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Förord
I denna rapport redovisas genomförandet av det nationella provet i årskurs 3
vårterminen 2012. Provet genomfördes också i sameskolans årskurs 3 och årskurs
4 i specialskolan.
I rapporten redovisar och analyserar de universitet som har Skolverkets uppdrag att konstruera och utveckla ämnesproven i årskurs 3, vad som framkommit
i lärarenkäter och elevlösningar i anslutning till ämnesproven. Rapporten beskriver bland annat hur provet tagits emot på skolan och hur de olika provdelarna
fungerat.
För avsnittet om ämnesprovet i matematik svarar Anette Skytt vid PRIM-gruppen, Stockholms universitet. För avsnittet om ämnesprovet i svenska och svenska
som andraspråk svarar Barbro Hagberg-Persson vid Institutionen för nordiska
språk, Uppsala universitet. För det inledande avsnittet svarar Maj Götefelt, Skolverket.
En resultatbild på nationell nivå från ämnesproven 2012 redovisas i separat
PM med resultattabeller. PM med tabeller från totalinsamlingen av resultaten
från 2012 är publicerade på www.skolverket.se >Prov och bedömning > Nationella prov >Resultat.
Vår förhoppning är att lärare, skolledare, huvudmän och övriga intresserade
kommer att ha nytta av denna nationella beskrivning av genomförandet av det
nationella provet. Rapporten kan användas som stöd i den lokala uppföljningen
och analysen av genomförandet av det nationella provet i årskurs 3.
Stockholm i december 2012
Karin Hector-Stahre
Enhetschef
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Sammanfattning
Det nationella provet i årskurs 3 som genomfördes 2012, har utvecklats och konstruerats utifrån den nya läroplanen Lgr11. I uppgiftskonstruktion och bedömningsanvisningar har provet styrts utifrån nya kursplaner men till format och
struktur har provet i årskurs 3 kunnat kännas igen från tidigare år då det har
fungerat väl.

Genomförande
Nationella prov genomförs varje år i årskurs 3 sedan våren 2009. Vårterminen
2012 genomfördes det under perioden den 12 mars till och med den 18 maj.
Skolan beslutar när under perioden de olika delproven ska genomföras för att de
ska komma in i undervisningen på ett så naturligt sätt som möjligt.

Sammanställning av enkätsvar
2012 års sammanställning av enkätsvar från lärare för ämnesprovet i matematik
och ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3, visar att proven är uppskattade och är ett stöd för bedömning av elevens kunskaper i ämnena.
Lärares svar på enkäterna visar att mellan 97–98 procent anser att proven som
helhet är bra eller ganska bra. Elevernas reaktion på provet har också varit positiv,
framför lärarna i enkäten i år liksom tidigare år.

Utformning
Ämnesproven är utformade i ett antal mer eller mindre korta delprov där man
i uppgiftsformat utgått från elevernas ålder och varierande mognad. Till proven
finns också ett gemensamt material med en berättelse om två barn på äventyr
samt en affisch där delar av text och bild sätts upp varefter delproven genomförs.
Av lärarenkäterna framgår att eleverna har uppskattat berättelsen. Årets tema i de
båda ämnesproven var ”Påhittighet” som fanns med i berättelser och uppgifter.
Syftet med det gemensamma materialet är att skapa sammanhang mellan de olika
delproven och att avdramatisera provsituationen. Lärarhäften med information
och bedömningsanvisningar finns till båda ämnesproven och är i likhet med elevmaterialet ordnade i häften.

Stöd för bedömning och sambedömning
Att proven är ett stöd för bedömning av elevernas kunskaper, anger närmare 95
procent av lärarna. Mellan 84–86 procent av lärarna uppger också att de har
sambedömt elevsvaren i större eller mindre utsträckning. Detta ökar möjligheten
till likvärdighet i bedömning och visar dessutom att lärarna har behov av att diskutera bedömning med kollegor.
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Ämnesprovet i matematik
i årskurs 3 2012
AN E T T E S K Y TT, PRIM-GRU PPE N, STOCKH OL MS UNI V ER SIT ET

Ämnesprovets innehåll
Vid konstruktion av ämnesprovet i matematik årskurs 3 2012 har vi utgått från en
ny läroplan, Lgr 11. Kursplanen i Lgr 11 för matematik utgår från samma syn på
ämnet som i den tidigare kursplanen. Det som särskilt betonas är att eleverna ska få
möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera matematik med olika uttrycksformer. Ambitionen med den nya kursplanen är att eleverna ges möjlighet att använda matematik i olika sammanhang, utveckla förmågan att lösa problem, använda
logiska resonemang samt att kommunicera matematik med olika uttrycksformer.
Vid konstruktion av provet har det varit viktigt att provsituationen ska avdramatiseras och upplevas så positiv som möjligt av eleverna i årskurs 3. Ambitionen
har varit att inte ändra upplägget jämfört med tidigare år. Därför har ämnesprovet 2012 precis som tidigare år en inramning i form av en berättelse som handlar
om två barn, Nova och Troj. Årets tema har varit ”Påhittighet” som är gemensamt
med ämnesprovet i svenska/svenska som andraspråk. Ämnesprovet i matematik
består av sex delprov, där uppgifterna ska lösas enskilt och ett delprov med en
gruppuppgift.
Liksom tidigare år är provet konstruerat så att eleverna möter uppgifter i varierad form, alltifrån uppgifter som ”nakna sifferuppgifter” till mer omfattande kontextbundna uppgifter. Eleverna får också möjlighet att visa kunskap i matematik
med hjälp av olika uttrycksformer. Det kan vara med symboler, bilder, skriftligt
eller muntligt. Provet innehåller också en del för självbedömning, ”Jag och matematik”, där eleverna ska ange hur säkra de känner sig i vissa situationer då de
ska använda matematik. Genom att jämföra hur eleven bedömer sig själv och
hur eleven klarat motsvarande del i provet kan läraren få en uppfattning om hur
väl elevens självvärdering överensstämmer med elevens visade kunskaper. Självbedömningen kan främst hänföras till kapitel 2 i Läroplanen, Elevens ansvar och
inflytande (2:3) och Bedömning och betyg i Läroplanen (2:7):
Skolans mål är att varje elev
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
I delprov A-F arbetar eleverna individuellt, delprov G gör eleverna parvis i grupp.
För att pröva huvudräkning med de fyra räknesätten har vi valt att fördela uppgifterna i tre delprov (B, D, F). För 2011 års prov fanns alla huvudräkningsuppgifter
i ett delprov och vi fick då många synpunkter från lärare och elever att eleverna
inte orkade arbeta med alla uppgifter. Det visade sig att många elever hoppade
över de uppgifter som fanns i slutet av delprovet.
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• Delprov A handlar om geometriska objekt, vanliga lägesord och mätning av
längd. Eleverna får här möjlighet att visa sin begrepps-, metod- och kommunikationsförmåga. De ges också förutsättning att använda matematikens
uttrycksformer.
• Delprov B handlar om proportionella samband, matematiska likheter och huvudräkning med subtraktion. Här får eleverna möjlighet att visa sin begreppsoch metodförmåga.
• Delprov C handlar om att föra och följa matematiska resonemang om räknesättens egenskaper, samband och användning. Eleverna får här möjlighet att
visa sin problemlösnings-, begrepps-, metod-, resonemangs- och kommunikationsförmåga.
• Delprov D handlar om geometriska mönster och talmönster, proportionella
samband och huvudräkning med division. Här får eleverna möjlighet att visa
begrepps-, metod-, resonemangs- och kommunikationsförmåga.
• Delprov E handlar om skriftliga räknemetoder vid addition och subtraktion.
Eleverna får här möjlighet att visa metod- och kommunikationsförmåga.
• Delprov F handlar om enkla bråk och huvudräkning med addition och multiplikation. Eleverna får här möjlighet att visa sin problemlösnings-, begrepps-,
metod- och kommunikationsförmåga.
• Delprov G spelet görs i par/grupp och handlar om kommunikation och
resonemang kring gemetriska objekt och tal. Eleverna får här möjlighet att
visa sin förmåga att använda begrepp och att kommunicera matematik.

Vad tyckte lärare och elever?
Precis som tidigare utvärderar lärare ämnesprovet i matematik genom att besvara
en enkät. Detta är oerhört viktigt i arbetet med att konstruera uppgifter inför
kommande års ämnesprov men också för vad som är viktigt att skriva fram i
lärarinformation och i bedömningsanvisningar. Drygt 1 500 lärare har besvarat
enkäten digitalt via PRIM-gruppens webbplats. Tidigare fanns enkäten med i
lärarmaterialet i pappersform för att kunna kopieras. Vi har uppmärksammat
att de som svarar på enkäten är oerhört positiva till att den endast finns digitalt.
Många beskriver den som lättanvänd och enkel att besvara.

Provet och de olika delarna
Drygt 97 procent anser att ämnesprovet som helhet var bra eller ganska bra. Det
är ungefär lika stor andel som för 2011 års prov då motsvarande andel var 99
procent. Lärarna skriver i enkäten att det var mycket hög kvalité på alla matematikdelproven. För drygt 85 procent av eleverna var reaktionen på ämnesprovet
positiv. Eleverna tyckte, enligt lärarna, att det var roligt och spännande att arbeta
med uppgifterna, de såg också fram emot nästa delprov. Den inledande berättelsen till varje delprov har verkligen tänt barnens intresse. En lärare uttrycker det
på följande sätt:
Eleverna jublade inför varje nytt delprov. Det trodde jag inte innan.
En annan lärare skriver:
De sprang in på morgonen och tittade på tavlan om de skulle ha prov.
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Drygt 13 procent var både positiva och negativa. Eleverna tyckte att de flesta
delprov var lätta och roliga, men att det var för många delprov. De elever som
hade svårt att förklara hur de löst en uppgift tyckte att provet var svårt.
Lärarna fick ta ställning till hur bra de tyckte de olika delproven var. Översikten visar hur stor andel i procent som anser att delproven var bra eller ganska bra.
Tabell 1.

Procentuell andel lärare som anser att de olika
delarna i provet var bra eller ganska bra.

Självbedömning

96

Delprov A

95

Delprov B

98

Delprov C

99

Delprov D

96

Delprov E

95

Delprov F

93

Delprov G

90

90–99 procent av lärarna anser alltså att respektive delprov är bra eller ganska
bra. För 2009 års prov som var första gången ett nationellt prov hölls för denna
åldersgrupp var det mellan 75–97 procent där den lägsta procentsatsen 75 procent ligger väsentligt mycket lägre än för något av 2012 års delprov. Troligtvis är
lärare mer insatta i hur ett ämnesprov genomförs idag och många av de lärare
som utförde ämnesprovet för 2012 är troligtvis också desamma som genomförde
ämnesprovet 2009. Lärarna är mer förtrogna med materialet och de har haft
möjlighet att förbereda sig på ett bra sätt med hjälp av 2009 års prov eftersom
det provet var en utprövningsomgång och därför inte sekretessbelagt. Kunskapskraven för årskurs 3 är nya och infördes med Lgr 11, höstterminen 2011. Detta
innebar givetvis att det är mycket nytt för lärarna att sätta sig in i.

Anpassning
För elever i behov av särskilt stöd svarar lärare att de olika delproven har fungerat
bra eller ganska bra för 85 procent av dessa elever, vilket är samma andel som
förra året. För elever med funktionsnedsättning och där anpassning har gjorts,
har exempelvis proven genomförts i mindre grupp med speciallärare eller modersmålslärare. Eleverna har fått läs- och skrivhjälp och ibland även utökad tid.
Några lärarkommentarer:
Eleverna gillar att det är ganska korta prov, det tar liksom slut, inte som en
evighetslång mattebok.
De har klarat sig över förväntan dvs klarat fler delar än vad jag trodde.
Proven har varit bra men eleverna har inte haft tillräckliga kunskaper.

Stöd vid bedömning av elevernas kunskaper
Ett av syftena med ämnesprovet är att lärarna ska få stöd i sin bedömning. 94
procent anser att de fått stort eller visst stöd av ämnesprovet vid bedömning
av elevernas kunskaper i matematik. Här har en ökning av den andelen skett
jämfört med ämnesprovet 2009, då den var drygt 82 procent. Det är knappt 1
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procent av lärarna som anser att de inte har fått något stöd alls. Drygt 86 procent
av lärarna har samarbetat om bedömningen i större eller mindre utsträckning,
alltifrån att bedöma några svårbedömda elevarbeten till att hela provet bedömts
av samtliga lärare för årskurs 3 i kommunen eller i arbetslaget på skolan. Om
man jämför med ämnesprovet 2011 är det en större andel lärare som bedömer
elevernas prestationer ensam i årets prov. Detta kan till viss del bero på att lärarna
tydligt i lärarenkäten uttrycker att deras arbetsbörda är mycket stor på grund av
allt administrativt arbete.

Kunskapsproﬁl
Kunskapsrofilen som är frivillig att använda har ett annat utseende jämfört med
tidigare år eftersom den behöver anpassas till den nya kursplanen. 79 procent av
lärarna svarar att de har använt kunskapsprofilen och av dessa tycker 90 procent
att det fungerat bra eller ganska bra att använda kunskapsprofilens alla delar.
Lärare har olika åsikter om hur bra de tycker att kunskapsprofilen är. De som är
positiva uttrycker sig på följande sätt:
Kanonbra, ändra inte den eller plocka bort den! Tydlig och översiktlig.
Hjälper till i min bedömning för hur jag ska utforma det skriftliga omdömet.
Mycket bra att kunskapskraven och det centrala innehållet var förtryckt, också
fantastiskt bra att det gick att skriva på dator.
Andelen lärare som tycker att kunskapsprofilen fungerat dåligt är 3 procent
och de uttrycker sig på följande sätt:
Överflödig eftersom vi ändå ska skriva skriftliga omdömen och IUP:
Den var ganska rörig och svårarbetad.

Hur lyckades eleverna?
Resultaten för delprov A-F, grundar sig dels på PRIM-gruppens webbinsamling
av ett slumpmässigt urval på drygt 1 500 elevresultat, dels på kvalitativa analyser av cirka 200 slumpvis utvalda elevarbeten. För webbinsamlingen rapporterar
lärarna resultat på uppgiftsnivå för elever födda den 15:e i varje månad, medan
de kvalitativa analyserna grundar sig på ett urval av de elevarbeten som lärarna
skickar in för elever födda den 15 mars och 15 oktober.
Tabell 2.

Procentuell andel elever som nått respektive
delprovs kravnivå.

Delprov A

91

Delprov B

87

Delprov C

94

Delprov D

87

Delprov E

88

Delprov F

68

Det delprov som eleverna hade svårast att uppnå kravnivån på var delprov F, som
handlade om enkla bråk och huvudräkning med addition och multiplikation.
För delprov F måste två villkor vara uppfyllda. Bortser vi från dessa villkor och
endast tar hänsyn till kravnivån uttryckt i poäng är det 86 procent av eleverna
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som uppnår den. Det delprov som störst andel nådde kravnivån på är delprov C
som handlade om att föra och följa matematiska resonemang om räknesättens
egenskaper, samband och användning. Det är det delprov som lärarna i störst
utsträckning tyckte var bra eller ganska bra.

Analys av elevarbeten
Skriftliga räknemetoder – Delprov E

Skriftliga räknemetoder prövas varje år och de kan vara nakna uppgifter eller i
kontext eller både och. Alla uppgifter i delprov E är i kontext och 88 procent av
eleverna uppnår kravnivån på delprovet. Det är en något större andel för 2012 års
prov, ca 4 procentenheter jämfört med 2009, 2010 och 2011 års ämnesprov då
drygt 84 procent av eleverna nådde kravnivån. I vår analys ser vi att eleverna fortfarande har svårt för att visa en skriftlig räknemetod. Detta är något som många
lärare också beskriver i lärarenkäten.
Skriftliga räknemetoder kan hänföras till följande del av kunskapskravet:
• Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med
viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar med naturliga tal och
lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
• Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet
0–200.
I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik på sidan 15, Lgr 11 förtydligas vad som menas med att välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder:
För att kunna välja och använda lämplig metod för situationen behöver de yngre
eleverna också kunskaper om centrala metoder för beräkningar med naturliga tal…
vid beräkningar med skriftliga metoder … samt metodernas användning i olika situationer (årskurs 1–3). Med centrala metoder avser kursplanen utvecklingsbara metoder, det vill säga metoder som är effektiva i den givna situationen, men samtidigt så
generella att de är användbara i nya situationer.
Många elever skriver endast ett svar eller tecknar uppgiften utan att visa en
skriftlig räknemetod. Det kan bero på att de tycker att uppgiften är så lätt att de
direkt ser svaret. Är det så behöver läraren ge eleven en uppgift i ett utökat talområde för att få syn på om eleven har en utvecklingsbar och effektiv metod. För
exempelvis uppgiften 47 + 79 kan läraren ge eleven en uppgift i ett utökat talområde exempelvis 547 + 279 istället. Ett annat sätt kan vara att läraren ber eleven
att visa en skriftlig räknemetod för en kamrat som inte ännu kan lösa uppgiften.
Förståelse för räknesätten – Delprov C

Delprov C prövar elevernas förståelse för räknesätten. Största andel elever, 94
procent når kravnivån på delprovet. Även för ämnesprovet 2009 prövades förståelse för räknesätten men då utifrån Lpo 94 och då nådde endast 75 procent av
eleverna kravnivån. Om man jämför resultaten så har det ökat med 19 procentenheter vilket är oerhört positivt. Att endast 75 procent nådde kravnivån för ämnes-
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provet 2009 kan beror på att det inför ämnesprovet 2009 skrevs kursplanemål för
årskurs 3 som tidigare inte funnits i Lpo 94. Målen uttryckte en lägsta godtagbar
nivå och ett av målen var:
• kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra
med hjälp av till exempel konkret material eller bilder,
Lärare hade tidigare utgått från mål att uppnå i slutet av det femte skolåret, vilket
kan ha inneburit att de upplevde att de hade god tid på sig att få eleverna att
uppnå målet.
Uppgifterna i Delprov C kan hänföras till följande del av kunskapskravet:
• Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
• Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av …räknesätt…
I kommentarmaterial till kursplan i matematik på sidan 15 för Lgr 11 står:
För att kunna göra effektiva beräkningar behöver eleverna i årskurs 1–3 förståelse för
de fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Det innebär att eleverna ska få kunskaper om hur räknesätten förhåller sig till varandra och förståelse för vilka räknesätt som är mest effektiva i olika situationer.
Ett sätt att pröva förståelsen för räknesätten är att låta eleverna skriva en räknehändelse. Det fanns två räknehändelser och för 2009 års prov var det en multiplikation och en division och för 2012 års prov var det en subtraktion och en
multiplikation. Det går därför att jämföra räknehändelsen för multiplikation för
dessa två ämnesprov. För provet 2009 klarade 61 procent att skriva en räknehändelse som beskriver en multiplikation och för provet 2012 en något större andel,
66 procent. Av drygt 200 elevlösningar som har analyserats uppfattar ca 50 procent av eleverna multiplikation som en multiplikation, dvs ett antal grupper med
lika många föremål i varje grupp och en betydligt mindre andel av eleverna ca 10
procent uppfattar multiplikation som upprepad addition.
Att skriva en räknehändelse för subtraktion klarade 93 procent av eleverna.
Här finns elevlösningar som beskriver subtraktion som en minskning ”ta bort”
eller som en jämförelse. De flesta ca 90 procent skriver en räknehändelse som
beskriver ”ta bort”. Det är endast 1 procent av de elevlösningar vi analyserat som
visar subtraktion som jämförelse, till exempel följande:
Skriv en räknehändelse till 9 – 4 = 5

Stina är 9 år och Lars är 4 år.
Hur gammal var Stina när Lars föddes?
Svar: 5 år
Ovanstående exempel är omgjort med hänsyn till gällande provsekretess.

ÄMNESPROVEN I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 3
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Bråk Delprov F

För tal i bråkform gäller följande kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet
av årskurs 3
• Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp
helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Delprovet som prövar detta innehåller några uppgifter där eleverna ska kunna
namnge hur stor del något är av en helhet. Att förstå en halv klarade 88 procent
av eleverna. För ett godtagbart svar kunde eleverna skriva på flera olika sätt t ex
hälften, en halv, 1/2, 2/4, 2del, en andradel.
Uppgiften som visar en fjärdedel av en hel klarade 66 procent av eleverna.
Här var ett godtagbart svar 1/4, en fjärdedel, halva halvan, hälften av hälften, en
fyradel.
I uppgiften är helheten delad i tre delar där två av delarna är fjärdedelar och en
av delarna utgör en halv. Ett vanligt felsvar är en tredjedel, som ca 22 procent har
angett. Troligtvis är svårigheten att eleverna ser tre delar och de förstår inte att alla
delar måste vara lika stora och uppfattar därför inte att biten som de ska benämna
är en fjärdedel av helheten.
Samband och förändring – Delprov F

Det centrala innehållet i matematik för Lgr 11 är indelat i sex olika kunskapsområden, ett av dem är samband och förändring som delvis är nytt för årskurs 1–3. I
detta kunskapsområde behandlas dubbelt och hälften men det finns också andra
proportionella samband som t ex att göra om ett recept för två personer till fyra
personer. Två jämförbara uppgifter prövades i provet. Den något enklare uppgiften klarade 87 procent av eleverna och den något svårare uppgiften klarade 80
procent av eleverna. En annan uppgift som vi här kan kalla ”vad händer i lådan”
handlar om att förstå en enkel variant av en funktion. Eleverna fick fem sådana
uppgifter och 90 procent av eleverna klarade fyra av uppgifterna. För en av uppgifterna skulle eleverna förstå att det som händer med talen i lådan är att talet är
hälften av ursprungstalet. Här lyckades 68 procent av eleverna.
Mätning – Delprov F

I en av uppgifterna ska eleverna uppskatta längden av ett vardagsnära föremål.
De får en referens att hålla sig till som stöd vid sin uppskattning. Meningen med
uppgiften är att eleverna ska få möjlighet att visa om de har förståelse för mätandets idé. Här lyckades 60 procent uppnå kravnivån. För de elever som inte löste
uppgiften korrekt visade det sig att de räknade endast med de ”mätbitar ”de själva
markerat och räknade inte med den ”mätbiten” som redan finns i uppgiften.
Några elever markerade alldeles för små ”mätbitar” medan vissa hoppade över
uppgiften.
Det fanns flera olika lösningar. De kunde t ex använda referensen i uppgiften
för att lägga dem intill varandra och markera med ett streck. Några elever skriver
att de använde fingrarna, handen, pennan, mitt sudd eller min pennvässare för att
markera varje ny del. Dessa elever visar att de har förstått mätandets idé.
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Inför 2013 års prov
Även nästa år finns det ett gemensamt tema med ämnesprovet i svenska och
svenska som andraspråk, nämligen Om natten och en inramning med berättelsen
om Nova och Troj. Provet kommer att ha varierande uppgifter som görs individuellt och en par- eller gruppuppgift. Gruppuppgiften (delprov A) görs med ca 3–4
elever åt gången och därför är det viktigt att man inte väntar för länge med att
göra den utan sprider ut den under provperioden. Även om delproven är märkta
från A–G betyder det inte att man måste göra dem i denna ordning. Det går bra
att t ex börja med delprov C. Berättelsen som hör till bygger inte på att kapitlen måste läsas i en viss ordning. Eleven får även göra en självbedömningsdel.
Kunskapsprofilen som finns med i materialet är ett erbjudande och är alltså inte
obligatorisk att använda.
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Ämnesprovet i svenska och svenska
som andraspråk i årskurs 3 2012
B A RB RO H AGB E RG-PE RS S ON, INS TITU TIONE N FÖ R NO R D ISKA SPR ÅK, UPPSALA UNIV ER SI T ET

Ämnesprovets innehåll
Ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 utgår från gällande
läroplan och kursplaner. Från och med läsåret 2011/2012 är det Lgr11 med nya
kursplaner och preciserade kunskapskrav som ligger till grund för provets utformning.
Då lärarenkäternas utvärderingar av ämnesprovet varit övervägande positiva
under åren 2009–2011 har merparten av dess grundstruktur kunnat behållas
(Skolverket 2010, Skolverket 2011a, Skolverket 2011b). Fortfarande gäller att
det är ett ämnesprov för de båda svenskämnena med till viss del skilda bedömningsgrunder för de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk.
Likaså är det den lägsta godtagbara kunskapsnivån för en elev i årskurs 3 inom
områdena tala, läsa och skriva i kursplanerna som prövas genom provet. Vissa justeringar har naturligtvis gjorts inom ramen för 2012 års prov. Sålunda prövas inte
om eleverna kan skriva läsligt för hand längre eftersom denna specifika förmåga
är mer utvidgad i nu gällande kursplaner. Däremot har ett delprov lagts till som
belyser elevernas läsförmåga än mer i enlighet med kursplanernas kunskapskrav.
Vidare är elevernas faktaskrivande i provet anpassat för att stämma med nuvarande kursplaner och kunskapskrav.
I 2012 års ämnesprov ingår åtta delprov. Delproven D och E genomförs vid
samma tillfälle med varje enskild elev. Därutöver används en skrivuppgift som
underlag för både delprov F och G. Årets prov inramas av temat ”Påhittighet”
som är gemensamt med provet i matematik.
• Delprov A prövar elevernas förmåga att kunna berätta om vardagliga händelser och beskriva dem samt förmågan att kunna ge och ta enkla muntliga
instruktioner.
• Delprov B, C, D och E prövar elevernas läsförmåga ur olika aspekter.
• Delprov F och G utgår från en berättande skrivuppgift. Eleverna skriver en
text i delprov F som även används som underlag för att pröva elevernas skrivförmåga i delprov G.
• Delprov H prövar elevernas förmåga att kunna skriva en förklarande faktatext.
I ämnesprovet ingår även en frivillig del som belyser hur eleverna själva skattar sin
förmåga i en självbedömning Jag talar, läser och skriver. Denna del har formen av
olika påståenden som eleverna ska reflektera över och ta ställning till.
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Vad tyckte lärare?
Totalt har 1 512 lärare besvarat 2012 års lärarenkät1, vilket är en minskning på
knappt 100 enkäter i jämförelse med året innan. Av de inkomna enkätsvaren
undervisar 96 procent av lärarna eleverna i svenska och 13 procent i svenska som
andraspråk (vissa lärare undervisar således både i svenska och svenska som andraspråk), vilket följer samma mönster som föregående år.
I likhet med tidigare år är lärarna positiva till ämnesprovet i sin helhet. 98 procent tycker att det är bra eller ganska bra och 88 procent av dem anser att provet
är lagom omfattande. Överlag är lärarna också nöjda med ämnesprovets lärarinformation och bedömningsanvisningar (97 procent respektive 95 procent). Det
framkommer dock ur enkätsvaren att lärarna anser att provet är tidskrävande att
genomföra. En lärare formulerar detta förhållande på följande sätt: Bortsett från
att proven är tidskrävande och att det är många kringliggande aktiviteter som måste
tas hänsyn till har proven i sig varit bra. En del åsikter framförs också om årets
tema ”Påhittighet” som flera lärare tycker är ett abstrakt tema som vissa elever har
haft svårt att förhålla sig till.
Vidare uppger majoriteten av lärarna, 86 procent, att eleverna är positiva till
ämnesprovet. Många elever tycker t.ex. att delproven är roliga och att de är lättare
än vad eleverna hade föreställt sig. Det framkommer också att en del elever är
lite ”pirriga” inför det första delprovet men att denna känsla oftast försvinner då
de upptäcker att delproven påminner om arbetsuppgifter de vanligtvis möter i
skolan.
För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk tycker 93 procent av
lärarna att de olika delarna har fungerat bra eller ganska bra. Ur kommentarerna
kan man utläsa att provet ger en god bild av hur långt eleverna har kommit i sin
förmåga att använda det svenska språket.
När det gäller elever med någon form av funktionsnedsättning anser 84 procent av lärarna att de olika delarna har fungerat bra eller ganska bra. Här framkommer det också att speciallärarna i flera fall har möjliggjort att dessa elever
har kunnat utföra delproven i liten grupp eller enskilt, vilket har upplevts som
positivt. Trots detta är det ett antal lärare som efterlyser ännu tydligare information om anpassningar för elever med funktionsnedsättning.
Intressant att fundera kring är förhållandet mellan enkätsvaren som rör elevernas språkliga förmågor med enkätsvaren som berör hur provet har bedömts av
lärarna. 67 procent av lärarna anger att de inte har ändrat uppfattning om elevernas kunskaper i svenska och svenska som andraspråk efter provets genomförande. 33 procent anser dock att de har eller i viss mån har ändrat uppfattning om
elevernas kunskaper i ämnet. Det är en minskning från tidigare år med upp till
8 procentenheter. I årets prov är det alltså färre lärare som anger att ämnesprovet
i svenska och svenska som andraspråk visar något som de inte redan känner till.
Vidare anger 84 procent av lärarna att de mer eller mindre utnyttjar sambedömning vid rättning av provet. Detta förhållande kan tala för att lärarna i samband
med införandet av ny läroplan och nya kursplaner i större omfattning känt behov
av sambedömning och därmed har införlivat bedömning som en naturlig del i
sin svenskundervisning. Det skulle kunna förklara varför lärarna känner sig mer
förtrogna med bedömningar av elevernas svenskkunskaper i år jämfört med tidi1

Redovisningen finns på webbplats www.natprov.nordiska.uu.se, ämnesprov i svenska och
svenska som andraspråk för årskurs 3.
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gare år. Dessa antaganden är dock något vi behöver följa upp och analysera mer
ingående i kommande års prov.

Självbedömning och kunskapsproﬁl
Två frivilliga delar ingår i ämnesprovet i årskurs 3. Dessa delar går under beteckningen Elevens självbedömning och Kunskapsprofil. I självbedömningen ges eleverna möjlighet att skatta sina egna förmågor inom områdena tala, läsa och skriva
och i kunskapsprofilen kan lärarna sammanfatta och reflektera kring varje elevs
språkutveckling. De flesta lärare (95 procent) är nöjda eller ganska nöjda med
dessa två frivilliga delar och använder dem gärna.
I enkätsvaren som rör elevernas självbedömning anger t.ex. många lärare att
elevernas skattningar väl stämmer överens med deras bedömningar av elevernas
språkförmåga. I flera fall påpekar de också att eleverna värderar sina språkkunskaper högre än vad provet visar. Denna iakttagelse överensstämmer med en kvalitativ undersökning (Hagberg-Persson, manus) där 34 elevlösningar från elever som
följer kursplanen i svenska som andraspråk under åren 2009–2011 analyserats
med ett likartat resultat.
Möjligheten att använda provet i ett formativt syfte där eleverna med bibehållet självförtroende får vidareutveckla sina olika förmågor kan inte nog framhållas.
I enkätsvaren som rör lärarnas åsikter om provets kunskapsprofil framgår det
att lärarna i flera fall använder kunskapsprofilen i ett formativt syfte. En lärare
går ännu ett steg som följande kommentar visar: Jag tycker att Nya Språket lyfter
tillsammans med nationella prov gör att det är lättare att diskutera, sambedöma och
göra välgrundade skriftliga omdömen.
Ett antal lärare beklagar sig dock över det dubbelarbete de måste utföra då de
verktyg för dokumentation som skolan kräver inte stämmer överens med kunskapsprofilens blankett. Därutöver efterlyser lärarna en större layoutmässig likhet mellan kunskapsprofilen i matematik och kunskapsprofilen i svenska/svenska
som andraspråk. Vidare anser många lärare att tekniken borde förbättras kring
nedladdningen av den kunskapsprofil som ligger tillgänglig på universitetets
webbplats. Dessa och liknande kommentarer är naturligtvis viktiga aspekter för
oss att beakta inför 2013 års prov.

Elevlösningar
Från årets prov har 428 insamlade elevlösningar registrerats i provgruppens arkiv.
Av de registrerade elevlösningarna är det ett fåtal elever som följer kursplanen i
svenska som andraspråk, endast 49 elevlösningar. Trots att vi 2012 har dubblerat
insamlingen när det gäller dessa elever har vi alltså inte fått in ett tillräckligt stort
underlag för att kunna ange några generella procentsatser för denna elevgrupp.
Däremot kommer en fördjupad studie (Hagberg-Persson, manus) kring ett antal
flerspråkiga elevers resultat på ämnesprovet under åren 2009–2011 publiceras
under våren 2013.
I årets prov är det också påfallande många elevlösningar totalt sett som inte är
fullständigt ifyllda, ett bortfall på upp till 7 procent för vissa delprov. Det gör att
vi detta år är något mer försiktiga med att ange generella procentsatser även för de
elever som följer kursplanen i svenska. Från och med 2013 kommer en inskickningsblankett bifogas provmaterialet där det tydligt framgår vilka olika delar som
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det inskickade elevmaterialet ska bestå av. Förhoppningsvis kommer ett sådant
förtydligande leda till fler fullständigt inskickade elevlösningar framöver.
Delprov A – muntlig förmåga

I delprov A prövas elevernas förmåga att kunna berätta om och beskriva en egenhändigt ritad bild samt följa och ge enkla muntliga instruktioner under delprovets gång. Uppgifterna i detta delprov anknyter till en affisch som i sin tur knyter
an till temat ”Påhittighet”. I samband med delprovet ska läraren observera eleverna med stöd av det bedömningsunderlag som ingår i provmaterialet.
I stort sett alla registrerade elevlösningar, oavsett elevernas språkbakgrund, når
kravnivån för delprov A. Det är bara enstaka elevlösningar där lärarna anger att
eleverna inte når kravnivån för delprovet. Samma mönster kan iakttas i samtliga
registrerade elevlösningar som inkommit till institutionen under perioden 2009–
2012. Man kan därmed konstatera att oberoende av vilken kursplan eleverna
följer och oberoende av vilken muntlighet som prövas så klarar nästan alla elever
att nå kravnivån för detta delprov.
Genom åren framkommer det även ur lärarenkäterna att delprov A är ett lätt
delprov som eleverna oftast klarar utan några större problem. Majoriteten av lärarna
anger dock att svårighetsgraden är lagom med tanke på att provet ska pröva en
lägsta godtagbar kunskapsnivå. I årets enkätsvar uttrycks det på olika sätt, t.ex. att
delprovet är en bra och rolig inledning till provperioden som eleverna uppskattar
eller som en lärare uttrycker det: ”Bra att börja med rituppgiften så det blir en trevlig
och lite enklare början eftersom det är lättare att berätta om något de själva har skapat”.
Samtidigt är det ett antal lärare som menar att vissa elever tycker det varit svårt att
komma på påhittiga saker att rita, beskriva och berätta om vilket följande kommentar får illustrera: ”Barnen kan ha svårt att rita och att hitta på så det går att bedöma”.
Organisationen kring delprov A

Liksom tidigare år berör lärarkommentarerna 2012 organisationen kring delprovet. Här tycker lärarna att även delprovet innevarande år är tidskrävande att genomföra och att det är svårt att hinna med att observera alla elever under provets
genomförande. Då ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ska spegla
kursplanernas syfte och elevernas olika förmågor i de två ämnena är det centralt
att pröva elevernas muntlighet varje år. I anvisningarna till delprovet påpekas
att det är önskvärt om läraren genomför delprovet med två grupper i taget. Vår
förhoppning är att fler skolor ska kunna tillgodose denna anvisning i kommande
prov så att förutsättningarna kan bli bättre och mer likvärdiga för både elever och
lärare framöver.
Delprov B, C, D och E – läsförmåga

Elevernas läsförmåga prövas ur olika aspekter i fyra delprov i ämnesprovet 2012.
I delprov B prövas elevernas förmåga att kunna läsa och förstå en skönlitterär text
utifrån temat ”Påhittighet”. I delprov C är det en faktatext om människors påhittighet förr i tiden som eleverna ska kunna inhämta kunskaper från. Både delprov
B och C består av ett antal flervalsfrågor, där ett i förväg bestämt antal poäng
anger kravnivån för resultatet på delprovet.
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För delprov D och E gäller att eleverna enskilt tillsammans med en lärare ska
kunna visa grundläggande läsförståelse. I delprov D läser eleverna inledningen till
den skönlitterära texten där förmågan att läsa med flyt fokuseras, medan delprov E
fokuserar om eleverna kan föra enkla resonemang om den upplästa texten och relatera denna till egna erfarenheter. Till de två delproven ingår ett bedömningsunderlag
där ett antal aspekter ska vara uppfyllda för de olika kravnivåerna. Sammantaget ger
de fyra delproven en sammansatt bild av elevernas läsförmåga i relation till de kunskapskrav för årskurs 3 som kurplanerna i svenska och svenska som andraspråk anger.
Analysen av de elevlösningar som följer kursplanen i svenska visar att kravnivåerna för alla fyra delprov nås i mycket hög utsträckning. Endast några procent
av eleverna når inte upp till de uppställda kraven. Vid en närmare granskning kan
man ändå notera en viss skillnad mellan delprovsresultaten. Eleverna har något
lättare att utföra ett textsamtal av den berättande texten än att läsa och förstå den.
Därefter följer elevernas förmåga att kunna läsa med flyt tätt följt av deras förmåga att kunna läsa och förstå en faktatext. Resultatet tyder sålunda på att läsning av
en faktatext ställer något högre krav på elevernas läsförmåga än övriga tre delprov.
Studie av lästexter under åren

Ett liknade resultat framkommer i en fördjupad studie av de lästexter som ingått i
ämnesproven under åren 2009–2012 (Wiberg, manus). Här har 90 elever genomfört de delprov som rör de berättande texterna och 72 elever de som rör läsning
av faktatexterna. Det innebär att samma elever har genomfört samtliga berättande texter alternativt samtliga faktatexter som ingått i ämnesprovet i svenska och
svenska som andraspråk för åren 2009 till 2012. Ett resultat i denna studie visar
att det är fler elever som inte når kravnivåerna för faktatexterna jämfört med kravnivåerna för de berättande texterna. Vid sidan om det är det en större spridning
av elevresultatet i faktatexterna än i de berättande texterna. Även resultatinsamlingen på nationell nivå konstaterar över åren att det är svårare för eleverna att nå
kravnivåerna för faktatexterna jämfört med de berättande texterna; speciellt gäller
det för de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk.
Bra pröva läsförmågan i flera delprov

Av lärarenkäten framgår att över 90 procent av lärarna tycker att de fyra delprov
som prövar elevernas läsförmåga är bra eller ganska bra, lagom svåra och att de
stämmer väl överens med kunskapskravet i slutet av årskurs 3. Liksom tidigare
år är alltså lärarna i stort sett nöjda med de delprov som prövar elevernas läsförmåga. Vissa återkommande kommentarer förs dock fram år från år. Det gäller i
första hand kravnivåerna för de olika delproven som i flera fall anser vara lägre än
jämförbara bedömningsunderlag som skolorna använder sig av i andra sammanhang. Här är det viktigt att påpeka att provets syfte är att pröva elevernas förmåga
mot den lägsta godtagbara kunskapsnivån för årskursen, inte att gradera elevernas
kunskaper på något annat sätt.
Läsförståelse med textsamtal

I årets prov har ett nytt delprov lagts till som belyser elevernas förmåga att visa
grundläggande läsförståelse genom ett enkelt textsamtal. Ur enkätsvaren framgår
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det att det är något färre lärare som är nöjda med detta delprov. En del lärare
menar att de fyra frågor som textsamtalet utgår från inte ger tillräckligt samtalsstoff för vissa elever. Andra lärare anser att delprovet är tidskrävande att genomföra. Samtidigt lyfter några lärare fram betydelsen av att få lyssna på varje enskild
elev vilket följande kommentar får illustrera: ”Prov D och E var bra för att man ska
sitta med varje barn. Men det kan vara svårt att få tillräckligt med tid”.
Delprov F, G och H – skrivförmåga

Elevernas skrivförmåga prövas i tre olika delprov med stöd av två skrivuppgifter
2012. Den ena uppgiften är en berättande text om ett påhitt och den andra är
en förklarande text om hur det kan ha gått till när människor kom på att göra
bröd och smör. Den berättande skrivuppgiften prövar dock två olika delar av
kunskapskraven i en och samma skrivuppgift: kunna skriva en berättelse med en
inledning, handling och avslutning (delprov F) samt kunna stava ett antal ord
och kunna använda sig av stor bokstav och punkt (delprov G). Delprov H prövar
om eleverna med hjälp av bilder och stödord kan återge en enkel faktatext där
ämnesspecifika ord och begrepp används.
I årets prov är det fler lärare som har åsikter om provets skrivuppgifter än vad
som har varit fallet tidigare år. Kritiken berör i huvudsak två områden: skrivuppgiften om ett påhitt, där lärare uttrycker kritiska synpunkter på val av tema samt kritik
mot utgångspunkterna för elevernas faktaskrivande. Trots de många kommentarer
som rör dessa två områden anser ändå majoriteten av lärarna att svårighetsgraden
på de två skrivuppgifterna är på en lagom nivå (88 respektive 86 procent).
Svårare nå kravnivå för faktatext

Lärarnas skattning av svårighetsgraden på dessa delprov stämmer väl överens med
vad de registrerade elevlösningarna visar. Över 90 procent av eleverna som följer
kursplanen i svenska klarar kravnivån när det gäller att skriva en berättelse om
ett påhitt (delprov F) och knappt 90 procent av dem klarar kravnivån för en
enkel förklarande text (delprov H). Resultatet tyder därmed på att kravnivån för
delprov H har varit något svårare för eleverna att nå jämfört med kravnivån för
delprov F. Vidare når eleverna i något lägre grad kravnivån för delprov G (stavning och interpunktion). 89 procent av de elevlösningar som följer kursplanen i
svenska når kravnivån för detta delprov.
Så här inleds en elevtext som i sin helhet ingår i bedömningsanvisningarna –
berättande skrivuppgift:

PÅHITT
En gång när jag
skulle åka på fotbollsträninghade min storebror
lagt jätte mycket grus i
mina fotbollsskor. Och jag
kunde inte få upp knuten.
I dessa anvisningar finns ytterligare fem berättande elevtexter för lärarna att
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hämta stöd från när det gäller för bedömningarna av delprov F och G. Texten
är inte speciell lång men speglar ändå på ett bra sätt en elev som kan återge ett
händelseförlopp med en inledning, handling och som med några avslutande ord
”Tur att det bara var träning” visar att berättelsen har ett avslut. Eleven når också
kravnivån för delprovet som prövar stavning och interpunktion, trots att texten
är relativt kort.
Vid sidan om provet, i skolvardagen, får den här eleven självklart många
möjligheter att visa en mängd förmågor som provet inte prövar. En sådan förmåga kan vara att skriva en mer utförlig berättelse eller använda stor bokstav och
punkt vid flera än några få tillfällen i en text. Återigen är det viktigt att slå fast
att syftet med provet är att pröva mot den lägsta godtagbara kunskapsnivån för
årskursen. Det innebär att de flesta elever kan och bör ha kommit längre i sin
kunskapsutveckling än vad kravnivåerna för de olika delproven anger.
Utdrag ur en elevtext från bedömningsanvisningarna – förklarande text:

HUR JORDE MAN BRÖDET
Man blandade ihop säd och vatten.
Sen vart det såm en gröt.
Man torkade de på heta stenar.
Även denna elevtext ingår i sin helhet i bedömningsanvisningarna för årets prov
där sex förklarande elevtexter används som exempel på bedömningsgrunder för
delprov H. I detta delprov ska eleverna visa att de kan återge enkla fakta samt
använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp i sina texter.
Trots att 86 procent av lärarna anser att delprov H haft en lagom svårighetsgrad framkommer det ändå ur enkätsvaren att många lärare ifrågasätter utgångspunkten för detta delprov. På faktabladet som hör till delprov H framgår det att
de åtta stödord som finns på faktabladet ska finnas med i elevtexten. Här menar
flera lärare att denna kravnivå inte ger en rättvisande bild av elevernas förmåga
att kunna skriva en förklarande text. Dessa synpunkter har vi tagit fasta på vilket
gör att kravnivån för delprov H kommer vara något förändrad i 2013 års prov.

Avslutande kommentarer
Ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk grundar sig 2012 på en ny
läroplan och nya kursplaner. Då likheterna mellan de tidigare målformuleringarna i Lpo94 och kunskapskraven i Lgr11 varit större än skillnaderna har endast
några smärre förändringar gjorts i årets prov jämfört mot tidigare prov. Det är
också slående att utvärderingarna (Skolverket 2010, Skolverket 2011a, Skolverket
2011b) i stort sett visar samma mönster genom åren. Sammantaget innebär det
att ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk i huvudsak får ett positivt bemötande. Delproven som prövar elevernas skrivförmåga upplevs som mer
problematiska än delproven som prövar elevernas läsförmåga, och det muntliga
delprovet kan vara svårorganiserat. Vad som speciellt utmärkt årets prov är att fler
kommentarer rör lärarnas arbetsbelastning kring provet samt årets tema Påhitt.
Förhoppningsvis kan nästa års tema med tillhörande delprov integreras mer i den
ordinarie undervisningen så att arbetsbördan inte upplevs alltför betungande för
lärare och elever.
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