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Förord
I denna rapport redovisas resultaten på ämnesproven som genomfördes
vårterminen 2011 i grundskolans åk 9 och specialskolans åk 10. Rapportens
syfte är att ge en nationell bild av resultaten. Rapporten vänder sig till lärare,
skolledare, huvudmän för utbildningen samt övriga intresserade. Statistiska
centralbyrån har på Skolverkets uppdrag samlat in resultaten. Resultatredovisningen har gjorts av Skolverket tillsammans med de universitetsinstitutioner
som konstruerat ämnesproven.
När det gäller den närmare analysen av ämnesprovens resultat har varje
institution som ansvarar för utvecklingen av provet skrivit ett eget avsnitt.
I de ämnesspecifika avsnitten har de provansvariga fått möjlighet att lyfta fram
intressanta resultat och iakttagelser.
Följande personer har bidragit till rapporten:
Engelska: Dorte Velling Pedersen och Gudrun Erickson, Göteborgs universitet.
Matematik: Katarina Kjellström, Stockholms universitet.
NO-ämnen: Mattias Abrahamsson, Pia Almarlind, Göran Bergqvist och
Christer Lundgren, Umeå universitet.
Svenska och svenska som andraspråk: Lovisa Gardell och Tobias Dalberg,
Uppsala universitet.
Wolfgang Dietrich, Marcus Strömbäck Hjärne, Roger Persson, Karin Bårman
och Beatrice Ciolek Laerum, Skolverket.
Resultaten på ämnesproven finns redovisade på skolnivå i databasen SIRIS på
www.skolverket.se
Stockholm i januari 2012
Karin Hector-Stahre
Enhetschef
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Sammanfattning
I denna rapport redovisas resultaten av 2011 års nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk och no-ämnena: biologi,
fysik och kemi. Resultaten 2011 skiljer sig inte i någon större utsträckning
från tidigare års resultat för ämnesproven.

Engelska
Vid utvecklingen av proven i engelska görs vissa grundläggande överväganden
formulerade runt ett antal frågor. Varför-frågan anger att provens syften styr
utformningen. Proven ska stödja betygsättning men även vara underlag för
uppföljning på olika nivåer. Vad-frågan avgörs av kursplanens språksyn som
är utpräglat kommunikativ. Hur-frågan påverkar instruktioner, uppgiftstyper
och bedömningssätt samt modeller för återkoppling av resultat till eleverna.
Vem-frågan aktualiserar frågan om sambedömning av proven. Och-frågan
slutligen fokuserar tolkning, användning och konsekvenser av bedömningarna
och deras resultat.
Liksom tidigare år visar utfallet för provet 2011 att eleverna i årskurs nio
har goda kunskaper i ämnet engelska. 96–97 procent når ett godkänt sammanvägt provbetyg och runt två tredjedelar når betygen VG och MVG. En
majoritet av lärarna anser att provet är ett stort stöd när slutbetyg ska sättas.
Den provdel som beskrivs och analyseras särskilt i denna rapport är ett
gap test, det vill säga en text där ett visst antal ord är utelämnade. Provformatet
fokuserar läsförståelse men visar även med god tillförlitlighet elevens språkfärdighet i stort. Elever och lärare är tämligen positiva till provformatet, som till
vissa delar även kräver grammatiskt korrekta svar. För att lyckas väl krävs förmåga att förstå texten men även att läsa såväl ”mellan” som ”bortom” raderna.

Matematik
Svårighetsgraden för de nationella proven har varit mycket stabil de senaste
sex åren om man tittar på lösningsproportionen för hela provet. Samtidigt ser
man på jämförelsen mellan medelvärdet på provbetyg och respektive slutbetyg
att det över tid föreligger större skillnader. En tänkbar förklaring kan vara att
en poänggräns för ett betyg är ett betydligt grövre mått på provets stabilitet än
en lösningsproportion.
Tittar man på de elever som inte uppnådde målen enligt provbetyget så var
det nästan två tredjedelar som senare fick slutbetyget Godkänt. Man kan fråga
sig om denna betygshöjning under så kort tidsrymd efter provets genomförande är rimlig för alla elever som ingår i denna grupp. Möjligen kan olika
stödaktiviteter efter terminsslutet vara en delförklaring. Faktum kvarstår dock
att den höga andelen elever på 18 procent som inte uppnådde målen enligt
provbetyget är mycket oroande med tanke på dessa elevers förutsättningar för
fortsatta studier.
Det är anmärkningsvärt att nästan 15 procent av lärarna ansåg att det
muntliga delprovet var för svårt när samtidigt lösningsproportionen för denna
del är en av de högsta under de senaste tio åren. 68 procent av lärarna upp-
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gav att de genomförde den muntliga delen under maj månad trots att den
muntliga delen levererades i slutet av januari. Man kan fråga sig om man för
likvärdighetens skull borde minska tidsfönstret för provets genomförande.
Intressant är också att för uppgifter som liknar uppgifter som varit med på
tidigare prov kan man inte se några skillnader i elevresultaten.
Avslutningsvis säger lärarenkäten att provet liksom tidigare år har stor legitimitet inom lärarkåren.

NO – biologi, fysik och kemi
Varje skola och elev genomför prov endast i ett av ämnena biologi, fysik eller
kemi. Kemiprovet visades sig vara det prov där flest elever inte uppnådde
provbetyget godkänt, 16,1 procent. Motsvarande siffror för biologi var 11,7
procent och fysik 10,3 procent Föräldrarnas utbildningsnivå är den bakgrundsfaktor som påverkar resultaten i störst utsträckning.
Kunskaper om artbildning och växtförädling var de områden som visade
sig vara svåra för eleverna i biologiprovet. Kemiprovet visade att många elever
inte har helt klart för sig vad som händer i en sådan central reaktion som
fotosyntesen. I fysik var det färre än hälften av eleverna som hade tillräckliga
kunskaper om Big Bang.
En anmärkningsvärd stor del lärare ca 80 procent anser att förutsättningarna att genomföra den laborativa provdelen på skolan är mindre bra eller
dåliga, det gäller både tillgång till laborationssal, tillgång på laborationsmaterial och möjlighet att arbeta med lämpligt antal elever.
Jämfört med provet som genomfördes 2010 förberedde fler lärare sina
elever inför provet och en större andel lärare sambedömde proven
Sammantaget är lärarna som besvarat enkäten mycket nöjda med proven.
En stor majoritet av lärarna betecknar proven i helhet som bra eller ganska bra
och anser att provet stämmer bra eller ganska bra överens med kursplanemålen.

Svenska och svenska som andraspråk
Ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk har 2011 titeln Eld och
lågor. Utifrån, de till provkonstruktörerna inkomna, lärarenkäterna framgår
att provet har varit uppskattat. Bland annat har frågeformuleringarna till
komplexa uppgifter i delprov A, Läsa och förstå, rönt positiva kommentarer
från lärarna eftersom frågeformuleringen ger eleverna stöd i hur frågorna ska
besvaras och det underlättar bedömningen av delprovet.
I rapporten redovisas resultat från en mindre jämförande studie av hur eleverna besvarar frågor på en text som ingick i årets prov men som också förekom 2001. Frågorna är något modifierade men det finns ändock intressanta
iakttagelser som t.ex. att elevernas helhetsförståelse av samma text är ungefär
densamma 2001 och 2011.
Föregående års tendens att pojkar väljer mer formella skrivuppgifter medan
flickor väljer de mer resonerande kvarstår i 2011 års prov.
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Ämnesprovet i engelska
Dorte Velling Pedersen, Gudrun Erickson
Projektet Nationella prov i främmande språk
Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Bakom utvecklingen av de nationella proven i engelska ligger ett antal överväganden, relaterade såväl till ställningstaganden kring läro- och kursplanens
kunskapssyn som till pedagogiska och praktiska aspekter kring prov och
bedömning. Vi kommer i detta kapitel att mycket kort beröra bakgrunden
till ämnesprovet i engelska för åk 9, både vad gäller principer och procedurer,
samt kort redovisa utfallet av 2011 års prov i form av resultat och reaktioner. (För ytterligare information om provresultaten hänvisas till Skolverkets
PM kring ämnesproven i åk 9, som finns som bilaga till denna rapport. En
sammanställning av svaren på lärarenkäten som bifogades provet återfinns på
provprojektets hemsida, www.nafs.gu.se). Merparten av texten handlar dock
om utvecklingen och utfallet av en av de uppgifter som ingick i Part B 1, dvs.
den del som fokuserar läsning, men som till viss del även integrerar andra förmågor. Syftet med detta är dels att konkretisera de överväganden som beskrivs
inledningsvis, dels att utifrån den integrerade uppgiften föra vissa didaktiska
resonemang kring möjliga tolkningar och användningar av resultaten.

Grundläggande överväganden
I samband med utveckling av olika bedömningar, så även nationella prov, är
det viktigt att fokusera på ett antal grundläggande, stundtals överlappande,
frågor nämligen Varför?, Vad?, Hur?, Vem? samt Och..? – detta för att ringa in
väsentliga aspekter både kring processer och produkter.
Varför-frågan berör bedömningens syfte. Detta är väsentligt att fastställa, eftersom det har effekter bl.a. på metodval. Vad gäller de nationella ämnesproven
är syftet klart formulerat; proven ska först och främst stödja en likvärdig och
rättvis bedömning och betygsättning samt ge underlag för analyser av måluppfyllelse på olika nivåer. Vidare anges som en möjlig sidoeffekt att proven kan
verka förtydligande vad gäller kursplanen och därmed bidra till mera effektivt
lärande (www.skolverket.se > Prov och bedömning). Detta vida syfte innebär att
proven måste ha en mycket hög grad av giltighet och tillförlitlighet.
Vad-frågan handlar om den kunskaps- och språksyn som uttrycks i styrdokumenten och som är den som ska genomsyra såväl undervisning som
bedömning i engelska och andra moderna språk. Denna syn på kunnande
är utpräglat kommunikativ och handlingsorienterad och fokuserar därmed
främst vad eleverna ska kunna göra med sitt språk. På grund av detta, och
för att så många som möjligt ska få möjlighet att visa så mycket som möjligt
av sin förmåga, är ämnesproven breda och varierade, både vad gäller innehåll
och svarsformer. Bedömningen koncentreras främst på det eleverna visar att
de kan, och även när brister uppmärksammas gäller analysen funktionalitet; en distinktion görs här mellan fel som (eventuellt) stör och sådana som
faktiskt förstör kommunikationen. Det bör också påpekas att det här sagda
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bör vara klart för alla inblandade parter. Det är viktigt med största möjliga
tydlighet och öppenhet, så att inga oklarheter och missförstånd uppstår. Detta
handlar om respekt för dem det verkligen gäller, nämligen elever och lärare.
Vad gäller de nationella proven tillgodoses detta på flera sätt, bl.a. genom att
grundläggande principer samt gott om exempeluppgifter finns tillgängliga på
nätet (www.nafs.gu.se), genom specifikationer i provmaterialen om relationen
mellan de olika uppgifterna och kursplanen samt genom årliga rapporter om
resultat och reaktioner (www.skolverket.se > Våra publikationer).
Hur-frågan

är mångfacetterad och innefattar överväganden vad gäller såväl
instruktioner, uppgiftstyper och bedömningssätt som modeller för återkoppling av resultat till eleverna. På nationell nivå handlar det t.ex. om principen
om enspråkiga prov, balansen och sambandet mellan reception, produktion
och interaktion, liksom mellan svarsformer där eleverna väljer mellan olika
alternativ respektive själva producerar svaren. Vidare ingår frågor om acceptabilitet i språkbruk, liksom om sätt att bedöma text och samtal med utgångspunkt såväl i helhetsanalys som i faktoriella deskriptorer. En central aspekt är
också hur bedömningsanvisningar kan utformas för att ge stöd för så likvärdiga tolkningar som möjligt. En viktig hur-fråga är slutligen hur man kan
kommunicera resultat på ett sätt som både feeds back och feeds forward (Sadler,
1989), dvs. inte bara upplyser om utfallet på provet utan också ger eleverna
information som stödjer deras fortsatta språkutveckling. Resultatprofilen i
Äp 9 är ett sätt att handskas med denna dubbla ambition.
Vad gäller utvecklingen av de nationella proven är en väsentlig aspekt av
frågan Hur? också det arbetssätt som tillämpas, där en stor mängd människor
med vitt skilda kompetenser samarbetar för att utveckla, utpröva och utforma
materialen, och där inte minst eleverna fyller en väsentlig funktion (Erickson,
2006).

Vem-frågan

handlar om vilka som medverkar i bedömningar av skilda slag,
t.ex. hur eleverna kan bidra, dels för att själva utveckla förmågan att se både
mål och egna färdigheter tydligare, dels för att hjälpa läraren att se sådant som
annars vore svårt eller omöjligt att upptäcka och tolka. I ämnesprovet finns
detta antytt i resultatprofilen, där både elever och lärare ges utrymme att kommentera uppgifter och resultat. Den mest väsentliga aspekten av vem-frågan
i ämnesproven är dock hur lärare kan samverka för att stärka rättvisa och
likvärdighet, med andra ord hur möjligheter till sambedömning kan utvecklas
och stärkas.

Och…-frågan

slutligen fokuserar tolkning, användning och konsekvenser
av bedömningarna och deras resultat. Det handlar här om effekter på olika
nivåer, för enskilda elevers fortsatta lärande och betyg men också för lärares
undervisning, skolors planering osv. Vad gäller de nationella proven är en
central konsekvensaspekt hur resultaten tolkas, kombineras med övriga iakttagelser och slutligen påverkar betygsättningen. Avsikten är att proven ska
stödja betygsättningen, men de är inga examensprov. Följaktligen kan enskilda
elevers prov- och slutbetyg skilja sig åt. Analyser i engelska visar att lärare i
drygt 80 procent av fallen anser att provbetyget stämmer överens med övriga
iakttagelser och därmed resulterar i samma slutbetyg. I övriga fall väger det
tämligen jämnt mellan elever som får högre respektive lägre slutbetyg jämfört
med provbetyg.
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Det finns mycket skrivet om ämnesprovet i engelska för åk 9, dels på provprojektets hemsida (www.nafs.gu.se), dels i tidigare års provrapporter och sammanställningar, som finns publicerade på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se > Våra publikationer). En förhoppning är att detta ska fylla inte bara en
informerande utan också fortbildande funktion. Vidare finns en stor mängd
litteratur kring bedömning av språkfärdighet, bl.a. samlad i de referenslistor
som ingår i de årliga resultatrapporterna.

Utfallet av 2011 års Äp 9 i engelska
Ämnesprovet i engelska 2011 bestod liksom tidigare av ett muntligt prov
(Part A), ett receptivt delprov bestående av en del med fokus på läsa och en på
lyssna (Part B) samt ett delprov som avsåg elevers förmåga att skriva på engelska (Part C). Kulturaspekter fanns integrerade i samtliga delar. Resultaten på
provet var mycket lika tidigare års utfall. Detta innebär att endast mellan tre
och fyra procent inte nådde ett godkänt sammanvägt provbetyg och att runt
två tredjedelar presterade ett resultat över Godkäntnivån. Liksom tidigare var
spridningen i resultaten stor, inte minst vad gäller receptiva färdigheter.
Provresultat engelska årskurs 9, vårterminen 2011

Antal elever som
gjort delprovet
Sammanvägt provresultat

Andel (%) av elever som gjort delprovet*
EUM

G

VG

MVG

99 290

3

29

46

21

Part A

100 864

3

35

40

22

Part B

101 418

5

27

44

24

Part C

100 704

6

40

38

17

* Baseras på SCB:s totalinsamling av 107 177 elevers resultat

Skillnaden mellan flickors och pojkars prestationer på provet var liten, med
något bättre resultat för flickor på Part C (Written production and interaction)
men i stort sett identiska prestationer på Part B, dvs. det receptiva delprovet.
Även lärarnas reaktioner liknar mycket tidigare års utfall. Analys av 800
lärarenkäter visar att drygt 98 procent av lärarna anser att provet i sin helhet
är bra, att det speglar kursplanens ämnessyn samt att provresultaten stämmer
väl med den egna bedömningen av elevernas kunskaper. 95 procent anser att
provet är ett stort stöd när slutbetyg ska sättas. (Se www.nafs.gu.se för en sammanställning av lärarenkäterna från 2011 års Äp 9 i engelska)

Vad har luckor med språkfärdighet att göra…?
Läsförståelsedelen i 2011 års Äp 9 innehöll tre uppgifter varav den tredje och
sista är den som här kommer att beskrivas mera ingående. Eftersom provet
omfattas av sekretess till och med 30 juni 2017 kan uppgiftens rubrik inte
nämnas och den kommer därför fortsättningsvis att omtalas som Uppgift 3.
Uppgiften är ett exempel på en typ av läsförståelseuppgift som är relativt
vanligt förekommande i ämnesproven i engelska. Provformatet kallas gap test,
och det som möter eleverna är en text där ett antal ord utifrån olika överväganden (se nedan) har tagits bort och ersatts med luckor. Den text som ska
läsas består i regel antingen av ett antal korta, relativt enkla dialoger eller en
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sammanhängande berättelse, alternativt en kortare artikel. Innehållet i dialogerna är i regel av vardaglig karaktär både språkligt och innehållsmässigt och
rimligt att tänka sig som något eleverna skulle kunna möta i verkligheten.
De sammanhängande texter som används för ett gap test är också av en typ
som eleverna mycket väl skulle kunna stöta på i sitt läsande. De väljs i möjligaste mån så att de ska kunna fånga elevernas intresse, antingen på grund av
ämnet i sig eller helt enkelt därför att de innehåller ett visst mått av spänning.
Sin läsförståelse visar eleverna genom att läsa texten och fylla i luckorna med
ord som passar in i sammanhanget (endast ett ord per lucka). I denna typ
av uppgift prövas i viss mån formell kompetens, vilket innebär att eleverna
ibland måste vara observanta på den korrekta grammatiska formen av det
ifyllda ordet samt även på stavningen. Ibland finns det endast ett ord som kan
vara möjligt i sammanhanget, ibland kan det finnas ett flertal lösningar.
Anledningarna till att detta provformat används i ämnesprovets receptiva del
för att pröva elevers läsförståelse är flera. Noggrant framtagna gap tests är mycket
reliabla och fungerar som synnerligen säkra indikatorer inte bara på provtagarnas läsförståelse utan även på deras språkfärdighet i stort. Detta hänger ihop
med elevernas aktiva såväl som passiva förråd av ord och uttryck samt med deras
formella repertoar. Det handlar till exempel om förmågan att uppfatta tempusaspekter och själv producera rätt verbform i luckor där ett verb har tagits bort.
Dessutom prövas i vissa luckor elevernas förmåga att hålla ihop innehållsliga
aspekter i en text och därmed avgöra om ord är rimliga i sammanhanget
(Alderson, 2000; Bachman, 1985). Provformatet verkar inte i nämnvärd grad
gynna eller missgynna olika grupper av elever, t.ex. pojkar eller flickor. Vidare
visar de undersökningar av elevernas uppfattningar som ingår i alla utprövningar av nationella provmaterial att många elever uppskattar formatet gap test
och att de i jämförelse med vissa andra provtyper ofta rankar denna provtyp
ganska högt. För de flesta verkar det tämligen överkomligt att endast behöva
fylla i enstaka ord, och somliga elever uttrycker också att formatet i sig är positivt utmanande och roligt. Även bland lärarna är de flesta positiva och uttrycker
uppskattning över att det finns en receptiv del som även fokuserar form, detta
inte minst eftersom språkets struktur i kursplanens avsnitt Ämnets karaktär och
uppbyggnad (Kursplan 2000) framhålls som en del av den allsidiga kommunikativa förmåga som eftersträvas. Åsikten att det är svårt eller onaturligt med en
text med luckor förekommer dock också, om än endast i mindre omfattning.
Konstruktion och utprövning

Processen från framtagning/konstruktion av en provdel till dess att den förekommer i ett nationellt prov sträcker sig över ungefär två år. Grundläggande
för all konstruktion är naturligtvis relationen till kursplanen. Överväganden
här gäller till exempel textens relevans med avseende på innehåll och svårighetsgrad samt de möjligheter den erbjuder till konstruktion av relevanta
luckor. Beskrivningen ovan av kvaliteter i de texter som används för ett gap
test utgör en del i de överväganden som inleder själva framtagningsprocessen.
Den aktuella provdelen består av en kort berättelse (300 ord) skriven av en
ung amerikansk man. Den handlar om en bilfärd i samband med en semesterresa och den har en överraskande knorr på slutet. Texten är ganska vardaglig
och kan i sin form sägas ligga nära ett muntligt berättande.
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Vid konstruktionen försågs texten med 12 luckor. Därefter genomfördes
mindre utprövningar i olika omgångar, så kallade pilotutprövningar, med
grupper av elever eller enstaka klasser. Detta gjorde det möjligt att få en första
uppfattning om hur väl texten och de konstruerade luckorna skulle fungera
för sina syften, och det gav också ett första intryck av vad eleverna ansåg både
om textens innehåll och om uppgifterna. Dessa första möten mellan text/uppgifter och elever är mycket värdefulla och leder i regel till olika bearbetningar,
innan en provdel skickas ut på en ordinarie utprövning. Så även i detta fall.
Provdelen prövades sedan ut av 400 elever vid slumpvis valda skolor
fördelade över landet, och både eleverna och de 17 lärare, som undervisade i
engelska i dessa klasser, fick i anslutning till utprövningen möjlighet att lämna
kommentarer. Lärarna ombads dels bedöma uppgiftens lämplighet (bra,
acceptabel, dålig), dels svårighetsgraden (mycket lätt, relativt lätt, lagom svår/
lätt, relativt svår, mycket svår) både i relation till den egna gruppen och i relation till kursplanen. Dessutom uppmanades de att med egna ord kommentera tidsåtgång och bedömningsanvisningar samt anföra annat som de fann
nödvändigt eller intressant att ta upp. Eleverna fick på en så kallad Likertskala
ta ställning till sju olika påståenden om provdelen. Ytterpunkterna på den
femgradiga skalan markerades av Yes, absolutely respektive No, absolutely not.
De påståenden som eleverna fick fundera över var följande:
”Uppgift 3” was a good test
It was difficult
The text was interesting to read
There were many words that I didn’t understand
”Uppgift 3” tested something that is important
I learnt something from doing this kind of test
I think I did well in this part of the test
Även eleverna hade möjlighet att med egna ord kommentera provuppgiften –
på engelska eller svenska. Detta utnyttjades av ungefär hälften av dem, medan
i princip alla hade markerat sina åsikter kring de sju påståendena.
Tolv av lärarna tyckte generellt att uppgiften var bra och tre att den var
acceptabel, medan två ansåg att den var dålig. Elva av lärarna bedömde uppgiften som lagom i svårighetsgrad, medan sex tyckte att den verkade relativt
svår i relation till kursplanen. Vad gäller relationen till den egna gruppen
uppfattades uppgiften som något svårare. Sju lärare tyckte att den verkade
lagom, sex att den var relativt svår och två att den var mycket svår. (Att lärare
på detta sätt bedömer en uppgift som relativt sett något svårare för den egna
gruppen än i relation till kursplanen är ett fenomen som observerats tidigare. Det torde vara svårt att finna entydiga förklaringar till detta, men en
orsak kan förmodas vara den möjlighet man har att se både de egna elevernas
genomförande av och resultat på proven på mycket nära håll, vilket till viss
del kan tänkas påverka synen på uppgiften.) I de öppna kommentarerna valde
lärarna framför allt att understryka det positiva intrycket av provuppgiften
med ord som Bra, Rolig eller Ganska lätt. Någon lärare tyckte att provformatet
var krångligt och kommenterade så här: ”Ordvalet/svåra ord ’släpar med’ och
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gör att flera elever tappade intresset lite”. En annan lärare däremot berättade att
uppgiften för henne/honom hade lett till en överraskande insikt ”Jättebra –
fick upp ögonen för att de faktiskt inte kan jättelätta saker.”
Eleverna i utprövningsgruppen var generellt positiva eller mycket positiva till uppgiften, 23 procent respektive 34 procent markerade de två mest
positiva alternativen vid påståendet ”Uppgift 3” was a good test. Vad gäller
svårighetsgraden markerade 17 procent respektive 26 procent av eleverna att
de absolut höll med om påståendet It was difficult medan 31 procent valde
mittenalternativet. Jämfört med alla uppgifter, som har prövats ut under åren
med Äp 9, placerar uppgiften sig i elevernas bedömning som något bättre än
genomsnittet vad gäller egenskapen good test, medan den med avseende på
svårighetsgrad placerar sig som medelsvår. En tredjedel av eleverna tyckte att
texten var intressant att läsa, en tredjedel var neutrala och resten ansåg att den
var ointressant. Ungefär 40 procent av utprövningseleverna ansåg att provdelen prövade något som är viktigt, att de lärde sig något på att göra den och
att de dessutom klarade sig bra. Endast en fjärdedel av eleverna tyckte att det
fanns många ord som de inte förstod.
I elevernas öppna kommentarer framkom det en hel del som förstärker och
nyanserar det som uttrycktes i skalorna både i positiv och i negativ riktning.
Således innehöll 110 av de 180 öppna kommentarerna utsagor där eleverna
på olika sätt uttryckte något positivt, medan 95 kommentarer handlade om
sådant som hade upplevts som negativt. Följaktligen är inte alla kommentarer
enbart positiva eller negativa, vilket visas i några av nedanstående exempel på
autentiska elevkommentarer:
It was fun and you always wanted to keep on reading about what was happening.
Jag tycker att Uppgift 3 är ett bra test för det provar både sina ordkunskaper
och läsa och förstå kunskaper. Sen så är det bra med roligare test som det här.
It was a good test an you realy had to used all your skills. But it was not to hard.
It was really hard and I can’t say I learned something.
Svårt tycker jag. Men bra!
I thought the test was good, but a bit to easy. I didn’t feel that I had to really think
to find the ”answer”. But maybe you chould know it directly, without thinking.
Ofta ger kommentarerna inblickar i elevernas upplevelse av att genomföra ett
prov av denna typ:
It’s was easy and I understood most of the words but it was hard to find the
words in my head.
Jag tycker att hela testet var bra och lärande. Vissa saker förstod jag inte till en
början men det löste sig.
It was kind of difficult but it was also fun. But i didn’t understand how to do it
first but then i understand better.
Ibland kan det finnas värdefulla kommentarer av lite provteknisk karaktär:
Rolig och bra! Det var bra att det var stora mellanrum mellan raderna för det
blir inte lika jobbigt att läsa då.
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Och ibland handlar det om graden av likhet med den undervisning man är
van vid:
Jag tycker att sådana här test är halvroliga. Det känns bättre om man vet det
svenska ordet och att man sedan ska översätta och böja ordet i rätt tidsform m.m.
De 400 elever som deltog i utprövningen av Uppgift 3 var som grupp betraktat en ”normalgrupp”, vilket kunde fastställas med hjälp av bakgrundsinformation om betyg på våren i åk 8 samt den ankaruppgift som ingick i utprövningen. Elevernas resultat visade att uppgiften var ganska svår samtidigt som
den fungerade mycket väl. Detta innebar bland annat att det fanns en god
spridning av svårighetsgrad mellan de olika luckorna med ett större antal förhållandevis lätta luckor i början av texten än mot slutet, vilket var helt planenligt utifrån tanken att det bör finnas en svårighetsmässig progression inte bara
mellan provdelar utan också inom dem. Uppgiften hade också god reliabilitet
samt uppvisade minimala skillnader mellan pojkars och flickors resultat.
Elever och lärare var dessutom, som har beskrivits ovan, tämligen positiva.
När en provuppgift skickas ut på ordinarie utprövning bifogas preliminära
bedömningsanvisningar, dels för att erbjuda de utprövande lärarna möjlighet
att använda utprövningsmaterialet för sin egen bedömning, dels för att lärarna
ska kunna ge synpunkter på utformningen av anvisningarna. Efter genomförd
utprövning är ett mycket viktigt steg i hela framtagningsprocessen att noga
bedöma alla inkomna elevsvar och utifrån dessa komplettera bedömningsanvisningarna. Detta, och att lärarna sedan vid bedömningen av det genomförda
provet använder sig av dessa anvisningar på avsett vis, är en viktig grund i den
likvärdiga och rättvisa bedömning av elevers språkfärdighet, som proven ska
bidra till. Även om anvisningarna är mycket noggrant utformade finns det i
vissa uppgifter emellertid alltid avgöranden som måste fattas av lärarna själva,
vilket också påpekas i den inledande texten i provets bedömningsanvisningar.
Gap tests är ett exempel på detta. Här kan det, trots att anvisningarna bygger
på 400 elevers svar, förekomma att elever skriver ett ord som kan fungera i
sammanhanget och som därför ska få poäng, även om inte detta ord återfinns
i bedömningsanvisningarna. Detta gäller i synnerhet luckor där det saknas
ett verb eller ett substantiv och där antalet synonymer kan vara relativt stort.
Elever är påhittiga och ibland angelägna att visa att de kan andra ord än de
vanligaste eller mest självklara och ska naturligtvis få poäng för det som passar
in i sammanhanget.

Analyser och iakttagelser
Efter avslutad analys av inskickade elevhäften och resultatprofiler från sammanlagt 756 elever kunde det konstateras att Uppgift 3 hade fungerat på
avsett sätt i 2011 års ämnesprov. Det faktiska resultatet vid provet stämde
mycket väl överens med det som kunde förväntas utifrån utprövningsdata.
Uppgift 3, som hade placerats sist av läsförståelseuppgifterna eftersom den
beräknades vara den svåraste, visade sig också vara det.
Vid genomförandet av provet inhämtas elevernas åsikter endast via deras
lärare, som i lärarenkäterna har möjlighet att berätta om och kommentera
elevernas reaktioner. Det finns goda skäl att anta att dessa inte var anmärkningsvärda på något sätt, eftersom de öppna kommentarer som förekom om
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Uppgift 3 dels var mycket få och dels endast berörde andra aspekter. Lärarnas
egna åsikter om uppgiftens lämplighet och svårighetsgrad fördelade sig på
följande sätt: relevant/bra 76 procent, acceptabel 21 procent och mindre bra 3
procent; svår 11 procent, lagom 83 procent och lätt 6 procent.
Elever lär sig på olika sätt och kan ha lättare eller svårare för att visa sina
kunskaper på olika sätt. Läsning sker med olika syften, och strävan ska enligt
kursplanen vara att utveckla förmågan att läsa olika texter för upplevelser,
information och kunskaper. Dessutom är det så att många olika förmågor
samarbetar vid läsning/läsförståelse och när någon ska lösa en viss uppgift.
Av dessa anledningar ska elever därför också erbjudas att få visa sin läsförståelse på olika sätt. I 2011 års Äp 9 fick de möjlighet till detta utifrån tre läsförståelseuppgifterna som skilde sig åt till sin karaktär: Uppgift 1, som var en
informationssökningstext där eleverna skulle formulera egna, kortare svar av
faktapräglad karaktär; Uppgift 2, som bestod av fyra olika berättande/reflekterande texter med en blandning av flervalsfrågor samt frågor som krävde
att eleverna själva formulerade sina svar, samt den här beskrivna Uppgift 3,
där eleverna måste visa sin förståelse genom egen produktion av enstaka ord.
Uppgift 3 berörde, förutom läsförståelse, aspekter av språkfärdighet på andra
nivåer, jfr. det som har sagts ovan om resultat på gap tests som indikatorer
på språkfärdighet i stort. Vidare prövades i de tre uppgifterna olika sorters
läsning, av olika kvalitativ art, vilket enligt en väletablerad klassifikation kan
rubriceras som reading the lines, reading between the lines och reading beyond
the lines (Gray, 1960). Det är alltså viktigt att undervisning och bedömning
inrymmer såväl sökande av faktiska upplysningar som läsande mellan raderna
och egna slutsatser och reflektioner i anslutning till de lästa texterna.
För ett mera utförligt resonemang kring läsförståelse och läsförståelseuppgifter i nationella prov hänvisas till rapporten om 2009 års ämnesprov i
engelska (Skolverket, 2010). Här framhålls också värdet av att studera elevers
felaktiga svar mer ingående för att med en sådan analys få en ökad förståelse av elevens läsförståelse/allmänna språkfärdighetsnivå och därmed få ett
underlag som kan feed forward och stödja eleverna i deras fortsatta språkutveckling (jfr. resonemanget på s. 7 i denna rapport). För ett sådant ändamål
är det intressant att undersöka vilka strategier eleverna verkar ha använt sig av,
när de har skrivit sina svar. Om t.ex. ordklassen är riktig, även om inte svaret
är det, tyder detta oftast på en högre grad av läsförståelse än om fel ordklass
har använts. Är dessutom tempusformen korrekt, när det gäller verb, lägger
detta till ytterligare en dimension. Och på liknande sätt förhåller det sig med
markering av numerus. Har eleven fokuserat luckan ganska snävt och kanske
bara försökt hitta ett ord som kan passa ihop med det som kommer direkt
före eller efter luckan, eller har han/hon tagit in det större sammanhanget,
som finns i hela meningen/stycket/texten (Velling Pedersen, 2009).
En genomgång av de elevsvar i Uppgift 3, som inte har kunnat ges poäng,
visar förekomst av ovan nämnda svarsstrategier i olika stor omfattning med
hög frekvens för val av rätt ordklass ofta i kombination med snävt fokus på
ordet direkt före eller efter luckan. Till exempel skulle den svåraste luckan i
hela uppgiften innehålla en preposition, vilket också de allra flesta av eleverna
hade förstått. Det mest frekventa felaktiga svaret (at i stället för in) tyder dock
på att dessa elever fokuserade verbet direkt före luckan och därmed nöjde sig
med att ha fått fram uttrycket point at, vilket inte passar ihop med fortsätt-
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ningen efter luckan. I en annan av de svårare luckorna verkar fortsättningen
direkt efteråt ha varit styrande för det mest frekventa felaktiga svaret. En
förhållandevis stor andel elever nöjde sig med infinitivformen be och med att
de med detta fick fram uttrycket be able to, medan det korrekta svaret skulle
ha innehållit ing-formen av samma verb. Dock visade dessa elever härmed
förståelse både för rätt ordklass och för vilket verb som saknades. Ytterligare
två luckor i texten skulle innehålla verb, vilket också de allra flesta elever hade
förstått. Många av dem visade dessutom förståelse för den berättande textens
tempus (preteritum). En lucka skulle innehålla ett substantiv och även här
kan det konstateras att de allra flesta elever hade god uppfattning om rätt ordklass. Dessutom valdes i huvudsak ord som hade viss anknytning till textens
innehåll, även om de inte blev rätt i sammanhanget, t.ex. car; boat; camping;
lake; trip. Som en uppmaning till eleverna finns efter ett gap test alltid följande mening: Read through the text and make sure your answers fit in the text
– något som säkert förtjänar att upprepas både för de elever som tenderar att
snävt fokusera luckorna och deras närmaste omgivning och för dem som kan
behöva överväga om ett visst ord verkar rimligt i det större sammanhanget
som utgörs av hela texten.
Så vad har då luckor med språkfärdighet att göra…?

Uppgifter av den typ som beskrivits ovan har många egenskaper som brukar
känneteckna bra prov i språk:
• De kan konstrueras både utifrån autentiskt, vardagligt talspråk och med
utgångspunkt i texter med ett innehåll som flertalet elever tycker om
• De kan göras mycket reliabla, dvs. tillförlitliga i bemärkelsen att inflytandet av slump minimeras
• Variationsmöjligheterna i val av luckor är stor, vilket möjliggör en bred
täckning av de olika aspekter som krävs för att vi ska förstå vad vi läser och
kunna förhålla oss till och kommunicera vår förståelse
• Väl konstruerade, uppvisar gap tests ett starkt samband med resultaten på
det övriga provet, vilket indikerar att luckorna kommer åt en väsentlig del
av den språkliga kompetens som definieras i kursplanen
• En stor majoritet av lärare i språk uppfattar och uppskattar uppgiftens
kvalitet och informationsvärde
• Slutligen tycks själva uppgiftstypen upplevas som positiv av många elever,
vilket har betydelse för det engagemang de har när de löser uppgiften.
Det finns alltså god anledning att förmoda att väl konstruerade gap tests
medverkar till att uppfylla en av de grundläggande principer som finns för de
nationella proven, nämligen att elever ska ges möjlighet att visa vad de faktiskt
kan.
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Till sist
Bedömning är en integrerad del av den pedagogiska och didaktiska processen
och hör därmed intimt samman både med elevers lärande och med lärares
undervisning. Det finns mål för elevers lärande, och dessa ska genomsyra och
styra såväl undervisning som bedömning. Bedömning görs för olika syften
och metoderna kan och ska därför variera. Det är dock viktigt att komma ihåg
att all bedömning måste vila på samma grundläggande principer om giltighet,
tillförlitlighet, tydlighet och respekt. Vad gäller de nationella proven fyller det
kontinuerliga samarbetet med experter inom olika områden en fundamental
funktion i utvecklingsarbetet. I den tvååriga process som berörts ovan deltar
ett stort antal lärare av skilda slag, lärarutbildare, forskare och elever. Medverkan av dessa personer bidrar till att göra materialen till det goda och stabila
stöd för bedömning och betygsättning de ska vara och också upplevs vara.
Ämnesprovet för åk 9 är nu inne i en process av anpassning till de nya kursplanerna och den nya betygsskalan, och proven vt 2013 kommer att bygga
helt på Lgr 11. De grundläggande principer för både bedömning och provkonstruktion, som har beskrivits i denna rapport, är dock desamma, och vi ser
med tillförsikt fram emot ett fortsatt gott samarbete för att ytterligare stärka
de nationella provens kvalitet.
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Ämnesprovet i matematik
Katarina Kjellström
Stockholms universitet, PRIM-gruppen

I denna rapport om ämnesprovet i matematik beskrivs resultaten både på
delprovs- och uppgiftsnivå samt lärarnas uppfattningar om provet. Rapporten
bygger på den webbaserade insamling som PRIM-gruppen ansvarar för. Det
slumpmässiga urvalet baseras på elevernas födelsedatum. 2011 har PRIMgruppen fått in resultat från drygt 1 100 skolor där ca 2 000 lärare har besvarat lärarenkäten. Elevdata kommer från 2 250 elevers resultat på uppgiftsnivå
och av dessa har 2 123 elever fått ett provbetyg av läraren.
Tabell 1.

Fördelning av provbetyg totalt och uppdelat på kön. Uppgifterna bygger
på 2 123 elevers resultat.
Ej uppnått målen

Godkänt

Väl godkänt

Mycket väl godkänt

Samtliga

18 %

46 %

24 %

12 %

Flickor

19 %

45 %

24 %

12 %

Pojkar

17 %

47 %

24 %

12 %

Andelen elever som ej uppnått målen motsvarar resultatet från 2010 och 2008
men är några procentenheter högre än 2009. Andelen elever med provbetyget Väl godkänt var högst 2009 och lägst 2010 medan resultaten från 2011
stämmer väl med resultatet från 2008. Flickorna har för första gången sedan
proven startade 1998 ett något sämre resultat än pojkarna. Detta beror på att
andelen flickor som ej uppnått målen är något större än andelen pojkar.
Figur 1.

Fördelning av provbetyg i procent de senaste fyra åren
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Svårighetsgraden på ämnesproven i matematik
under de senaste åren
För att följa svårighetsgraden på ämnesproven har vi beräknat lösningsproportionen på hela provet för alla elever men också uppdelat på elever med olika
godkända provbetyg. Lösningsproportionen har varit mycket stabil under de
senaste sex åren. Framför allt gäller detta för elever med provbetyget Godkänt.
Det är också intressant att följa ”gränseleverna” det vill säga elever som precis
passerat gränsen för godkänt. Även denna elevgrupp har haft en stabil lösningsproportion på proven de senaste åren och fördelningen av g-poäng och
vg-poäng har dessutom varit densamma. Av totalpoängen har dessa elever fått
4-vg-poäng i genomsnitt.
Figur 2.

Lösningsproportionen för ämnesproven 2004–2011 för alla elever och
uppdelat på provbetyg.
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Förberedelser inför provet
För att få veta mer om hur eleverna förbereds inför det nationella provet
fick lärarna besvara några frågor kring detta. Det är en mycket stor andel av
lärarna, över 95 procent, som förbereder sina elever genom att låta dem arbeta
med tidigare ämnesprov och genom att diskutera bedömningen av dessa.
Över 90 procent av lärarna har dessutom informerat om att tidigare ämnesprov finns på nätet. När det gäller användandet av formelbladet på lektioner
och andra prov än nationella provet har detta användande ökat efterhand för
att hamna på en konstant nivå de tre senaste åren. Cirka 2/3 av lärarna svarade att de har arbetat på detta sätt. Andelen lärare som angav att de inte alls
förberett eleverna för användning av formelblad har minskat under åren och
är nu mindre än 6 procent.
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Lärarnas uppfattning om provet
Så gott som alla lärare ansåg att provet var ”bra” eller ”ganska bra”. I lärarenkäten motiverade de sin åsikt genom att skriva att det var bra spridning på
uppgifter både till innehåll och till nivå, att provet var varierat och gav alla
elever möjlighet att visa vad de kan, att provet var lätt att bedöma, likvärdigt
med tidigare år och att provet speglade kursplanen på ett bra sätt. Andelen
lärare som anser att provet är ”bra” eller ” mycket bra” har i genomsnitt ökat
genom åren och är numera alltid cirka 95 procent. Bland de få lärare som
tyckte att provet var ”mindre bra” nämndes orsaker som att provet tar mycket
tid i anspråk, att vissa uppgifter innehåller för mycket och svår text och att
tiden på Delprov C var knapp för vissa elever.

Lärarnas bedömning av elevens prestationer
I lärarenkäten fick lärarna svara på en fråga om i vilken utsträckning de sambedömer delproven på ämnesprovet. Knappt 20 procent av lärarna bedömer
ensam elevens prestationer på ämnesprovets skriftliga delar. Övriga lärare
tillämpar någon form av sambedömning. För det muntliga delprovet gäller att
cirka hälften av lärarna bedömer elevernas muntliga prestationer utan medbedömare. Denna bild av sambedömning stämmer ganska väl överens med
den som lärarenkäten gav 2010. Andelen lärare som sambedömer har dock
succesivt ökat sedan 2008 då vi för första gången undersökte sambedömningen. Andelen lärare som bedömer proven enskilt har minskat med mer än
tio procentenheter. Detta gäller både det skriftliga delarna och det muntliga
delprovet.
Figur 4.

Svarsfördelning i procent för i vilken utsträckning lärare sambedömer
elevernas prestationer
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Anpassningar av provet
Enligt den lärarinformation som medföljde provet kan anpassning ske för
vissa elever, t ex elever med funktionsnedsättning eller språksvårigheter. För
denna anpassning ansvarar skolan. Över hälften av de lärare som besvarade
lärarenkäten hade anpassat ämnesprovet för en eller flera elever. Drygt 5
procent av eleverna fick någon form av anpassning. Vanligaste formen av
anpassning var att ge förlängd skrivtid och näst vanligast var att läraren läste
upp texten för eleven. Den CD med inlästa uppgifter som kunde beställas
till provet användes bara av 7 procent av lärarna medan 36 procent av lärarna
som anpassat provet svarade att de läst upp texten för eleven.

Provbetyg
Ämnesprovet i matematik 2011 för årskurs 9 bestod av tre delprov och liknade
till sin utformning tidigare givna prov. Beskrivningar av kraven för provbetygen
Godkänt, Väl godkänt respektive Mycket väl godkänt gavs för provet som helhet. Förutom referensgruppens medlemmar deltog många verksamma matematiklärare i bedömningsarbetet när gränserna för respektive provbetyg fastställdes.
På ämnesprovet 2011 kunde eleverna få högst 69 poäng, varav 36 var
g-poäng och 33 var vg-poäng. För provbetyget Godkänt krävdes minst 22
poäng totalt. För provbetyget Väl godkänt krävdes minst 40 poäng varav
minst 13 vg-poäng. För att få provbetyget Mycket väl godkänt skulle eleven
ha minst 22 vg-poäng samt ha visat minst 7 av 17 möjliga MVG-kvaliteter.
Dessa MVG-kvaliteter skulle vara av minst tre olika slag och någon måste
komma från Delprov C.
På frågorna om kravgränserna för de olika provbetygen svarade över 85
procent av lärarna att de var lämpliga både vad det gäller Godkänt, Väl
godkänt och Mycket väl godkänt. Det var en större andel lärare som ansåg att
gränsen för Godkänt var för låg än den andel lärare som ansåg att den var för
hög. För provbetygen VG och MVG var det en större andel som ansåg att kraven var för höga än som ansåg att de var för låga. Svarsfördelningen på frågan
om kravgränserna har varit likartad de senaste fem åren.
Figur 5.

Svarsfördelning i procent för lärares åsikter om kravgränserna.
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Resultat för respektive provbetyg
Eleverna som ej nådde målen hade i genomsnitt 14 poäng varav 2 vg-poäng
på provet. De elever som hade 22 poäng dvs. de som precis nådde provbetyget
Godkänt hade i genomsnitt 4 vg-poäng. Kravgränsen för VG var 13 vg-poäng
och dessa gränselever hade 42 poäng totalt. Det fanns en liten andel elever
som hade 40 poäng totalt men inte klarade kravgränsen för antalet vg-poäng.
Av figur 6 framgår att den största andelen elever hade 22 poäng. Även vid
kravgränsen för Väl godkänt (40 poäng) syns en liten uppgång på andelen
elever. Motsvarande graf för bara vg-poängen har en tydlig pik vid 13 vgpoäng.
Fördelning av totalpoängen i procent.

Figur 6.
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Resultat på ämnesprovet i relation till slutbetyget
En jämförelse mellan provbetyg och preliminärt slutbetyg visade att 77 procent av eleverna fick samma slutbetyg som provbetyg medan 22 procent fick
ett högre slutbetyg än provbetyg och bara 1 procent fick ett lägre slutbetyg än
provbetyg.
I nedanstående tabell redovisas jämförelsen uppdelad på kön. Tabellen visar
att det är en något större andel flickor än pojkar som får ett slutbetyg som är
högre än provbetyget. Fördelning liknar fördelningen från 2010.
Tabell 2.

Skillnad mellan provbetyg på ämnesprovet i matematik och preliminärt
slutbetyg
samma som
provbetyg

ett steg högre
än provbetyg

ett steg lägre
än provbetyg

Flickor

74 %

25 %

1%

1 076

Pojkar

79 %

20 %

1%

1 031

Samtliga

77 %

22 %

1%

2 107

Antal elever

Av de elever som ej uppnådde målen enligt provbetyget var det nästan två
tredjedelar som fick slutbetyget Godkänt. Nästan 15 procent av eleverna med
provbetygen Godkänt eller Väl godkänt fick ett högre slutbetyg än provbetyg.
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Av eleverna med provbetyget Väl godkänt eller Mycket väl godkänt fick cirka
3 procent ett lägre slutbetyg. Dessa resultat liknar också de från 2010.

Resultatet i relation till elevernas läsförståelse
Vid resultatinsamlingen fick lärarna också ange elevens provbetyg på den del
som prövade läsförståelse på ämnesprovet i svenska. Korrelationen mellan
provbetyget i läsförståelse och delprovsresultaten på ämnesprovet i matematik
har beräknats. Analyserna bygger på de uppgifter om provbetyg i läsförståelse
som lärarna lämnade för 1 700 elever vid insamlingen.
Tabell 3.
Delprov

Korrelation mellan delprovsresultat och provbetyg i läsförståelse
Korrelation mellan delprovsresultat och provbetyget i läsförståelse

Delprov A

0,44

Del B1

0,46

Del B2

0,42

Delprov C

0,52

Korrelationen mellan läsförståelse och delprovsresultat är även 2011 störst för
Delprov C. Detta är inte förvånande eftersom det är det delprov som innehåller mest text. Många uppgifter i Del B1 är nakna uppgifter, så att korrelationen för detta delprov är så pass stor är kanske mer förvånande samtidigt som
korrelationen för Del B2, som innehåller mer text, är lägre. En förklaring till
detta kan vara att uppgifterna i Del B1 ofta innehåller matematiska symboler.
Alla korrelationer stämmer väl överens med de som vi fann för 2010 års prov.
Vi har också beräknat korrelationen mellan provbetyget i läsförståelse och
enskilda uppgifter. Vi såg då att resultaten från 2011 års prov liknade de
senaste nationella proven. Korrelationen är störst för uppgifter som innehåller matematiskt språk och symboler samt uppgifter som innehåller grafer
eller diagram men framför allt är korrelationen stor för uppgifter med ”svårt”
matematiskt innehåll.

Resultat på delproven
Genom att undersöka hur poängen fördelar sig för elever som precis klarade
kravgränsen för Godkänt respektive Väl godkänt framträder skillnader mellan
de olika delproven. För de elever som har en totalpoäng som ligger på eller
strax över gränsen för Godkänt var lösningsproportionen högst för Delprov
A (0,56) och lägst för Del B2 (0,22). Lösningsproportionen för både Delprov
A och Del B1 var något högre än både 2010 och 2009. Både för Del B2 och
Delprov C var lösningsproportionen något lägre än tidigare år. Även för de
elever som precis klarade kravgränsen för Väl godkänt var lösningsproportionen högst för Delprov A (0,83) och lägst för Del B2 (0,50).
På Delprov A var det inga signifikanta skillnader mellan pojkarnas och
flickornas resultat medan flickorna klarade sig bättre än pojkarna på Del B2.
Både på Del B1 och Delprov C hade pojkarna bättre resultat än flickorna och
på många uppgifter fanns det signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor.
(se Tabell 8).
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Delprov A
Delprov A är ett muntligt prov som genomförs i grupper med 3–4 elever
i varje grupp. Det fanns tre olika versioner av Delprov A som alla prövade
elevens kunskaper om algebraiska uttryck. Resultatet av bedömningen, oavsett
version, kunde ge högst 4 g-poäng och 4 vg-poäng samt möjlighet att visa
MVG-kvaliteter. I lärarenkäten fanns det en del motsägelsefulla åsikter om
Delprov A. ”A-delen enklare att använda än tidigare år, eleverna kunde på
ett naturligt sätt föra en dialog kring uppgifterna.”, ”Det var ingen lämplig
diskussionsuppgift, algebra är för svårt för svagpresterande elever, krånglig att
förstå.”
Lösningsproportionen för Delprov A (0,70) var något högre än 2010 och en
av de högsta som vi funnit på muntliga delprov under de tio år som de funnits.
Trots detta ansåg nästan 15 procent av lärarna att Delprov A var för svårt.
Delprov A fanns i tre versioner. Tyvärr har en stor andel lärare (38 procent)
inte angett vilken version de använt.
Tabell 4.
Version

Resultat på Delprov A för olika versioner
Andel som använde versionen i %

Lösningsproportion

1

29 %

0,56

2

19 %

0,76

3

14 %

0,91

Ej angiven

38 %

0,68

I lärarinformationen till Delprov A stod att Version 1 framför allt gav underlag för diskussioner på betygsnivå G, version 2 på betygsnivå G/VG och version 3 på betygsnivå VG/MVG. Att lösningsproportionen är lägst för Version
1 och högst för Version 3 visar att lärarna följt dessa instruktioner.
Elever som precis klarat gränsen för provbetyget Godkänt hade 4,5 poäng i
genomsnitt på Delprov A. Lösningsproportionen för g-poängen var över 0,90.
Detta resultat är anmärkningsvärt bra eftersom många kommentarer i lärarenkäten visar att lärare anser att algebra var ett för svårt matematikinnehåll
för många elever. Delprov A bedöms med analytisk bedömning där bedömningsaspekterna är förståelse, språk och delaktighet. Den lägsta lösningsproportionen fanns på vg-poängen för förståelse och för delaktighet.
I informationsmaterialet fanns anvisningar om hur provets genomförande kunde organiseras för att underlätta lärarnas arbete. Till exempel kunde
lärarna hjälpa varandra och/eller samordna med engelskans muntliga delprov.
Provet genomfördes dock i de flesta fall på ordinarie lektionstid
(65 procent) och utan samarbete med andra lärare (60 procent). Svaren på
dessa frågor har varit ungefär lika de senaste åren.
För att undersöka arbetsbelastningen för lärare och elev fanns en fråga
i lärarenkäten om när under terminen lärarna genomförde det muntliga
delprovet. Mer än 2/3 av lärarna har svarat att de genomförde det muntliga
delprovet i maj månad trots att detta delprov levereras till skolorna i januari.
2011 var det en större andel som genomförde det muntliga delprovet i maj
än det varit under tidigare år. En förklaring till detta kan vara att delprovet
handlade om algebra och att det var ett matematikområde som repeterades
sent på vårterminen.
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Tabell 5.

Tidpunkt för genomförande av Delprov A.

Månad då delprov A genomfördes
Februari

Andel i procent
2

Mars

10

April

20

Maj

68

Delprov B
Delprov B bestod av två delar, Del B1 (kortsvar) och Del B2 (problemlösning).
Provtiden var 80 minuter för båda provdelarna tillsammans. Först besvarade
eleverna kortsvarsdelen, där miniräknare inte fick användas, och övergick sedan
till att lösa en ”mer omfattande” uppgift. Eleverna fick själva avgöra när de ville
lämna in kortsvarsdelen och börja använda miniräknare samt formelblad.
Del B1

Del B1 prövade framför allt elevens taluppfattning och grundläggande
färdigheter i räkning med hela tal, bråktal, tal i decimalform och tid. Några
uppgifter prövade elevens algebraiska förmåga genom förenkling av uttryck,
finna samband, tolka grafer och lösa ekvationer. Del B1 bestod av 18 kortsvarsuppgifter och eleverna uppmanades att räkna i huvudet, men möjlighet
att anteckna på papperet fanns. Detta var det enda delprov där miniräknare
inte fick användas. Läraren bedömde svaren med g- eller vg-poäng. Resultatet
av bedömningen kunde bli högst 9 g-poäng och 9 vg-poäng. Resultaten på
uppgifterna redovisas i Tabell 8.
De uppgifter som gav g-poäng hade en lösningsproportion på mellan 58 och
78 procent. På de uppgifter som gav vg-poäng varierade lösningsproportionen
mellan 22 och 65 procent. Sju procent av lärarna ansåg att Del B1 var för svår
2011. Detta är en lägre andel än 2010 men ungefär samma andel som 2009.
Pojkarna hade signifikant högre lösningsproportion än flickorna på tio
av de arton uppgifterna och flickorna var inte signifikant bättre på någon av
uppgifterna. Både 2008 och 2009 var pojkarna signifikant bättre på Del B1
men detta var inte fallet 2010.
Fyra av de 18 uppgifterna liknade uppgifter som varit med på tidigare
prov. Resultaten på dessa uppgifter visar att eleverna inte blivit sämre på dessa
uppgiftstyper. Uppgift 1 som prövade subtraktion med decimaltal hade likartad lösningsproportion som tidigare prov. Samma sak gällde uppgift 8 som
prövade förståelse av bråk. Uppgift 10 prövade förståelsen för multiplikation
med ett tal mindre än ett. På denna uppgift var det bättre lösningsproportion
än på motsvarande uppgifter i tidigare prov.
De uppgifter där lösningsproportionen är anmärkningsvärd låg, har undersökts närmare bl. a med avseende på de felsvar eleverna lämnat.
Uppgift 3 som var en mycket enkel s.k. luckuppgift löstes bara korrekt av cirka
två tredjedelar av eleverna. Uppgiften prövade förutom förståelse för likhetstecknet, vad ett heltal ska multipliceras med för att det ska ge samma värde
som skillnaden mellan två heltal. Elever med provbetyget Väl godkänt klarade
uppgiften relativt väl, medan felsvaren bland elever med betyget Godkänt eller
sämre varierade med många orimliga kombinationer. Det vanligaste felaktiga
svaret berodde på att eleven förväxlade multiplikation och division dvs. om sva-
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ret skulle bli 0,25 så svarade eleverna med 4. Näst vanligast var att eleven bara
beräknat differensen och därmed inte visat någon förståelse för likhetstecknet.
Uppgift 4 var en uppgift där eleverna skulle tolka en vardaglig problemsituation
och välja rätt räknesätt för att lösa problemet. Knappt två tredjedelar ringade in
korrekt alternativ. Det korrekta alternativet var en division och det vanligaste
felsvaret var också en division men där täljare och nämnare bytt plats.
Uppgift 7 handlade om temperatur och ledde till en subtraktion som gav ett
negativt tal i svaret. De flesta elever har svarat på uppgiften men endast drygt
hälften gav ett korrekt svar. Skillnaden mellan pojkar och flickor var mycket stor
på denna uppgift. (se Tabell 8). Det eleverna skulle beräkna liknar subtraktionen
4,5 - 8 med det korrekta svaret -3,5. Det vanligaste felsvaret blir i detta exempel
-4,5. Detta kan bero på att eleven inte kan beräkna detta i huvudet eller det
kan bero på att eleverna ställer upp och gör det klassiska felet ”störst först” dvs.
beräknar 8 - 4 och lägger sedan till 0,5. Andra vanliga felsvar var att ge svaret
som ett positivt tal eller att addera talen i stället för att subtrahera.
I uppgift 12 skulle eleverna bestämma längden av en sträcka i verkligheten då de
fick veta skalan och längden av sträckan på kartan. För att få en poäng för svaret
måste eleven också ange lämplig enhet. Över tio procent av eleverna som precis
fick godkänt på provet hoppade över denna uppgift och endast 22 procent kom
fram till korrekt svar med lämplig enhet. Felsvaren var av många olika slag. De
flesta av dessa berodde på fel vid enhetsbyte. Många felsvar berodde också på
att eleverna inte förstått begreppet skala. Cirka hälften av eleverna som precis
klarade gränser för VG på provet svarade korrekt. Liknande uppgifter har funnits på tidigare prov men 2011 skulle de för första gången också ange en lämplig
enhet. Vid jämförelser från tidigare prov med uppgifter om skala så är det fortfarande låg lösningsproportion men lösningsproportionen är densamma antingen
enheten är angiven eller om eleven ska svara med lämplig enhet.
Uppgift 13 var en uppgift där eleven skulle bestämma vilket tal som låg mitt
emellan två givna tal. Knappt hälften av eleverna gav ett korrekt svar och
drygt en tredjedel gav samma felsvar. Om uppgiften hade varit att bestämma
vilket tal som ligger mitt emellan 10 och 100 skulle det korrekta svaret till
detta exempel vara 55 och det vanligaste felsvaret vara 50.
I uppgift 16 skulle eleverna tolka en formel och sätta in lämpligt värde. Lösningsproportionen var låg och nästan 15 procent besvarade inte uppgiften.
Det fanns otroligt många varianter av felsvar där fel tecken eller fel storlek på
svaret var det vanligaste.
Del B2

Del B2 prövade elevens förmåga att ställa upp och lösa problem samt reflektera över och tolka sina resultat, dra slutsatser och generalisera. Den prövade
också elevens förmåga att kritiskt ta ställning till matematiskt grundade beskrivningar samt elevens förmåga att uttrycka sina tankar skriftligt. Eleverna hade
tillgång till miniräknare och formelblad. 2011 prövade Del B2 elevernas kunskaper om areor av kvadrater, trianglar och metoder att beräkna andelar. Den
prövade också elevernas förmåga att upptäcka mönster och teckna samband.
Resultatet av bedömningen kunde bli högst 4 g-poäng och 4 vg-poäng. Det
fanns fyra olika möjligheter att visa MVG-kvalitet vid lösningen av uppgiften.
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Cirka tre fjärdedelar av lärarna ansåg att Del B2 var lagom svår, medan nästan
en fjärdedel ansåg att den var för svår. Detta resultat liknar de som vi fick
både 2007, 2008 och 2010. Lösningsproportionen på uppgiften 2011 var
0,42 Del B2 har haft ungefär samma lösningsproportion även tidigare år.
Lösningsproportionen var signifikant högre för flickorna. Flickorna har högre
lösningsproportion på alla delpoäng. Elever som inte nådde godkänt på provet
fick i genomsnitt drygt 1 poäng på uppgiften medan elever med provbetyget
Godkänt fick 2–3 poäng i genomsnitt. Lösningsproportionen för g-poängen
var 0,61 men för vg-poängen var den endast 0,22.
Del B2 bedöms med analytisk bedömning där bedömningsaspekterna är
förståelse och metod, genomförande och analys samt redovisning och matematiskt språk. Att flickorna var signifikant bättre på denna uppgift märktes
framför allt på deras poäng från redovisning och matematiskt språk men de
var även bättre på de vg-poäng som också kunde visa MVG-kvalitet.

Delprov C
Delprov C prövade elevens förmåga att ställa upp och lösa problem, reflektera
över och tolka sina resultat samt bedöma deras rimlighet. Det prövade också
elevens förmåga att uttrycka sina tankar skriftligt. Eleverna hade tillgång till
miniräknare och formelblad.
Temat för denna provdel var ”Den första lägenheten”. Delprov C bestod av
11 uppgifter varav några med deluppgifter. Provtiden var 100 minuter. Maximalt antal poäng var 19 g-poäng och 16 vg-poäng. Fyra av deluppgifterna där
eleven kunde visa MVG-kvalitet var markerade med ¤.
Det var ingen signifikant skillnad mellan pojkarnas och flickornas genomsnittliga resultat på detta delprov men pojkarna presterade bättre än flickorna
på några uppgifter. De hade signifikant bättre lösningsproportion på uppgift
2 som prövade ränteberäkningar av olika slag, uppgift 3 som prövade areabegreppet och enheter, på uppgift 4 som prövade sambandet mellan sträcka, tid
och hastighet, uppgift 5 prövade en sannolikhet och på uppgift 7c som prövad
kunskaper om procentuell ökning. Även på tidigare nationella prov har vi
funnit att pojkarna är bättre på uppgifter som handlar om procent eller då det
handlar om sambandet sträcka, tid och hastighet. Ingen av uppgifter har varit
med på tidigare nationella prov men några av uppgifterna prövade ett matematikinnehåll som liknar det som varit med tidigare år.
Analys av några uppgifter från Delprov C

Uppgift 2 handlade om lån och ränta och prövade framför allt procentbegreppet. I uppgift 2a skulle eleverna beräkna årsräntan på ett lån, t.ex. 4,5 procent av 200 000. Knappt två tredjedelar av eleverna klarade detta. Eleverna
beräknade denna ränta på olika sätt. En del beräknar 1 procent först och andra
tecknade bara 4,5 % ·200 000 och beräknade detta direkt med sin räknare. I
uppgift 2c skulle eleverna beräkna vilken räntesats som ger en speciell månadsränta. Detta löste de på olika sätt. De flesta eleverna använde den numera mycket
vanliga metoden ”gissa och pröva” med stöd av miniräknaren. Denna metod gav
dock inte full poäng. För att visa MVG-kvalitet krävdes en generell metod.
Uppgift 3 handlade om kvadratiska plattor och prövade areaberäkning och
enhetsbyte. Eleverna gjorde många olika slags fel vid enhetsbyte både av längd-
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enheter och areaenheter. Här kommer några exempel: 30 cm2 = 3 000 m2 ; 1 m2
= 100 cm2 ; 30·30 = 900 cm ; 0,3·0,3 = 0,9 m2 = 9 cm ; 900 cm2 = 0,9 m2
Uppgift 5 prövade begreppet sannolikhet och en liknande uppgift var med i
ett prov från 2001. 2011 var lösningsproportionen 0,41 vilket var klart bättre
än 2001 då lösningsproportionen var så låg som 0,25. Det vanligaste felsvaret
2011 var att eleverna svarade med sannolikheten för komplementhändelsen
dvs. om det korrekta svaret var 65 procent så svarade många elever 35 procent.
Uppgift 9 prövade elevernas förståelse för absolut och procentuell ökning.
Även 2010 prövades elevernas kunskaper om detta men då i en annan kontext. Lösningsproportionen var ungefär densamma båda åren. Många elever
klarade bara av att se den absoluta ökningen, andra elever försökte sig på en
procentuell jämförelse men använde fel helhet vid jämförelsen.
I uppgift 11 skulle eleverna lösa en lite mer komplicerad ekvation och sedan
tolka svaret. Nästan en tredjedel av eleverna hoppade över denna uppgift.
Detta kan bero på att det var den sista uppgiften och att tiden inte räckte men
det kan också bero på att den uppfattades som svår. Några elever prövade med
olika tal i stället för x tills de fick ekvationen att stämma. Ett fåtal elever löste
ekvationen och kom fram till korrekt värde på x. Många av de elever som
försökte lösa ekvationen gjorde olika typer av fel vid förenklingen av ekvationen. Efter att eleven löst ekvationen skulle de tolka sitt resultat. Här var det
en ännu mindre andel som klarade det korrekt.

Resultat av MVG-bedömning
Tabell 7.

Procentuell andel elever med provbetyget MVG fördelade på möjliga
kvaliteter i de -markerade uppgifterna. Uppgifterna är baserade på
279 elever
Uppgift (¤-märkt)
Dp. A

Del B2

Dp. C
Uppg
2c

MVG-kvalitet
Visar säkerhet i problemlösning
och beräkningar

65

Formulerar och utvecklar problemet, använder
generella strategier vid problemlösningen

67

Tolkar och analyserar resultat, jämför och
värderar olika metoders för- och nackdelar

51

60

Använder matematiska resonemang, tar del av
andras argument och för diskussionen framåt

66

55

Redovisar strukturerat med lämpligt/korrekt
matematiskt språk

57

52

Uppg
9

Uppg
10

Uppg.
11

51

57

69

67

28
62
49
50

61

Delprov A och Del B2 är de provdelar där elever har visat störst andel MVGkvaliteter. På det muntliga delprovet visade eleverna nästan lika många MVGkvaliteter som 2009. År 2010 var det en betydligt mindre andel som visade
MVG-kvalitet på det muntliga provet.
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Strukturerad redovisning med lämpligt/korrekt matematiskt språk var precis
som 2010 mindre vanlig än de övriga kvaliteterna. En förklaring till detta är
en ökande tendens bland eleverna att gissa och pröva sig fram troligtvis med
stöd av miniräknaren.

Resultat på uppgiftsnivå Äp 9 2011
För samtliga uppgifter redovisas lösningsproportionen totalt och för pojkar respektive flickor. Då skillnaden i lösningsproportion mellan pojkar och flickor är
statistisk signifikant är den högsta lösningsproportionen markerad med fet stil.
Tabell 8.

Lösningsproportion per uppgift både totalt och uppdelat på kön
Lösningsproportion

Delprov/Uppgift /Matematikinnehåll
Delprov A – muntligt: Tolkning av algebraiska uttryck

Alla
0,69

Flickor
0,70

Maxpoäng

Pojkar
0,68

Del B1 – kortsvar
1. Subtraktion med decimaltal

g/vg
4/4
9/9

0,78

0,75

0,81

1/0

2. Beräkning med bråk

0,78

0,76

0,80

1/0

3. Likhet

0,68

0,66

0,71

1/0

4. Val av korrekt uträkning

0,65

0,61

0,69

1/0

5. Positionssystemet med tiopotenser

0,76

0,78

0,75

1/0

6. Tolkning av diagram

0,73

0,72

0,74

1/0

7. Subtraktion som ger negativt svar

0,58

0,50

0,67

1/0

8. Tal i bråkform mellan två värden

0,70

0,68

0,73

1/0

9a. Bestämma area

0,78

0,78

0,79

1/0

9b. Bestämma area

0,57

0,57

0,58

0/1

10. Multiplikation med tal mindre än 1

0,47

0,47

0,47

0/1

11. Linjär graf i koordinatsystem

0,65

0,63

0,68

0/1

12. Skala med svar i lämplig enhet

0,43

0,41

0,45

0/1

13. Tal mitt emellan två givna tal

0,47

0,45

0,50

0/1

14. Ekvation med x i ett rotuttryck

0,28

0,28

0,29

0/1

15. x som exponent i tiopotens

0,33

0,33

0,33

0/1

16a. Insättning av värdet på x i en formel

0,47

0,46

0,48

0/1

16b. Tolkning av formeln

0,22

0,20

0,25

0/1

Del B2 – problemlösning: Beräkning av andel,
tolka mönster och teckna ett samband

0,42

0,44

0,39

4/4

Delprov C – problemlösning, Temadel

0,48

0,47

0,49

19/16

1a. Pris/m2

0,93

0,82

0,94

1/0

2a. Årsränta

0,69

0,66

0,72

1/0

2b. Månadskostnad

0,63

0,61

0,66

2/0

2c. Bestämma räntesats

0,35

0,33

0,37

2/1

3. Areabegrepp

0,54

0,52

0,56

2/0

4. Beräkna tid från stäcka och hastighet

0,64

0,60

0,68

2/0

5. Sannolikhet

0,41

0,37

0,45

1/1

6. Omkrets

0,49

0,50

0,47

2/1

7a. Beräkna medelvärde

0,81

0,82

0,80

2/0

7b. Använda av medelvärde

0,49

0,48

0,50

1/1

7c. Procentuellt tillägg

0,44

0,42

0,46

0/2

8. Volym av cylinder

0,36

0,37

0,35

1/2

9. Absolut och procentuell ökning

0,35

0,36

0,34

1/2

10. Fast och rörlig kostnad

0,33

0,33

0,34

1/2

11a. Lösa en svårare ekvation

0,20

0,20

0,19

0/2

11b. Tolka ekvationen

0,17

0,17

0,16

0/2
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Ämnesprovet i NO
– biologi, fysik och kemi
Mattias Abrahamsson, Pia Almarlind, Göran Bergqvist och Christer Lundgren
Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Inledning
De tre proven i biologi, fysik och kemi har en gemensam struktur med två
provdelar: en teoretisk del med ett fast provdatum och en laborativ del som
ska genomföras efter den teoretiska inom en provperiod på ett par veckor. Det
teoretiska delprovet består av en blandning av flervalsfrågor, kortsvarsfrågor
och utredande uppgifter samt en avslutande uppgift där eleven ska planera en
vetenskaplig undersökning. Det laborativa delprovet består av en praktisk del
samt en utvärderingsdel med kortsvarsuppgifter och utredande uppgifter. De
tre ämnesprovens bedömningsmodell är gemensam. Resultatet från de båda
delproven genererar en kunskapsprofil för varje elev baserad på de belägg för
kunskaper som eleven kunnat visa. Kunskapsprofilen kan användas framåtsyftande för att stötta elevens utveckling inom ämnet men den kan också
översättas till ett provbetyg.
En elev genomför provet antingen i biologi, fysik eller kemi där samma
ämne gäller för alla elever på en skola. Ämnesproven har som ambition att ge
läraren ett så brett bedömningsunderlag som möjligt av elevernas kunskaper.
Den teoretiska provdelen prövar kursplanens alla tre aspekter, medan den
laborativa delen prövar elevens kunskaper och färdigheter att genomföra en
naturvetenskaplig undersökning.

Resultatinsamling
Uppgifter om provbetyg och slutbetyg kommer från Skolverkets statistik.
För analys på uppgiftsnivå gjorde institutionen en egen insamling av resultat. Alla lärare som hade elever som gjorde proven uppmanades att skicka in
resultat på varje uppgift för elever födda på någon av tre utvalda dagar i månaden. Mellan 700 och 800 lärare skickade in omkring 2500 resultat per ämne.
Alla lärare uppmanades också att skicka in bedömda elevlösningar på varje
uppgift för elever födda på något av fyra datum under året. En fördjupad
analys har genomförts på dessa elevlösningar, ett hundratal per ämne. Varje
deluppgift i dessa elevlösningar har granskats utifrån vad eleverna har svarat,
elevens kön, elevens provbetyg och lärarens bedömning. Tillsammans med
statistik, lärarkommentarer och lärarsamtal har denna information gjort det
möjligt att avgöra hur bra respektive uppgift har fungerat.
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Resultat
Provbetygen fördelar sig på samma sätt i de tre ämnena, se figur 1.
Figur 1. NÄP 2011 provbetyg
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Godkänt är det vanligaste provbetyget följt av väl godkänt. Det är färre elever
som når provbetyget mycket väl godkänt än som inte når upp till kraven för
godkänt. Förra gången provet gavs var det 9,2 procent av eleverna som inte
nådde kraven för godkänt på provet i kemi. Motsvarande siffror för biologi
och fysik var 10,5 respektive 11,9. Det är alltså en större andel av eleverna
som inte nått upp till betyget G på årets prov jämfört med förra årets prov.
Provbetyget är generellt lägre på provet i kemi jämfört med resultaten på proven i biologi och fysik. Det går emellertid inte att utifrån detta dra några säkra
slutsatser om skillnader i årskullarnas kunskaper eller skillnader i kunskaper
i olika ämnen bland annat eftersom det är olika skolor som genomför olika
NO-prov varje läsår.
En jämförelse mellan provbetyget och slutbetyget, figur 2–4, visar att eleverna har generellt lägre provbetyg än slutbetyg.
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Figur 2. NÄP biologi 2011
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Figur 3. NÄP fysik 2011
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Figur 4. NÄP kemi 2011
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Jämfört med slutbetygen får fler elever provbetyget godkänt och färre elever
provbetygen väl godkänt och mycket väl godkänt. Det är fler elever som inte
uppnår kraven för godkänt i provbetyg än som inte uppnår målen för godkänt
slutbetyg. Mönstret är i stort sett lika för de tre ämnena.
Figurerna 5–7 visar skillnaden mellan flickors och pojkars resultat på proven.
Figur 5. Biologi provbetyg kön
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Figur 6. Fysik provbetyg kön
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Figur 7. Kemi provbetyg kön
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Skillnaderna är generellt sett små, mycket mindre än vad skillnaderna är i
slutbetyg i de tre ämnena. Störst skillnad är det i biologi.
Hur stor andel av eleverna som klarat en viss uppgift (lösningsfrekvensen)
varierar stort mellan olika uppgifter, både inom de tre aspekterna och inom
respektive betygssteg. Ingen aspekt kan betecknas som svårare eller lättare än
någon annan. Det är förstås generellt fler elever som klarar G-uppgifter än
uppgifter för högre betyg men det finns svåra G-uppgifter och enkla VG-uppgifter. Att variationen är så stor beror till största delen på att uppgifterna först
och främst konstruerats utifrån formuleringarna i kursplanen.
Provbetygen däremot beror på den kravgränssättning som gjorts där grupper av erfarna lärare på olika sätt skattat sannolikheten att elever med kunska-
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per motsvarande de olika betygstegen ska kunna lösa respektive uppgift. En
sammanvägning av alla dessa skattningar leder fram till betygsgränser.

Ämnesprovet i biologi
Uppgifterna 4c, 6, 7a, 9b, 13a, 15a och 17c kommenteras särskilt utifrån en
analys av inskickade elevlösningar och kommentarer av lärarna i lärarenkäten.
Figur 8. NÄP biologi 2011
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Uppgift 4c är en kortsvarsuppgift som mäter om eleven kan belysa hur biologins upptäckter har påverkat vårt sätt att leva. Den ansågs svårbedömd av
några lärare. Bedömningsanvisningen upplevdes som ”petig” eftersom den
innehöll elevsvar där det ena gav belägg och det andra inte trots att svaren var
mycket lika varandra. Anledningen till att vi valt ut just de elevsvaren är att
vi i bedömningsanvisningen tydligt vill ange gränsen för vad som krävs för
belägg. Ett sätt att göra det är att ange två elevsvar som ligger nära en betygsgräns men på var sin sida om gränsen. Det blir alltså ett elevsvar som nätt och
jämnt ger belägg och ett annat som precis missar belägg. Trots denna strävan
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så visar vår analys att olika bedömare kan bedöma samma svar olika. Två
exempel på svar som bedömts olika: ”Preventivmedel kan förhindra oönskad
graviditet, men även könssjukdomar” och ”Preventivmedel har hjälpt många
människor att inte bli gravida eller att inte smittas av könssjukdomar.”
Uppgift 6 är en flervalsuppgift som mäter elevens kunskap om artbildning.
Den hade en relativt låg lösningsfrekvens, 41 procent, för att vara en G-uppgift. En analys av inskickade elevlösningar visar att det vanligaste felsvaret var
alternativ B. ”En population finkar får ändrade egenskaper genom att anstränga
sig för att passa in i en ny miljö.” Det troliga är att orden ”ändrade egenskaper”
lockade eleverna att välja det alternativet och de uppmärksammade inte det
felaktiga med att ”anstränga sig för att passa in i en ny miljö”.
Uppgift 7a är en kortsvarsuppgift som mäter elevens kunskap om transport av
gaser i blodet. Några lärare har ifrågasatt koldioxid som rätt delsvar och menar
att det inte alls transporteras av hemoglobin i blodet eller bara till en viss del.
Det är korrekt att den största delen av koldioxidtransporten sker på annat sätt
och inte bundet till hemoglobin, men eftersom frågan behandlade just hemoglobinets roll som transportör så är koldioxid ett korrekt delsvar. Bedömningsanvisningen hade däremot kunnat tillåta även kolmonoxid eftersom det
är en högst relevant kunskap att kolmonoxid binder till hemoglobin.
Uppgift 9b är en kortsvarsuppgift som mäter elevens förmåga att med ett
historiskt exempel förklara ett vetenskapligt arbetssätt. Kontexten var en
läkares undersökningsmetod för 200 år sedan. Ett mycket vanligt elevsvar var
att ”man kände och klämde på människokroppen” för att undersöka dolda
skador för 200 år sedan. Några lärare var kritiska till att just den typen av
elevsvar inte gav belägg enligt bedömningsanvisningen. Anledningen till att
”känna och klämma” inte gav belägg var inte att det var något fel på metoden
som sådan utan att det elevsvaret i bedömningsanvisningen inte förklarade
hur klämmandet gick till. Betygskriteriet handlar om ett vetenskapligt arbetssätt
som hjälpt till att lösa vardagliga och samhälleliga problem, i det här fallet sjuka
människor. För att eleven skall anses ha beskrivit ett vetenskapligt arbetssätt
så räcker det inte med att eleven bara uppger en undersökningsmetod utan att
också förklara hur den går till.
Uppgift 13a är en uppgift av utredande karaktär som prövar om eleven kan
beskriva hur växtförädling gick till för hundra år sedan. Denna uppgift var
relativt svår för att vara en G-uppgift och gav belägg för bara 28 procent av
eleverna. En analys av inskickade elevsvar visar att många elever, framför allt
de med provbetyget G, inte svarat alls på uppgiften. Växtförädling verkar vara
ett okänt begrepp för dessa elever.
Uppgift 15a ingår i undersökningen och prövar om eleven kan ställa en hypotes om hur mängden koldioxid i utandningsluften ändras vid fysisk aktivitet
med olika intensitet. Uppgiften är på MVG-nivå och 32 procent av eleverna
har fått belägg för MVG. En analys av inskickade elevsvar visar att bedömningsanvisningen har fungerat bra på så sätt att lärarna har bedömt likvärdigt.
De elevsvar som inte gav belägg fördelade sig ungefär lika mellan följande
brister: hypotes saknades, motivering saknades, motivering ej relevant.
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Uppgift 17c ingår i undersökningen och prövar om eleven kan utvärdera
sin undersökning genom att uppge en felkälla och förklara varför det är en
felkälla. På denna uppgift får eleven ett VG-belägg om en felkälla uppges och
även ett MVG-belägg om svaret innehåller en godtagbar förklaring på hur felkällan påverkar resultatet av undersökningen. Statistiken visar att 59 procent
av eleverna fått VG-belägget och 23 procent av eleverna fått MVG-belägget.
En analys av inskickade elevsvar visar att uppgiften är svårbedömd genom att
olika personerer bedömer samma elevsvar olika. Exempel på ett sådant elevsvar: ”När man har sprungit innan så tar det kortare tid mellan inandningarna.
Detta leder till att man istället för att blåsa stannar upp för att ta ny luft”

Ämnesprovet i fysik
Vi har valt att i rapporten kommentera uppgifterna 4, 5, 9a–b, 14a–c och 17
utifrån analys av statistik, lärarkommentarer och lärarsamtal. 83 slumpmässsigt utvalda elevlösningar är genomgångna.
Figur 9. NÄP fysik 2011
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Uppgift 4 handlar om en luftmadrass på stranden och består av en deluppgift
som prövar elevens förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier i
situationer som är nya för henne eller honom för att beskriva och förklara förlopp
och företeelser i omvärlden och ger belägg för VG. De synpunkter som vi fått
angående uppgiften är att det hade varit önskvärt att uppgiften gett belägg
även för G och att svar som handlar om luftens volym borde ge belägg. Det
har också kommit synpunkter på att uppgiften diskriminerar geografiskt
eftersom skillnaden mellan den värmeförlust som blir i vatten kontra den
uppvärmning som sker när madrassen ligger på land är mindre längre norrut.
Elevsvar från utprövningar visar att eleverna inte hade några problem med att
avgöra att det är lägre temperatur i vattnet än när madrassen ligger på land
i solen. Det som är svårigheten för eleven är att med en fysikalisk modell
förklara kopplingen mellan att temperaturen sjunker och molekylrörelse/
tryck. Vi har under bearbetningen av uppgiften och dess bedömningsanvisning kommit fram till att de elever som kopplat lägre temperatur till minskad
volym inte visar belägg därför att det av både uppgiftens bild och text framgår
att luftmadrassen blir mjukare. De lärare som deltog i förbättringsarbetet av
uppgiften ansåg att kopplingen mellan minskad volym och temperatur var en
alltför vardaglig beskrivning. I processen ansågs de svar som gjorde koppling
mellan tryck och lägre temperatur ligga på en högre nivå och därigenom visa
belägg. I detta specifika fall hade vi kunnat bedöma de elevsvar som beskriver att volymen minskar p.g.a. att temperaturen sjunker som svar som visar
belägg för G eftersom det finns ett uppnåendemål som säger att eleven ska
ha kunskap om tryck och temperatur i ett sammanhang med materiens olika
former. Nu valde vi att inte göra så eftersom uppgiften då hade fått en större
tyngd i provet eftersom den skulle ha gett två belägg. Utifrån de kommentarer
vi fått var det kanske ett felaktigt beslut.
Uppgift 5 handlar om universums uppkomst genom Big Bang. Det var mindre
än hälften (44 procent) av eleverna som hade en tillräckligt tydlig uppfattning
om Big Bang för att klara uppgiften, trots att ett mål i fysik är att ”ha insikt
i universums uppbyggnad”. Förhoppningsvis kommer den nya kursplanen
innebära att elevernas kunskaper om Big Bang ökar. I det centrala innehållet
anges nämligen att undervisningen även i fortsättningen ska behandla universums uppbyggnad men också ”universums utveckling”. Vidare är uppgift 5
den uppgift i provet där skillnaden mellan könen är störst, till pojkarnas fördel. Det stämmer med tidigare erfarenheter att flervalsuppgifter gynnar pojkar
och att pojkar är mer intresserade än flickor av fenomen som Big Bang.
I uppgift 9a–b uttalar sig fyra personer om ljudets egenskaper. Uppgiften
består av två deluppgifter, där den första deluppgiften är en flervalsfråga som
mäter om eleven har insikt i hur ljud utbreder sig och registreras. I den andra
deluppgiften mäts elevens förmåga att skilja på naturvetenskapliga och andra
sätt att skildra verkligheten i och med att eleven ska motivera varför det valda
uttalandet bygger på naturvetenskap genom att ge en motivering som bygger
på en naturvetenskaplig modell.
Det har kommit in synpunkter på att den andra deluppgiften visar belägg
både i första och tredje aspekten samt att man antingen får båda beläggen eller
inget. Motiveringen till att uppgifterna visar belägg för VG både i första och
tredje aspekten samt att beläggen är beroende av varandra hänger ihop med
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vår tolkning av betygskriterierna. Vi anser att för att eleven ska kunna visa att
den ”skiljer mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten”
(tredje aspekten) så måste han eller hon använda en naturvetenskaplig modell
i sin motivering för att peka på vad i uttalandet som bygger på naturvetenskap.
Uppgift 14 a–c handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet och hur två
personer ska undersöka hur materialet i kärnan på en elektromagnet påverkar
magnetens styrka. Det som bedöms i uppgiften är elevens förmåga att planera,
genomföra och analysera en undersökning på G-, VG- och MVG-nivå.
De synpunkter vi fått angående uppgiften är bland annat att uppgiften är
bra i alla avseenden samt att det är bra att vi mäter det naturvetenskapliga
arbetssättet men även att lärare har haft problem med att veta hur de ska
bedöma deluppgift b och c.
Deluppgift b), som är en följdfråga till deluppgift a), upplevdes som svårbedömd av lärarna. Uppgiften kan sägas vara relativt svårbedömd i och med att
21 procent av de inskickade elevsvaren bedömdes olika mellan den rättande
läraren och en annan bedömare. Bedömaren hade tre faktorer att ta hänsyn
till i sin bedömning av elevernas svar: att eleven hade valt rätt flervalsalternativ och att alternativet motiverades med att försöket upprepades samt att det
var samma spole vid alla försök. De flesta av de elevsvar där olika bedömare
bedömt olika är elevsvar där eleven valt rätt svarsalternativ och motiverat detta
med att försöket upprepas eller att det är samma spole vid alla försök. För att
göra bedömningsanvisningen ännu tydligare hade vi kunnat ha med ett elevsvar som visar belägg och kommentera alla tre delar i det svaret. Anledningen
till att det inte fanns något sådant svar i bedömningsanvisningen var att
kommentaren i så fall skulle säga exakt samma sak som den allmänna bedömningsanvisningen. Vi har tagit till oss det vi sett i analysen av uppgiften och
de synpunkter vi fått in angående att uppgiften upplevdes svår att bedöma. Vi
kommer att beakta detta i processen med att utforma bedömningsanvisningar
till kommande prov.
I deluppgift c) skulle eleven ge ett förslag på en förbättring av undersökningen och motivera varför det var en förbättring. Uppgiften visar belägg för
både VG och MVG. Många lärare har hört av sig med frågor om hur de ska
bedöma uppgiften. Osäkerheten var störst kring hur MVG-nivån skulle bedömas. Trots osäkerheten hade läraren i 87 procent av fallen bedömt på samma
sätt som en annan bedömare, vilket är mycket bra då det gäller en utredande
uppgift på två betygsnivåer. Det var ungefär lika många lärare som inte gett
belägg då ombedömaren gett belägg som tvärtom.
Uppgift 17 är planeringsuppgiften till den naturvetenskapliga undersökningen
som eleven senare skulle genomföra praktiskt samt utvärdera. Elevens uppgift
var att planera en undersökning där den skulle ta reda på vilken av tre givna
vätskor som har störst densitet. Uppgiften mäter elevens förmåga planera en
undersökning på G-, VG- eller MVG-nivå. Vid 2009 års utprövningsomgång
fick eleverna skriva sin planering på ett lösblad utifrån fem givna punkter.
Vid 2010 års prov införde vi en bilaga med ett kopieringsunderlag på en
planeringsmall som eleverna använde sig av vid planeringsuppgiften. Huvudorsakerna till att vi införde planeringsmallen var att det skulle bli tydligare
för eleven att veta vilka delar som skulle ingå i planeringen. Samtidigt visade
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utprövningar att införandet av planeringsmallen gjorde det lättare för lärarna
att bedöma planeringarna eftersom de blev mer strukturerade. En nackdel
som planeringsmallen kan innebära är att eleverna känner sig begränsade av
skrivutrymmet som erbjuds på planeringsmallen.
De tre nivåerna G, VG eller MVG definieras enligt följande:
Eleven visar belägg för G om dess planering kan leda fram till ett godtagbart
resultat (läraren får justera materialet) och eleven använder sin egen planering vid genomförandet. Eleven visar belägg för G och VG om den beskriver
en felkälla som påverkar resultatet av undersökningen. Eleven visar belägg
för G, VG och MVG om den beskriver hur planeringen reducerar felkällans
påverkan på resultatet. De tre nivåerna som är definierade ovan har gjort att
uppgiften ger en tydlig skillnad i lösningsfrekvens på de olika nivåerna för
elever med olika provbetyg, detta trots att uppgiften har en relativt hög lösningsfrekvens både när det gäller VG- och MVG- belägget. Lärarna har inga
större problem med att bedöma om planeringen kan leda fram till ett godtagbart resultat eller inte, utan svårigheten i bedömningen ligger i att avgöra om
den angivna felkällan är relevant samt om eleven tillräckligt väl beskriver hur
felkällan reduceras av planeringen. Läraren bedömer 74 procent av elevsvaren
på samma sätt som en annan bedömare.
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Ämnesprovet i kemi
Uppgifterna 1a, 2a, 8, 9, 12b och 16b i provet kommenteras särskilt utifrån
utvärderingen av statistik, elevlösningar, lärarkommentarer och lärarsamtal.
I utvärderingen har 111 elevlösningar analyserats
Figur 10. NÄP kemi vt 2011
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Uppgift 1a) är en flervalsuppgift med fyra alternativ att välja mellan. Uppgiften mäter elevernas kunskap om kolatomens kretslopp och fotosyntesen.
Resultatet visar att 33 procent av eleverna har valt det korrekta alternativet C.
Många elever har alltså uppenbart svårt att avgöra vad som händer med
kolatomerna i fotosyntesen. Eleverna visar att de känner till att koldioxid har
en viktig roll i fotosyntesen samtidigt som de visar en osäkerhet i förståelse för
fotosyntesen som förlopp och därför kan ha valt det felaktiga alternativet D.
Redan då uppgiften prövades ut visade det sig att en ganska liten andel av
eleverna klarade uppgiften. Detta trots att det är en G‑uppgift och handlar
om något så centralt som fotosyntes. Trots detta beslutades att uppgiften
skulle ingå i provet. Skälet var att resultatet skulle kunna användas i en fram-
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tida diskussion kring hur elever utbildas för att få kunskap om energins flöde,
materiens omvandling, kolatomens kretslopp och fotosyntesen.
Uppgift 2a är en kortsvarsuppgift. Uppgiften mäter om eleverna har kunskap om kemikaliers egenskaper genom att eleverna nämner en egenskap
som gör att en kemikalie är lättantändlig. Resultatet visar att 32 procent av
eleverna har klarat uppgiften. Vid en ny bedömning av de elevsvar som den
ursprungliga läraren bedömt som godtagbara visade det sig att den andra
bedömaren bedömde annorlunda i ca 42 procent av fallen. Exempel på
elevsvar som bedömts olika av olika bedömare: ”Den bildar gaser och innehåller mer väteatomer.” Ett ämne som är lättantändligt bildar lätt gaser, men ett
ämne som är lättantändligt behöver inte innehålla mer väteatomer. Därför
visar elevsvaret tecken på osäkerhet. Det består delvis av en korrekt förklaring men även en icke korrekt förklaring. Det kan bedömas olika beroende
på vilken inställning bedömande lärare har till elevsvar som är delvis korrekt
och delvis felaktigt. En lärare kan bedöma ”snällt” dvs. läraren ser det korrekta i det totala elevsvaret och anser att det räcker utan att fundera över om
eleven verkligen kan visa det uppgiften vill mäta då eleven även uppgett en
felaktighet i svaret. En annan lärare kan anse att detta elevsvar är felaktigt pga.
att elevsvaret visar på en osäkerhet. Här uppstår ett dilemma vad gäller att
bedöma likvärdigt. Bedömningsanvisningen beskriver att eleverna ska nämna
en egenskap, inte flera. Bara där kan lärare direkt sålla bort elevsvar. Lärarnas
roll är att tydliggöra vad frågor som handlar om att nämna en sak betyder
och sedan förklara problematiken vid bedömning om eleven har nämnt flera
saker. Ett annat elevsvar är detta: ”För att t.ex. så är bensin inte en jättestor
molekyl så det krävs inte så mycket för att få den att brinna.” Detta elevsvar
visar också på osäkerhet kring kunskap som skulle bedömas som godtagbart
svar enligt bedömningsanvisningen. Storleken på molekylen är inte avgörande
för molekylens lättantändlighet. I detta fall har bedömande lärare ansett att
elevsvaret är korrekt. För att sådana här situationer ska undvikas kan t.ex. flera
bedömare kopplas in för att diskutera bedömningen, kontrollrätta eller fungera som stöd eller ”expert” vid bedömning av osäkra elevsvar. Viktigt är även
att lägga ner tid för en kvalitativ rättningsprocess vilket är ett sätt att stävja
olika bedömningsproblem.
En annan anledning till resultatet kan vara att uppmaningen till eleven i
uppgiften var ”nämn en egenskap”. Ordet ”nämn” kan tolkas olika av elever.
Antingen ska man skriva en sak eller så kan man skriva flera saker. Lärare
kanske också uppfattade ”nämn” som att ifall eleven hade nämnt åtminstone
en egenskap var det ett godtagbart svar. Alternativet för oss var att använda
ordet ”vilken” i uppgiften, vilket preciserade att det handlade om en sak och
inte flera saker som efterfrågades. ”Vilken” kunde inte användas i uppgiften
eftersom det skulle ge intrycket att det fanns bara ett enda svar på uppgiften.
Därför beslutades att använda ordet ”nämn”.
Resultatet visar även att pojkarna har klarat denna uppgift bättre än flickorna vilket kan bero på att uppgiften belyser en miljö som är mer kopplad till
pojkars vardag än flickors vardag.
Uppgift 8 består av två deluppgifter a) och b) där uppgift b) är beroende av
svaret i uppgift a). Uppgift 8a är en flervalsuppgift med fyra alternativ att
välja mellan. Uppgiften mäter elevernas kunskap om reaktioner där syre ingår.
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Uppgift 8b är en kortsvarsuppgift och mäter elevernas kunskap om reaktioner där syre ingår. Problemet som lärarna har haft vid bedömningen är på
vilket sätt ett elevsvar ska bedömas om eleven har svarat felaktigt i uppgift a)
och förklarat på ett korrekt sätt i uppgift b). Vi menar att om eleven inte valt
alternativet med syre i uppgift a), då har inte eleven tillräckliga kunskaper om
reaktioner med syre för att visa belägg på uppgift b). Uppgifter som är beroende av varandra är problematiska på så vis att bedömningen blir svårhanterbar. I kommande prov har vi tagit hänsyn till denna problematik och försökt
förtydliga både i provuppgifter och i bedömningsanvisning vad som gäller när
det finns ett beroende mellan två deluppgifter.
Uppgift 9 är en utredande uppgift. Uppgiften mäter om eleverna kan granska
och ta ställning utifrån olika personers uttalanden. I uppgiften har uppmärksammats ett problem gällande relationen mellan bedömningsanvisningen och
elevexemplen. Målsättningen är att bedömningsanvisningen ska beskriva vad
elevsvaren ska handla om och att elevsvaren ska visa på exempel som går i den
riktningen. I uppgiften begär bedömningsanvisningen en motivering men
elevexemplen innehåller inte så tydligt det. Läraren måste alltså välja att utgå
antingen från bedömningsanvisningen eller från elevsvaren. Beroende på vad
läraren utgår ifrån blir bedömningen olika.
Resultatet visar att uppgiften är till fördel för flickorna; 77 procent av
flickorna och 68 procent av pojkarna har klarat uppgiften. En granskning av
elevsvar visar att elevsvar från flickor tenderar att bedömas något ”snällare”
än elevsvar från pojkar trots att det inte direkt syns någon skillnad mellan det
pojkarna skriver och det flickorna skriver.
Exempel på bedömning av flickors och pojkars elevsvar: ”Jag tycker att
Karin har rätt för att då behövs mindre träd huggas ner och skogarna blir
kvar och bildar mer syre till alla människor, djur och växter.” (Pojke, enligt
läraren inte korrekt elevsvar.) ”Karin. Om man återvinner tidningarna till nya
tidningar så sparar man skog som utrotningshotade djur lever i. Viktigt att
djuren har det bra. Värme kan man hitta på andra sätt utan att störa djuren.”
(Flicka, enligt läraren korrekt elevsvar.) Den här uppgiften ger förstås inte
tillräckligt underlag för att dra en generell slutsats kring att flickors elevsvar
bedöms bättre trots att de är likvärdiga med pojkars. Dock finns det anledning att, med inspiration av denna utvärdering, kollegialt ägna tid åt diskussion kring hur man bedömer texter av liknande karaktär som är skrivna av
flickor respektive pojkar.
Uppgift 12b är en utredande uppgift. Uppgiften mäter om eleven kan ställa
upp en hypotes. 24 procent av eleverna klarade uppgiften, främst de med ett
högre provbetyg. Uppgiften visar sig inte diskriminera något av könen och allt
tyder på att uppgiften fungerar väl och visar vilka elever som vet vad en hypotes är. Utvärderingen visar att bedömningsanvisningens struktur och innehåll
är tillräckligt tydlig för sitt ändamål. Två olika bedömare har bedömt samtliga
elevsvar lika. Vi tolkar detta som att lärarna dragit nytta av vår information
om vad en hypotes handlar om. Lärarenkäten visar mycket riktigt att en större
andel av lärarna inför provet instruerat eleverna om vad en hypotes innebär
genom att använda vår definition.
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Uppgift 16b är en kortsvarsfråga. Uppgiften mäter om eleven kan dra en slutsats utifrån resultatet av undersökningen. 74 procent av eleverna klarade uppgiften. En granskning av elevsvar visar att många elever är osäkra på vad en
slutsats är. Vissa elever, främst flickor, har svävat ut i text och vissa har skrivit
enbart ett ord. En elev har svarat: ”Det blev nästan exakt 30 s när jag blandade 5 krm citronsyra och 1 krm bikarbonat. Citronsyran verkade göra att det
bubblade längre tid medan bikarbonatet gjorde att det bubblade mer våldsamt.” Utvärderingen visar att många elever inte förstår att uppgiften handlar
om en syrabasreaktion. Exempel på elevsvar är: ”Bikarbonaten reagerar bättre
om citronsyran finns med.” eller ”Citronsyran fungerar som en katalysator.”
Den introduktionstext som beskriver för eleverna vad som ska undersökas kan
vara orsaken till att eleverna uttrycker sig på detta sätt. I texten beskrivs hur
eleverna ska göra en blandning med rätt proportioner. Det leder kanske in
eleverna mer mot att de ska blanda och lösa ämnen snarare än att det ska ske
en kemisk reaktion mellan de ingående ämnena när vatten tillsätts. Specifika
ord i en förklarande eller instruerande text kan påverka elevernas planering
och/eller förmåga att dra slutsatser vid en utvärdering. Denna uppgift har
visat tecken på det. Viktigt är därför att vid prov- och provkonstruktion värdera val av ord och termer och fundera och pröva vilka konsekvenser de ger.

Lärarenkät
Enkäten besvarades av 2428 lärare. En grafisk presentation av resultaten finns
på http://www.edusci.umu.se/np-pb/nap/information/
Sammantaget är lärarna som besvarat enkäten mycket nöjda med proven.
En stor majoritet av lärarna betecknar proven som helhet som bra eller ganska
bra och anser att provet stämmer bra eller ganska bra överens med kursplanemålen. De anser vidare att bedömningsanvisningarna fungerar bra eller
mycket bra och att provtiden var tillräcklig för både delprov A och delprov
B. När det gäller provets svårighetsgrad så anser 80–90 procent av lärarna att
svårighetsgraden på delprov A och delprov B var lämplig. Kravgränserna för
de olika betygen var lämpligt satta enligt minst 80 procent av lärarna. Det är
en större andel av lärarna som anser att kravgränsen för VG och MVG var för
hög jämfört med andelen lärare som anser att gränsen för G var för hög.
År 2011 gavs provet vecka 11 och andelen lärare som anser att vecka 11
är en lämplig tidpunkt för det nationella provet i biologi, fysik och kemi har
ökat jämfört med år 2010 (då provet gavs i maj). Det är fortfarande en större
andel som vill att provet ska ges senare än vecka 11 men skillnaden har minskat. År 2012 kommer provet att ges vecka 11 och år 2013 vecka 12.
En anmärkningsvärt stor andel av lärarna, ca 80 procent, anser att förutsättningarna för att genomföra laborationer på skolan där de undervisar är
mindre bra eller dåliga. Det gäller både tillgången på laborationssal, tillgången
på laborationsmateriel och möjlighet att arbeta med lämpligt få elever. Missnöjet är ungefär lika stort bland lärare i de tre olika ämnena.
Jämfört med år 2010 har en större andel av lärarna förberett eleverna
inför årets prov. Det gäller såväl repetition av ämnets huvudinnehåll, att låta
eleverna arbeta med 2009 års prov samt genomgång av bedömningsmodellen.
Jämfört med föregående år är andelen lärare som gått igenom hypotespröv-
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ning och naturvetenskaplig undersökning klart större. Bara omkring 2–3
procent av lärarna uppger att de inte ägnat provet någon förberedelse.
En majoritet av lärarna har anpassat provet för någon eller några elever.
Andelen har ökat jämfört med år 2010. Alla varianter på anpassning har ökat.
Vanligast är förlängd skrivtid som ca 40 procent av lärarna uppger att de använt.
Jämfört med år 2010 är det en större andel lärare (25–30 procent) som
anger att många eller samtliga elevprestationer medbedöms. Det är också fler
som anger att samtliga elevprestationer bedöms av annan än undervisande
lärare men andelen är fortfarande mycket liten (2–6 procent). Det är vanligare
med medbedömning på delprov A.
Lärarna tillfrågades om hur de ger återkoppling till eleverna genom att
meddela provbetyg, diskutera kunskapsprofil eller både och. Cirka 70 procent
diskuterar både provbetyg och kunskapsprofil. Bara omkring 5 procent diskuterar endast kunskapsprofilen med eleverna.
Knappt 80 procent av lärarna anser att det i viss eller hög grad är lättare att
tolka kursmål och kriterier efter att ha bedömt de nationella proven. Andelen
har ökat något jämfört med år 2010.
De nationella proven påverkar hur lärarna sätter samman uppgifter till
övriga prov. En jämförelse av enkätresultaten från 2010 och 2011 visar att
andelen lärare som uppger att de i sina egna prov ofta har med uppgifter där
eleven förklarar begrepp, relationer och fenomen har minskat något medan
andelen som uppger att de gör det ibland har ökat. Vidare har andelen lärare
som uppger att de i sina egna prov sällan eller aldrig har med uppgifter där
eleven arbetar med ett laborativt arbetssätt minskat medan andelen som uppger att de gör det ofta har ökat. Likaså har andelen lärare som uppger att de
sällan har med uppgifter där eleven förklarar vilken roll ämnet har i samhället har minskat något medan andelen som uppger att de ofta har med sådana
uppgifter har ökat något. När det gäller uppgifter där elever granskar och
värderar åsikter är skillnaden mycket liten jämfört med föregående år.
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Ämnesprovet i svenska
och svenska som andraspråk
Lovisa Gardell, Tobias Dalberg
Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Ämnesprovet 2011 har titeln Eld och lågor. Provet består av tre delprov med
anknytning till temat. I delprov A visar eleven sin förmåga att läsa och förstå
olika typer av text, tillämpa olika lässtrategier och uttrycka egna reflektioner
och åsikter kring texter. Det muntliga delprovet B prövar förmågan att resonera och uttrycka sig klart och begripligt, och delprov C ger eleven möjlighet
att visa att hon enskilt kan skriva en sammanhängande text inom ramen för
det ämne hon väljer. Denna rapport bygger på det urval som provinstitutionen samlar in årligen. I år ligger insamlingen på 1590 elevresultat. Resultaten
stämmer dock väl överens med de siffror som bygger på den totalinsamling
om ca 100 000 elevresultat som SCB årligen samlar in. Mer information
finns i Skolverkets PM om ämnesproven i åk 9 (www.skolverket.se > Prov &
Bedömning > Nationella prov > Resultat > Grundskolan > Ämnesprov i årskurs 9). För en mer utförlig rapport av lärarenkäten för provet 2011 hänvisar
vi till provinstitutionens webbplats www.natprov.nordiska.uu.se.

Vilka betyg får eleverna på de olika delproven
och sammanvägt?
I tabell 1 redovisas elevernas betyg på de olika delproven och det sammanvägda provresultatet för ämnesprovet i svenska. Svenska som andraspråk
redovisas i tabell 2 med betyg på delproven och sammanvägt provresultat.
Andelarna är här angivna med ett konfidensintervall eftersom de baseras på ett
stickprov.
Tabell 1.

Betygsfördelning för samtliga delprov och totalt i ämnesprovet i
svenska vt 2011

Sv

Andel elever (%) samt antal (N)

EUM

(+/-)
95%
konf.
interv.

A Läsförståelse

8,1

2,2

48

28,7

B Muntlig uppgift

0,5

0,6

3

C Skrivuppgift

6,9

2,1

Sammanvägt
provresultat

2,5

1,3

Delprov

44

(+/-)
95%
konf.
interv.

N

MVG

(+/-)
95%
konf.
interv.

4,1

300

12,5

2,7

74

592

43,3

4,1

249

19,1

3,2

110

575

291

33,3

3,9

194

9,8

2,4

57

582

234

48,1

4,1

273

8,3

2,3

47

568

N

VG

3,7

170

50,7

37,0

4,0

213

40

50,0

4,1

14

41,2

4,0

N

G

(+/-)
95%
konf.
interv.
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N

Totalt
antal

Tabell 2.

Betygsfördelning för samtliga delprov och totalt i ämnesprovet i
svenska som andraspråk vt 2011
Andel elever (%) samt antal (N)

Sva

Delprov

EUM

(+/-) 95%
konf.
interv.

N

G

(+/-) 95%
konf.
interv.

N

VG

(+/-) 95%
konf.
interv.

N

MVG

(+/-) 95%
konf.
interv.

N

Totalt
antal

38,2

3,7

308

32,6

3,6

263

24,7

3,3

199

4,5

1,6

36

806

9,3

2,2

72

50,8

3,8

394

32,9

3,6

255

7,0

2,0

54

775

C Skrivuppgift

24,0

3,3

188

51,0

3,8

399

22,0

3,2

172

3,1

1,3

24

783

Sammanvägt
provresultat

20,9

3,1

158

51,0

3,8

386

26,7

3,4

202

1,5

0,9

11

757

A Läsförståelse
B Muntlig uppgift

Jämfört med provet 2010 har en klar förändring skett på läsförståelsedelen
bland både elever i svenska och svenska som andraspråk. 2010 var det 18
procent som ej uppnådde målen på läsförståelseprovet i svenska. 2011 är
den siffran nere på 8,1 (+/- 2,2) procent. Vad gäller eleverna i svenska som
andraspråk var det 50 procent som 2010 ej uppnådde målen på läsförståelsen
jämfört med 38,2 (+/- 3,7) procent 2011. Resultaten är därmed tillbaka på
nivåerna för proven före 2010. Den främsta anledningen att provet 2010 har
ett avvikande resultat beror på tidsbrist i samband med genomförandet av
delprov A. För en mer utförlig diskussion hänvisar vi till rapporten från 2010.
Det muntliga delprovet och skrivuppgiften har gett snarlika resultat som förra
året bland elever både i svenska och svenska som andraspråk. Det sammanvägda provresultatet är överlag något högre i år än 2010 vilket beror på det
ändrade resultatet för delprov A, samtidigt som övriga delprov ligger i linje
med förra årets resultat.

Delprov A – Att läsa och förstå
I delprovet finns uppgifter som kan ge svar på tre olika nivåer. Nivå 1 representeras vanligen av kortsvar som kan utläsas direkt ur texten. Nivå 2 ger
svar som kräver att eleven kan överblicka flera avsnitt i texten eller visar
visst mått av abstrakt tänkande, och nivå 3 kräver utförligare svar där flera
aspekter på uppgiften efterfrågas. De statistiska beräkningar som görs på de
många utprövningar som ligger till grund för provuppgifterna bidrar också till
nivåsättningen. Därför kan t.ex. ett till synes enkelt kortsvar generera nivå 2
om utprövningen visar att frågan är svår att besvara och textens komplexitet i
övrigt kräver en mer avancerad läsförståelse. Årets delprov innehöll 21 frågor
varav 9 frågor till nivå 1, 8 frågor till nivå 2 och 4 frågor till nivå 3. Detta kan
jämföras med förra årets prov som innehöll 24 frågor varav 13 frågor till nivå
1, 7 frågor till nivå 2 och 4 till nivå 3. Antalet frågor brukar variera mellan
21 och 25 stycken beroende på texterna i texthäftet.
I enkäten uppger 90 procent av lärarna att uppgifterna i delprovet är tydligt
formulerade. Bland annat framhålls det som positivt att frågorna är tydligt
uppdelade antingen med punkter eller i a och b. 12 procent anser att någon/
några av uppgifterna är olämpliga/otydliga. Nedan kommenteras fem frågor
som lärarna framförallt tar upp som problematiska.
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Fråga 6: En man från kraftbolaget skulle ta reda på varför det hade försvunnit så
mycket ström i ledningarna. a) Hur hade strömmen försvunnit? b) Varför hittade
han inget fel? (Nivå 3)
Denna fråga var det avgjort flest lärare som ringde om efter provets genomförande. Frågorna gällde främst det faktum att provinstitutionen enligt deras
åsikt bedömt frågan felaktigt. Bedömningsmallen underkänner svar som antyder att det var flickan som var orsaken till att elen hade försvunnit, eftersom
det som gjorde att strömmen försvann från början är pappans felkoppling av
motorn. Detta gjorde att vaggan tog onaturligt mycket ström och den hade
slukat elen oavsett om flickan sovit i vaggan eller inte. Strömmen kommer
tillbaka när vaggan ställs undan på vinden. Om det var flickan som tog elen
skulle problemet kvarstå trots att vaggan blev undanställd.
Trots olika sätt att se på saken kan provinstitutionen inte se några tydliga
tendenser till att lärarna skulle lägga sig högre än bedömningsmallen vid sin
rättning av frågan.
Fråga 7: Varför söker inte föräldrarna hjälp för sitt barn när hon gör onaturliga
saker och det händer märkliga saker kring henne? (Nivå 2)
Kommentarerna kring denna fråga rör främst svårigheten att avgöra om ett
elevsvar var nivå 1 eller nivå 2. På nivå 1 kan eleven ”antingen [ge] ett konkret
exempel på en av flickans egenskaper som för med sig något positivt för familjen eller [så visar svaret] att det var deras första barn”. För nivå 2 ska eleverna
lyfta sitt svar till en mer ”generell nivå och av svaret framkommer antingen att
det blir positiva konsekvenser för familjen eller att de inte kan så mycket om
barn/de vet inte bättre”.
En närstudie gjord på 200 elevlösningar av fråga 6 och 7 visar att lärarna
i stor utsträckning använder sig av bedömningsmallen, men att det finns
avvikelser såväl uppåt som neråt, se tabell 3. I bedömningen av fråga 7 märks
svårigheten att avgöra nivån på elevernas svar. I undersökningen av elevlösningarna framkom att det främst är de svar som inte stämmer ordagrant med
anvisningarna som ger större variation i bedömningarna. I bedömningsmallen finns exemplen för 0-svar samt nivå 1–3 samlade på ett och samma ställe,
medan de svar som ligger mellan två nivåer eller kräver en kommentar återfinns dels i en tabell, dels i fyra hela elevlösningar av delprovet. Detta kan ha
bidragit till att informationen nått fram till vissa lärare medan andra missade
det och bedömde svaren utan stöd i mallen. Bedömningsanvisningarna prövas
noga ut och testas på verksamma lärare ute på skolorna, men detta visar att
det finns brister som provinstitutionen tar med sig vid konstruktionen av
framtida bedömningsmallar.
Tabell 3.

Lärarnas bedömning i relation till bedömningsmallen.

Lärarna rättar efter mallen

Fråga 6

Fråga 7

86,4

78,4

Lärarna ligger högre

9,5

9,0

Lärarna ligger lägre

4,0

12,6
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Fråga 15: I texthäftet finns artikeln ”Brinner för barnen” på sidan 8 och krönikan ”Demonstranterna är vår tids freaks” på sidan 11. Vilken är den tydligaste
skillnaden mellan Alex Schulman som skrivit krönikan och Moussa N´diaye som
det berättas om i artikeln? (Nivå 2)
Lärarna som uppgivit att denna fråga var otydligt formulerad har haft elever
som i stället för att förklara skillnaden mellan de båda personerna förklarat
skillnaden mellan en krönika och en artikel. Anledningen till att genrerna
över huvud taget tas upp i frågeformuleringen beror på att utprövningarna
visade att eleverna då hade lättare att hitta texterna som efterfrågades. Vid
läsprovet är det viktigt att eleverna läser frågorna ordentligt så att de vet vad
som efterfrågas, vilket också är en del av läsförståelsen.
Fråga 19: a) Exakt vad har Henny och Agnes planerat enligt brevet? b) Förklara
hur du vet det. Ditt svar ska stödjas med minst två exempel ur texten. (Nivå 3)
Kommentarerna kring denna fråga rör första delen, vad Henny och Agnes har
planerat. Texten är hämtad ur Håkan Nessers roman Kära Agnes och är ett
brev från Henny till Agnes där det mellan raderna framkommer att de planerar ett mord på Hennys man och att det är Agnes som ska utföra dådet. Ett
optimalt svar på frågan är enligt bedömningsmallen att: ”Det framkommer att
de planerar att Agnes ska döda Hennys man (David) och de två exemplen ur
texten stöder det.” Kritiken som förs fram är att det inte är tillräckligt tydligt
för eleverna att de måste ange vem som ska mörda vem. Utprövningarna av
denna fråga var omfattande då den formulerades om många gånger för att
fånga det som krävs på nivå 3, nämligen vem som mördar vem, och den slutgiltiga formuleringen gav det önskade resultatet i elevernas svar.
Fråga 21: Texthäftet heter Eld och lågor. Välj någon av bilderna i häftet eller en
av dikterna på sidorna 9 eller 14 som du tycker passar ihop med titeln. Förklara
utförligt varför bilden/dikten passar ihop med titeln. I din förklaring ska du tolka
bilden/dikten och titeln. (Nivå 3)
Kommentarerna kring fråga 21 rör den otydliga formuleringen, eftersom det
är möjligt att tolka frågan som om uppgiften är att koppla en dikt eller en bild
till dess titel. Att detta inte uppmärksammades av provinstitutionen i utprövningarna är för att frågan då var formulerad: ”Det finns ett uttryck som heter
”eld och lågor” /…/ Förklara utförligt varför bilden/dikten passar ihop med
uttrycket”. Anledningen att formuleringen modifierades efter utprövning var
för att bättre anknyta till hela texthäftet och det övergripande temat.
Utprövningarna som genomförs innan proven fyller flera funktioner: Dels
sortera ut uppgifter som inte fungerar, dels ge underlag för att avgöra vilken nivå som frågan hamnar på. Det görs vanligtvis tre större utprövningar
av frågor och texter innan provet fastställs. Utöver dessa kan även mindre
utprövningar göras för att komplettera informationen för en specifik läsförståelsefråga eller dylikt. I samband med utprövningen tar provinstitutionen
också in synpunkter från deltagande lärare och elever kring valet av texter
samt uppgiftsformuleringar. Det är mycket värdefull information som i allra
högsta grad påverkar provens utformning. T.ex. kan en skrivuppgift lyftas bort
ur provet om väldigt få elever väljer att skriva om den eller också kan elevernas
favorittext få en mer framträdande plats i texthäftet. Nytt från och med årets
prov är också att hela delprov A testas på en mindre elevgrupp för att säker-
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ställa att tiden räcker till för delprovet. På läsprovet 2010 var tiden en faktor
som gjorde att flera elever inte hann med att svara på alla frågor. I år har provinstitutionen inte fått några sådana indikationer utan för de allra flesta elever
verkar tiden ha varit tillräcklig.

Elektriska flickan
I provet 2011 finns novellen ”Den elektriska flickan” med. Texten fanns även
med i det nationella provet 2001. Provinstitutionen återanvänder i regel
inte texter, dels för att proven har olika tema, dels för att sekretessperioden
endast löper över en termin så att även äldre prov kan finnas i omlopp ute på
skolorna. Detta år gjordes ett undantag eftersom det öppnade upp för möjligheten att göra en studie av elevers läsförståelse över tid och provinstitutionen
bedömde att ett tio år gammalt prov inte användes i någon större utsträckning
längre. Ett fåtal lärare hörde av sig i samband med genomförandet av provet
och uppmärksammade oss på att deras elever tränat på just ”Den elektriska
flickan” och ville veta hur de skulle förhålla sig till sina elevers resultat. Utifrån
den information som provinstitutionen tagit del av verkar det inte ha vållat
några problem vid bedömningen av elevernas lösningar.
I provet 2001 fanns det tre frågor till texten varav en till nivå 1 och två till nivå
3. Årets prov hade fem frågor varav en till nivå 1, två till nivå 2 och två till nivå 3.
Frågor
2001

Fråga 8: En man från kraftbolaget skulle ta reda på varför det hade försvunnit så
mycket ström i ledningarna. a) Hur hade strömmen försvunnit? b) Varför hittade
han inget fel? (Nivå 3)
Fråga 9: Flickan och den unge mannen hon träffade passade bra ihop. Varför?
(Nivå 1)
Fråga 10: ”Hade de varit lite mer uppmärksamma, så kunde de nog ha räddat
henne.” Varför har berättaren skrivit så i novellen? (Nivå 3)
2011

Fråga 5: Den elektriska flickan är ett ovanligt barn. Ge ett exempel på hur det
märks i texten att hon är elektrisk. (Nivå 1)
Fråga 6: En man från kraftbolaget skulle ta reda på varför det hade försvunnit så
mycket ström i ledningarna. a) Hur hade strömmen försvunnit? b) Varför hittade
han inget fel? (Nivå 3)
Fråga 7: Varför söker inte föräldrarna hjälp för sitt barn när hon gör onaturliga
saker och det händer märkliga saker kring henne? (Nivå 2)
Fråga 8: Författaren flaggar för, det vill säga låter oss ana, att novellen kommer
att sluta illa. a) Leta upp och skriv av en mening där detta framkommer tydligt.
B) Vad vill författaren uppnå med att skriva så i novellen? (Nivå 3)
Fråga 9: I texten sista mening står att byns orienteringsklubb är landets sämsta.
Varför är den det? (Nivå 2)
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Som synes är det endast frågorna 8 (01) och 6 (11) som är helt identiska,
medan frågorna 10 (01) och 8 (11) berör samma innehåll i texten men frågeformuleringen är olika.
I första utprövningsomgången inför provet 2011 prövades exakt samma
frågor ut som fanns med i provet 2001. Därefter var fråga 9 (01) tvungen att
plockas bort helt då elevernas svar pekade i allt för olika riktning för att den
skulle kunna bedömas på ett reliabelt sätt, och fråga 10 (01) formulerades
om för att slutligen få formuleringen ovan. Vad det beror på att frågorna inte
fungerade som tänkt 2011 kan ha flera orsaker och det skulle behövas mer
omfattande studier för att kunna säga något med säkerhet, men en avgörande
förändring som skett från 2001 till 2011 är de förändrade bedömningsanvisningarna. Kraven på tydlighet har blivit betydligt större från 2001 till 2011.
I anvisningarna från 2001 exemplifieras bedömningen i större utsträckning
endast med rätta elevsvar utan att det explicit uttrycks vad som krävs för att svaret ska nå en viss nivå vilket är fallet med 2011 års anvisningar. Detta ställer i sin
tur ytterligare krav på frågans formulering, vilket kan ha haft betydelse för att
ett par av frågorna från 2001 ströks eller omformulerades. Provgruppen gjorde
bedömningen att texten var värd att ta med ändå, trots att studiens möjlighet att
dra några långtgående slutsatser kring elevers läsning blev kraftigt decimerad på
grund av hur sammansättningen av frågor förändrats.
Studiens upplägg

För att kunna jämföra resultat från 2001 med 2011 undersöktes 200 slumpmässigt utvalda elevlösningar från vartdera året. Lösningarna hämtades från
det urval som provinstitutionen samlar in årligen. Resultaten på frågorna jämfördes sedan med varandra och med det betyg som den enskilde eleven fått på
delprovet. Det som dock skiljer mellan de båda grupperna är andelen elever
som läser svenska som andraspråk. Det inskickade materialet från 2011 består
till drygt 50 procent av lösningar från elever som läser enligt kursplanen för
svenska som andraspråk, att jämföra med knappa 6 procent 2001. Detta förhållande avspeglas i de 200 elevlösningarna från 2001 och 2011. Därför har vi
för 2011 kompenserat för skillnader i populationens sammansättning jämfört
med 2001 genom att vikta resultaten så att andraspråkselevernas resultat 2011
”väger” lika mycket som andraspråkselevernas resultat 2001, det vill säga ca
6 procent.1 Nedan redovisas i första hand resultatet på den fråga som var
identiskt utformad 2001 och 2011: En man från kraftbolaget skulle ta reda på
varför det hade försvunnit så mycket ström i ledningarna. a) Hur hade strömmen försvunnit? b) Varför hittade han inget fel? (Nivå 3)
Resultat

Det går att spåra skillnader mellan elevernas svar på frågan 2001 och 2011.
Som diagram 1 visar var det något större andel som klarade frågan till nivå 3
2011 än 2001. Andelen elever som klarade nivå 2 är relativt lik mellan 2001
och 2011. Däremot var det något större andel som inte klarade att nå upp till

1

Vi har beräknat ett s.k. populationsviktat estimat för urvalet 2011.
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nivå 1 2011 jämfört med 2001.2 Det finns dock allt för många faktorer som
spelar in för att några säkra slutsatser ska kunna dras av detta. Se längre fram
i denna rapport.
Diagram 1. Andelar som klarat respektive nivå på fråga 8 (2001) och fråga 6
(2011), samt populationsviktat estimat för 2011
%
100
80

33,2

60

13,4

39,0

14,8
40

35,6

21,8

20
24,3

17,9
0

2001

Nivå 3

Nivå 2

2011 (viktat
populationsestimat)
Nivå 1

Nivå 0

Intressant att undersöka är också om eleverna klarat frågorna till texten som
helhet bättre eller sämre 2001 jämfört med 2011. Detta gjordes genom att
analysera genomsnittet av hur stora andelar som inte nått nivå 1 på frågorna
till texten ”Den elektriska flickan” 2001 respektive 2011. Fråga 5 2011 räknades bort då endast 3,6 procent inte nått upp till nivå 1. Resultatet blev 19,2
procent 2001 och 19,6 procent 2011. En väldigt liten skillnad, men alltför
många faktorer spelar in i resultatet för att någon säker slutsats ska kunna
dras. Antalet frågor var olika många respektive år, frågorna är inte identiskt
formulerade, bedömningsanvisningarna ser något olika ut 2001 och 2011
och att stickprovets egenskaper kan ha betydelse för resultatet. Först efter att
en korrigering för dessa felmarginaler har gjorts kan man börja resonera kring
eventuell förändrad eller oförändrad förståelse mellan 2001 och 2011. Dock
kan man finna visst stöd för att helhetsförståelsen av texten på nivå 1 är jämn
mellan provet 2001 och 2011 i resultatet på hela delprov A.
Diagram 2 visar betygsfördelningen på delprov A respektive år. Andelen
som får EUM är identisk och andelen MVG är nästintill identisk medan det
är något fler som når betyget VG 2011 än 2001. Det är alltså lika stora andelar
som ej uppnått målen 2001 och 2011 och nästan lika stora andelar i genomsnitt
som ej nått nivå 1 på frågorna till ”Den elektriska flickan” 2001 och 2011. Att
det var större andelar som nådde VG och MVG 2011 tycks även det reflekteras
i den uppgift som är identisk från 2001 till 2011 (diagram 1).
2

Ett X²-test visar att skillnaderna i andelar som uppnått olika nivåer mellan urvalet 2001 och det populationsviktade estimatet 2011 på fråga 8 (2001) och fråga 6 (2011) är signifikanta på 0,05-nivå.
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Diagram 2. Betygsfördelning (Sv-eleverna) på delprov A 2001 och 2011
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Delprov B – Muntligt delprov
Det muntliga delprovet består av 15 inspelade texter, och läraren väljer själv
vilka texter hon vill använda. Upplägget kan variera från klass till klass men
eleverna ska få lyssna på den upplästa texten, parvis diskutera och sedan redovisa för en större eller mindre grupp vad de kommit fram till. Det muntliga
delprovet är det delprov där flest får betyget Godkänt eller högre och så även i
årets prov.
96 procent av lärarna uppger att det har fungerat bra eller ganska bra
att genomföra delprovet och de allra flesta av texterna får goda omdömen.
Tidigare år har man kunnat se en tydlig tendens till att lärarna föredragit den
nyutgivna ungdomslitteraturen framför de äldre texterna i materialet. I årets
prov är större delen av textutdragen hämtade från ungdomsböcker, men det
går inte att se samma tendens att lärarna föredrar dessa. Den text som sticker
ut som direkt olämplig är utdraget ur ungdomsboken Eragon – Arvtagaren –
Första boken som 13 procent av lärarna är negativt inställda till jämfört med
övriga texter där andelen som tycker texten är olämplig ligger mellan 1 och 5
procent.
Vilka texter som slutligen kommer med i det muntliga provet beror på en
mängd aspekter. Det ska vara en rimlig fördelning av huvudpersonernas kön
och kulturella tillhörighet samt någorlunda jämn fördelning av kvinnliga och
manliga författare. Texten ska behandla temat och helst inte vara längre än
ca 5 minuter. Årets texter låg i tidsspannet mellan drygt 3 minuter till den
längsta texten på dryga 7 minuter.
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Delprov C – Skriftligt delprov
I delprov C ska eleverna välja en av fyra uppgifter att skriva en längre text till.
I årets prov kunde eleverna välja att skriva ett bidrag till en antologi om när de
behöver hämta kraft, ett brev till en stipendiefond, ett debattinlägg om valfritt
ämne samt en krönika om kärlek. Som tabell 4a + b och 5 visar är det uppgift
4 som både lockat flest elever totalt sett och som också varit den uppgift där
många nått betyget Mycket väl godkänt. Debattinlägget är den uppgift som
attraherat minst antal elever. Det är ingen större skillnad mellan ämnena förutom siffrorna för skrivuppgift 2, att skriva ett brev till stipendiefonden. För
eleverna som läser svenska har denna uppgift varit svårast att nå ett högt betyg
på, oavsett kön, medan den för flickorna som läser enligt kursplanen i svenska
som andraspråk har gått bland de bättre. Provet ska spegla kursplanens mål att
eleverna ska ”kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt”
och därför finns det uppgifter av olika texttyp med i provet. Alla är noga
utprövade med tanke på att det ska gå att åstadkomma texter på alla betygssteg. Genren brev har varit med flera gånger tidigare och senast i provet 2010
då uppgiften var att skriva ett brev till statsministern. Det var då den uppgift
som attraherade minst antal elever, men fler pojkar än flickor.
Tabell 4a.

Vald uppgift och betyg på delprov C, Svenska (fördelat på flickor och
pojkar).
IG

G

VG

MVG

Vald C-uppgift

F

P

F

P

F

P

F

P

1. Ett ljus i mörkret

1

18

36

54

50

22

13

6

2. Till stipendiefonden
Brinnande intressen

7

9

45

70

40

19

7

1

3. Debattinlägg med valfri rubrik

3

4

39

59

32

35

26

2

4. Flammande kärlek

4

6

38

60

39

29

19

4

10

39

62

41

25

16

Ingen information om vald uppgift
Totalt

Tabell 4b.

25

50

4

25

0
3

Vald uppgift och betyg på delprov C, Svenska som andraspråk (fördelat
på flickor och pojkar).
IG

Vald C-uppgift
1. Ett ljus i mörkret

G

VG

MVG

F

P

F

P

F

P

F

P

24

25

43

57

30

16

2

3

2. Till stipendiefonden
Brinnande intressen

20

20

52

66

23

14

6

0

3. Debattinlägg med valfri rubrik

16

30

56

49

27

18

1

3

4. Flammande kärlek

22

31

46

42

26

23

6

4

Ingen information om vald uppgift

25

40

50

0

25

60

0

0

Totalt

21

26

48

54

27

18

4

2
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Tabell 5.

Kön och vald uppgift delprov C

Vald C-uppgift (%)
1

2

3

4

Ingen
information

F

25

19

16

38

1

100

P

28

33

18

20

1

100

Total

26

26

17

29

1

100

Kön

Total

Som tabell 5 visar är det framförallt uppgift 2, brevet, som har varit populär
bland pojkarna och uppgift 4, krönikan om kärlek, hos flickorna. Tidigare år
har provinstitutionen sett tendensen att pojkar i högre utsträckning väljer de
mer formella uppgifterna som brev och debattinlägg medan flickorna väljer de
mer resonerande och reflekterande uppgifterna som kräver att eleven hämtar
inspiration och underlag från såväl sig själv som sin närmaste omgivning.
Tendensen i år verkar vara densamma, men inte lika tydlig som tidigare då
många pojkar även valt uppgift 1, att skriva ett bidrag till antologin. Intressant att notera är att debattinlägget, som var den minst populära uppgiften, är
en av de uppgifter som genererat högst betyg för elever som följer kursplanen
för svenska och främst hos flickorna. För svenska som andraspråk ser siffrorna
lite annorlunda ut, men debattinlägget är den uppgift där lägst andel flickor
inte uppnår målen.
Flickorna klarar överlag delprovet bättre än pojkarna och det gäller för både
elever som läser svenska och de som läser svenska som andraspråk. Det vanligaste betyget på delprovet för en flicka som läser svenska är VG och för en
pojke G. För elever med svenska som andraspråk är G det vanligaste betyget
för båda könen.
En slutsats men kan dra är att det inte enbart är typen av skrivuppgift som
har betydelse för hur väl eleven lyckas med uppgiften. Ämnet för skrivuppgiften spelar stor roll, vilket även diskuterades i rapporten av 2010 års prov.
Eleverna lyckas bäst när de ska skriva om något som ligger dem nära. Det kan
vara att uttrycka tankar och funderingar kring elevens egen vardag och problematik som kan uppstå där, men också, som årets prov visar, att få uttrycka
åsikter om händelser eller företeelser som ligger eleverna varmt om hjärtat.
Den uppgift som lärarna tyckte bäst om var uppgift 1, Ett ljus i mörkret,
som 81 procent tyckte var ”Välvald”. Uppgift 1 var tätt följd av de övriga tre
uppgifterna som mellan 74 och 76 procent av lärarna tyckte var ”Välvalda”.

Sammanfattning
Lärarna verkar nöjda med årets prov, något som bland annat märks av kommentarer i lärarenkäten där 64 procent uppger att provet som helhet varit
”Bra” och 34 procent som tycker att det varit ”Ganska bra”. Även antalet
frågor till provinstitutionen i samband med provets genomförande har varit
betydligt färre än tidigare år och främst handlat om svårbedömda elevsvar på
delprov A. Jämfört med provet 2010 har betydligt fler elever klarat delprov
A, men den stora skillnaden i resultat mellan åren beror främst på tidsbristen
i samband med genomförandet av delprovet 2010. I och med årets prov är
siffrorna för delprov A tillbaka på nivåerna för tidigare prov.
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Bilaga 1
Enheten för utbildningsstatistik
Dnr 71-2011:14

Resultat från ämnesproven i årskurs 9
vårterminen 2011
Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska3 och resultaten används som ett av
flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en bild av elevernas
kunskapsnivå i slutet av grundskolan. Ämnesproven i engelska, matematik
och svenska/svenska som andraspråk genomfördes första gången vårterminen
1998. Skolverket har sedan dess samlat in resultaten. Mellan 1998 och 2002
samlades resultaten in från ett urval av skolor och sedan 2003 för samtliga
elever i årskurs 9. Varje ämnesprov består av tre alternativt två olika delprov
och i varje ämne får eleven ett sammanvägt provresultat utifrån delproven. För
att få ett sammanvägt provresultat måste eleven ha deltagit i samtliga delprov.
Eleverna får även delprovsresultat i ämnena engelska och svenska/svenska som
andraspråk
Våren 2009 utökades ämnesproven i årskurs 9 med prov i de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi. Proven är obligatoriska för skolorna
att genomföra och var första läsåret en utprövning. Varje prov består av två
delprov, ett teoretiskt och ett praktiskt prov. För att eleven ska kunna få ett
provbetyg måste båda delproven vara genomförda.
Proven prövar inte alla mål i kursplanen, de prövar inte heller alla mål lika
mycket och det är olika uppgifter i proven från år till år. Proven är därmed
inte exakta mätinstrument och är därför svåra att jämföra över tid. Det innebär att en större variation mellan åren är förväntad för proven.
I denna PM presenteras de övergripande resultaten för respektive ämnesprov vårterminen 2011. För samtliga ämnesprov redovisas det sammanvägda
provresultatet. För ämnena engelska och svenska/svenska som andraspråk
redovisas även delprovsresultat.

Tilldelning av ämnesprov i ett naturorienterande ämne
Till skillnad från nationella prov i engelska, matematik och svenska/svenska
som andraspråk, där alla elever ska genomföra proven, ska varje skola och elev
göra enbart prov i ett av endera ämnena biologi, fysik eller kemi. För att tilldela skolor ett av de tre ämnesproven skapades tre urval som vardera är representativt för den totala elevgruppen i årskurs 9. Viktiga redovisningsgrupper
är föräldrarnas utbildningsnivå, svensk/utländsk bakgrund4 och huvudman.
Därför stratifierades urvalsramen efter dessa variabler och resulterade i åtta

3
4
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Grundskoleförordningen 7 kap. 10 § anger att ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska samt biologi, fysik eller kemi skall användas i slutet av årskurs 9 för att bedöma
elevernas kunskaper i relation till målen i ämnet och som stöd för betygssättning.
Elever med utländsk bakgrund avser elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands.
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strata. I syfte att sprida de största skolorna jämnt över de tre urvalen bildade
dessa skolor ett eget strata. Totalt är det nio strata och i varje stratum drogs tre
disjunkta sannolikhetsurval. Urval 1 gjorde prov i biologi, urval 2 gjorde prov
i fysik och urval 3 gjorde prov i kemi.

Deltagande i ämnesproven i engelska, matematik,
svenska och svenska som andraspråk
Av eleverna i årskurs 9 gjorde 87 procent samtliga ämnesprov i engelska,
matematik och svenska/svenska som andraspråk och fick alltså sammanvägda
provresultat i de tre ämnena. Det var 94 procent av eleverna som fick ett sammanvägt provresultat i svenska eller svenska som andraspråk. I engelska fick
93 procent och i matematik fick 91 procent som ett sammanvägt provresultat.
Andelen elever som fick provbetyg var ungefär lika stor i skolor med fristående respektive kommunal huvudman. Det var mer vanligt bland elever som
är födda i Sverige eller har högutbildade föräldrar att få provbetyg.
Knappt 3 procent av eleverna gjorde inte något av delproven i något av
ämnesproven. Det var mer vanligt i skolor med kommunal huvudman, bland
elever med utländsk bakgrund och vars föräldrar har lägre utbildningsnivå.
Av elever med svensk bakgrund gjorde 1 procent inte något delprov jämfört
med elever med utländsk bakgrund där 5 procent av eleverna inte gjorde
något delprov.
Det var 7 procent som inte gjorde något ämnesprov bland de elever vars
föräldrar har grundskoleutbildning. Motsvarande för elever med föräldrar
vars högsta utbildning är gymnasial och minst en förälder har eftergymnasial
utbildning var 2 respektive 1 procent.
Alla skolor är skyldiga att rapportera in resultat för ämnesproven i engelska,
matematik och svenska/svenska som andraspråk. Det är 0,5 procent av skolorna, det vill säga 9 skolor som inte har lämnat in resultat för ämnesproven i
årskurs 9.

Deltagande i naturorienterande ämnesprov
Varje urval för respektive NO-prov är representativt för skolor i riket med
avseende på sammansättning av elever i årskurs 9 läsåret 2010/11. I urvalet
för skolor som skulle genomföra fysikprovet ingick 583 skolor. Av dem var
det 30 som inte rapporterade in några resultat vilket kan bero på att de inte
genomförde provet. Motsvarande bortfall på skolnivå var för kemi 29 av 581
skolor och för biologi 26 av 563 skolor. Det innebär att bortfallet på skolnivå
ligger mellan 4,6 och 5,1 procent för de tre NO-ämnena.
Av de elever som skulle göra biologiprovet var det 91 procent som gjorde
båda delproven och därmed fick ett provbetyg. Drygt 5 procent gjorde inte
något delprov.
För proven i fysik respektive kemi var det 90 procent som gjorde båda delproven. Knappt 7 procent genomförde inte något av delproven.
Andelen elever som inte genomförde något delprov alls var en lägre i de
fristående skolorna. Det var vanligare att elever med utländsk bakgrund samt
elever med enbart grundskoleutbildade föräldrar inte genomförde något prov.
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Lägst andel når målen i matematik
I det sammanvägda provresultatet i svenska når 97,3 procent av eleverna
målen, vilket utgör den högsta andelen bland ämnena. Andelen elever som
når målen i matematik är betydligt lägre med 80,7 procent av eleverna.
Flickor når målen i något högre utsträckning jämfört med pojkarna i svenska
medan situationen är den omvända i matematik.
I ämnesprovet i engelska är det 96,7 procent av eleverna som når målen.
Flickorna når målen i högre utsträckning jämfört med pojkarna. I svenska/
svenska som andraspråk används samma prov men bedömningen av resultaten
för eleverna som läser svenska som andraspråk görs utifrån ämnets egen kursplan. Drygt 8 procent av alla elever, ungefär 8 700 elever, läser svenska som
andraspråk i årskurs 9 varav 82,6 procent når målen.
Andelen elever som uppnår målen i fysik och biologi är ungefär lika hög
medan den är lägre i kemi. Sammantaget är det 89,7 procent som når målen
i ämnesprovet i fysik. I ämnesprovet i biologi når 88,3 procent av eleverna
målen och i kemi är det 83,9 procent av eleverna som når målen.
Andelen flickor som når målen är högre jämfört med pojkarna i alla tre
NO-ämnen, men skillnaden är minst i fysik.
Diagram 1. Andel (%) flickor och pojkar som har uppnått målen för det sammanvägda provresultatet i engelska, matematik, svenska, svenska som
andraspråk, biologi, fysik och kemi, årskurs 9 vårterminen 2011.
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Kemi

Det skriftliga delprovet i engelska har högst andel som
inte når målen
I de olika delproven i engelska varierar andelen elever som når målen mellan
94,5 och 96,8 procent. Totalt är det 3,3 procent som inte når målen för proven i engelska av dem som gjort samtliga delprov. Det sammanvägda provresultatet liksom de tre delprovensresultaten har legat relativt stabilt under
hela mätperioden med en tendens till minskning i resultaten för delproven i
receptiv och muntlig förmåga. Det muntliga delprovet har lägst andel elever
som inte når målen med 3,2 procent. Det delprov som har högst andel elever
som inte når målen är det skriftliga delprovet med 5,5 procent. I det receptiva
delprovet är det 4,9 procent som inte når målen.
Diagram 2. Andel (%) elever som inte har uppnått målen för de olika delproven
samt det sammanvägda provresultatet i engelska, årskurs 9 vårterminen 2003–2011.
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Bland elever med utländsk bakgrund är andelen som inte når målen för det
sammanvägda provresultatet i engelska 7,1 procent, motsvarande för elever
med svensk bakgrund är 2,6 procent. Elever med utländsk bakgrund når
målen i lägre utsträckning jämfört med elever med svensk bakgrund i samtliga
delprov. Skillnaderna mellan grupperna varierar mellan delproven och störst
skillnad är det i delprovet om receptiv förmåga.
Av de elever vars föräldrar har högst grundskoleutbildning är det 12,9 procent som inte når målen. Motsvarande bland elever med någon förälder som
har gymnasial respektive minst en förälder med eftergymnasial utbildning är
4,4 och 1,5 procent.
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Diagram 3. Sammanvägt provresultat för ämnesprovet i engelska, andel (%) elever
totalt, per kön, svensk/utländsk bakgrund samt efter föräldrarnas
högsta utbildningsnivå, årskurs 9 vårterminen 2011.
Totalt
Flickor
Pojkar
Född utomlands
Född i Sverige, utl föräldrar
Svensk bakgrund
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning
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Färre når målen i matematik
Det är 19,3 procent av eleverna som inte når målen i det sammanvägda
provresultatet i matematik. Pojkar uppnår målen i något högre grad än flickor.
Diagram 4. Andel (%) elever som inte har uppnått målen i det sammanvägda provresultatet i matematik, årskurs 9 vårterminen 2003–2011.
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Elevernas resultat i matematik skiljer sig åt med avseende på bakgrundsfaktorer som svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå.
Bland elever med svensk bakgrund är det 17,4 procent som inte når målen
och av elever med utländsk bakgrund är det 25,7 procent respektive 31,5
procent som inte når målen beroende på om eleven är född i Sverige eller
utomlands.
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Bland elever med föräldrar som har högst grundskoleutbildning är det 38,7
procent som inte uppnår målen i matematik. Motsvarande för elever med
föräldrar som har högst gymnasial utbildning är 25,7 procent. För elever där
minst en förälder har eftergymnasial utbildning är det 11,8 procent som inte
når målen.
Diagram 5. Sammanvägt provresultat för ämnesprovet i matematik, andel (%)
elever totalt, per kön, svensk/utländsk bakgrund samt efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå, årskurs 9 vårterminen 2011.
Totalt
Flickor
Pojkar
Född utomlands
Född i Sverige, utl föräldrar
Svensk bakgrund
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning
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I svenska har läsförståelse högst andel som inte når målen
Andelen som inte når målen i det sammanvägda provresultatet i svenska är
2,7 procent. Det delprov eleverna klarar bäst är det muntliga delprovet och
det delprov eleverna har svårast för är läsförståelsen. I det muntliga delprovet
är det 1,7 procent av eleverna som inte når målen och i det skriftliga provet är
det 6,7 procent. I delprovet för läsförståelse är det 8,0 procent av eleverna som
inte når målen.
Pojkarna når inte målen i samma utsträckning som flickorna i svenska.
Bland pojkarna är det 3,8 procent som inte når målen, motsvarande för flickorna är 1,5 procent.
Flickorna klarar samtliga delprov bättre än pojkarna. På delprovet i skriftlig
förmåga är skillnaderna störst där 9,3 procent av pojkarna och 4,1 procent
av flickorna inte når målen. I läsförståelse är det 9,8 procent av pojkarna och
6,0 procent av flickorna som inte når målen. Delprovet som testar muntlig
förmåga uppvisar minst skillnader mellan flickor och pojkar där 1,2 respektive
2,2 procent inte når målen.
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Diagram 6. Andel (%) elever som inte har uppnått målen för de olika delproven5
samt det sammanvägda provresultatet i svenska, årskurs 9 vårterminen 2003–2011.
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Föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för hur eleverna uppnår målen
i svenska. Bland elever med föräldrar som har högst grundskoleutbildning är
det 7,7 procent som inte når målen medan det bland elever som har minst en
förälder med eftergymnasial utbildning är 1,3 procent som inte når målen.
Bland elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning är det 3,9 procent
som inte når målen.
Många elever med utländsk bakgrund läser svenska som andraspråk. Elever
som läser svenska respektive svenska som andraspråk använder samma prov
men bedömningen av resultaten för eleverna görs utifrån ämnets egen kursplan. Skillnaden i andel som inte uppnår målen i svenska mellan elever med
svensk respektive utländsk bakgrund är liten.

5

Angivelse av delprovets längd för Läsförståelse. I angivelserna före 2010 skrevs tidsangivelsen som
cirka. Från och med ämnesprovet 2010 anges exakt tidsangivelse.
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Diagram 7. Sammanvägt provresultat för ämnesprovet i svenska, andel (%) elever
totalt, per kön, svensk/utländsk bakgrund samt efter föräldrarnas
högsta utbildningsnivå, årskurs 9 vårterminen 2011.
Totalt
Flickor
Pojkar
Född utomlands
Född i Sverige, utl föräldrar
Svensk bakgrund
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning
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Större andel elever når målen i svenska som andraspråk
För eleverna som läser svenska som andraspråk görs bedömningen av resultaten utifrån ämnets egen kursplan. Från 2010 har andelen elever som inte
uppnår målen i det sammanvägda provresultatet svenska som andraspråk
minskat från 23,5 till 17,4 procent. Variationen mellan delproven är dock
stor. I delprovet om läsförståelse är det högst andel elever som inte når målen,
34,5 procent. Det är 20,8 procent av eleverna som inte når målen i delprovet skriftlig förmåga. Delprovet som prövar muntlig förmåga har lägst andel
elever som inte uppnår målen, 8,7 procent.
För samtliga delprov i svenska som andraspråk når flickorna målen i högre
utsträckning än pojkarna. I det muntliga delprovet är det minst skillnad mellan könen.
Elever som är födda i Sverige eller har högutbildade föräldrar har högre
andel som uppnått målen i ämnesproven svenska som andraspråk.
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Diagram 8. Sammanvägt provresultat för ämnesprovet i svenska som andraspråk,
andel (%) elever totalt, per kön, utländsk bakgrund samt efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå, årskurs 9 vårterminen 2011.
Totalt
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Flickor klarar biologiprovet i högre grad än pojkar
Av dem som genomfört NO-provet i biologi är det 11,7 procent som inte
uppnår målen. Resultatet skiljer sig åt mellan flickor och pojkar där andelen
som inte når målen är 13,3 procent för pojkarna och 10,0 procent för flickorna.
Bakgrundsfaktorerna svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas
utbildningsnivå har betydelse för elevernas resultat. Av elever med svensk bakgrund når inte 9,9 procent målen. För elever med utländsk bakgrund är det
stor skillnad om man är född i Sverige eller utomlands, 17,0 procent respektive 26,4 procent når inte målen i ämnesprovet biologi.
Det finns stora skillnader i måluppfyllelse mellan elever vars föräldrar har
olika utbildningsbakgrund. Bland elever med föräldrar som har grundskoleutbildning är det 30,2 procent som inte uppnår målen i biologi. Motsvarande
andel för elever med föräldrar som har högst gymnasial utbildning är 15,7
procent och för elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning 6,6
procent.
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Diagram 9. Provresultat för ämnesprovet i biologi, andel (%) elever totalt, per kön,
svensk/utländsk bakgrund samt efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå, årskurs 9 vårterminen 2011.
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Flickor och pojkar klarar fysikprovet lika bra
Det är 10,3 procent av de elever som genomfört NO-provet i fysik som inte
uppnår målen. Det 9,7 procent som inte når målen bland flickorna och 10,9
procent bland pojkarna.
Bland elever med utländsk bakgrund är det 16,0 procent som inte når
målen i fysik för dem som är födda i Sverige och 22,9 procent för dem som är
födda utomlands Motsvarande andel för elever med svensk bakgrund är 8,6
procent.
Föräldrarnas utbildningsnivå är den bakgrundsfaktor som inverkar på resultaten i störst utsträckning. Av de elever vars föräldrar har grundskoleutbildning är det 29,5 procent som inte når målen, motsvarande bland elever med
någon förälder som har eftergymnasial utbildning är 5,5 procent. Bland elever
vars föräldrar har högst gymnasial utbildning är det 13,8 procent av eleverna
som inte når målen.
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Diagram 10. Provresultat för ämnesprovet i fysik, andel (%) elever totalt, per kön,
svensk/utländsk bakgrund samt efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå, årskurs 9 vårterminen 2011.
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Kemiprovet har lägst andel godkända av NO-proven
Det är 16,1 procent bland eleverna som genomfört NO-provet i kemi som
inte når målen. Det är en liten skillnad i andelen som inte uppnår målen
mellan flickor och pojkar, 15,0 respektive 17,2 procent. Bland elever med
utländsk bakgrund är det 24,7 procent respektive 30,5 procent som inte når
målen beroende på om man är född i Sverige eller utomlands, jämfört med
13,8 procent bland eleverna med svensk bakgrund.
Föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för hur eleverna uppnår
målen i ämnet. Bland elever med föräldrar som har grundskoleutbildning är
det 37,6 procent som inte når målen medan det bland elever vars föräldrar
har högst gymnasial utbildning är 21,7 procent. Bland elever med minst en
förälder med eftergymnasial utbildning är det 9,6 procent som inte når målen.
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Diagram 11. Provresultat för ämnesprovet i kemi, andel (%) elever totalt, per kön,
svensk/utländsk bakgrund samt efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå, årskurs 9 vårterminen 2011.
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Två års resultat för NO-proven
Varje NO-urval är representativt för riket. Det är olika skolor som genomför
olika NO-prov varje läsår, vilket gör det svårt att jämföra resultaten mellan
olika läsår. Resultaten för biologi- och fysikproven våren 2011 liknar resultaten våren 2010. Störst skillnad i resultat har kemiprovet. Våren 2010 hade
kemiprovet lägst andel som inte uppnådde målen i det sammanvägda provresultatet. Resultatet var det motsatta våren 2011 då kemiprovet hade störst
andel elever som inte nådde målen.
Diagram 12. Andel (%) elever som inte har uppnått målen i det sammanvägda provresultatet i biologi, fysik och kemi, årskurs 9 vårterminen 2010–2011.
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Stora skillnader mellan kommunerna
Det är stor spridning i resultaten för de nationella proven mellan kommunernas skolor. I matematik var det som lägst 1,6 och högst 50 procent av eleverna
kommunens skolor som inte uppnådde målen i ämnesprovet. Motsvarande
resultat för ämnesprovet i engelska var 0–17,5 procent. För ämnesprovet i
svenska var det 0–12,3 procent i kommunens skolor som inte uppnådde
målen. Eftersom respektive ämnesprov i biologi, fysik och kemi har utförts av
ett urval skolor, som är representativa för riket, går det inte att jämföra resultat
mellan olika kommuner.
Genomgående är det en större andel elever i kommunala skolor som inte
uppnår målen för proven jämfört med de fristående skolorna. Resultaten för
proven i svenska och engelska uppvisar minst skillnad mellan huvudmännen,
knappt 2 procentenheter vardera medan det i matematik är en skillnad på
drygt 6 procentenheter.

Tabeller på Skolverkets webbplats
Aktuella tabeller publiceras på Skolverkets webbplats under ”Statistik &
analys”. Där hittar man även Jämförelsedatabasen och databasen SIRIS med
sökfunktioner för olika resultat samt snabbfakta som ger svar på de vanligaste
frågorna. Det finns statistik om ämnesproven i årskurs 9 för läsåret 2011/10
på riks-, läns-, kommun- och skolnivå.
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