skriftlig produktion, där mellan 3 och 6 procentenheter fler
kvinnor än män får ett godkänt resultat.
B-provet – hälften får VG i hörförståelse

Muntlig interaktion och produktion är den färdighet i det nationella slutprovet för
kurs B där flest kursdeltagare bedöms med godkänt. Där får nio av tio ett godkänt
resultat. Däremot är det i hörförståelse som högst andel uppnår betyget VG. Hälften får VG i hörförståelse i B-provet vilket är den högsta andelen VG för något
delprov, oavsett kurs. Svårast har kursdeltagarna för skriftlig produktion där drygt
en femtedel inte uppnår målen. Det är små könsskillnader i resultaten. Den största
skillnaden är att 3 procentenheter fler kvinnor än män får godkänt på delprovet i
skriftlig produktion.
Diagram 2. Betyg i de olika delproven i slutprovet för kurs B, andel (%) kursdeltagare som deltagit i respektive delprov.
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C-provet – svårt med skriftlig produktion

I det nationella slutprovet för kurs C är det mellan 74 och 86 procent som får ett
godkänt resultat beroende på delprov. Det delprov där flest får G eller VG är
muntlig interaktion och produktion medan den skriftliga produktionen är det som
kursdeltagarna har svårast för. I skriftlig produktion uppnår tre fjärdedelar målen.
På samma sätt som i B-provet är det något fler kvinnor än män som uppnår målen
när det gäller skriftlig produktion, 76 jämfört med 71 procent. Jämfört med övriga
delprov i C-provet är andelen som får betyget VG lägst (17 procent) i delprovet
som prövar skriftlig produktion.
Diagram 3. Betyg i de olika delproven i slutprovet för kurs C, andel (%)
kursdeltagare som deltagit i respektive delprov.
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D-provet – flest når målen i muntlig interaktion

Muntlig interaktion och produktion är den färdighet som kursdeltagarna i kurs D
klarar bäst i det nationella slutprovet. Nästan nio av tio får ett godkänt resultat på
detta delprov, medan andelen är lägre för de övriga delproven. I delproven i läsförståelse och skriftlig produktion får ungefär tre av fyra ett godkänt resultat. Andelen
som får betyget VG på respektive delprov är 13-24 procent. Det är något fler kvinnor än män som uppnår målen för de olika delproven i D-provet.
Diagram 4. Betyg i de olika delproven i slutprovet för kurs D, andel (%)
kursdeltagare som deltagit i respektive delprov.
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Tabeller på Skolverkets webbplats
Vill du se de aktuella tabellerna där uppgifterna är hämtade så hittar du dem på
Skolverkets webbplats under ”Statistik & analys”. Där finns statistik om de
nationella slutproven i sfi på riksnivå samt på läns- och kommunnivå.

