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Nationella prov (sfi)
Hej!
Du ska snart göra ett av de nationella proven i kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Syftet med provet
är att hjälpa läraren att bedöma om och hur väl du har lyckats nå
aktuella delar av kursplanens kunskapskrav. Provet bidrar också
till att bedömningen av elevers kunskaper blir likvärdig.

Proven ges i kurserna
B, C och D

Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ligger
till grund för kursproven, både för utformningen av uppgifterna och för
bedömningen av uppgifterna. Det är viktigt att varje elev får möjlighet
att visa så mycket som möjligt av sina kunskaper. Allt kan inte prövas
i ett enskilt prov. Ditt resultat på det nationella provet är en del av den
samlade bedömning som leder fram till ditt betyg på kursen. Det nationella
provet är en viktig del inför betygssättningen, men läraren ska göra en
helhetsbedömning av dina kunskaper.

Hur ser sfi-proven ut?
Det centrala innehållet i provuppgifterna handlar om att kunna läsa
och förstå texter, att tala, förstå tal och skriva om olika ämnen som har
anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige. Provet
beräknas ta fyra till fem timmar att genomföra.
Proven är uppdelade i olika delar:
• Den del som prövar läsförståelse är uppdelad i två häften. Uppgifterna
bygger på såväl korta meddelanden som lite längre texter.
•

Den del som prövar hörförståelse består av ett häfte för kurs C och D,
och två häften för kurs B. Uppgifterna bygger på inspelade intervjuer,
samtal eller radioprogram.

•

Den del som prövar skriftliga färdigheter består av en skrivuppgift för
kurs B och C, och två skrivuppgifter för kurs D.

•

Den del som prövar muntliga färdigheter består av en enskild uppgift för
kurs B, och en enskild uppgift och en paruppgift för kurs C och D.

Läs vidare på
baksidan

Du får information av din lärare om hur provet går till, när du ska göra
provet och om hur det bedöms. Provet betygssätts utifrån betygsskalan E-A,
samt F som är ett icke godkänt betyg.
Ansvarig för provet
Skolverket har ansvaret för alla nationella prov. Provet utvecklas och
konstrueras på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet i
samarbete med Skolverket.
Uppgifterna i provet har prövats ut i många olika skolor runt om i landet
Deltagare i utbildningen, lärare och forskare har också kommit med
synpunkter på proven.
Vi hoppas att du kommer att tycka att provet är bra och att det ger dig
möjlighet att visa dina kunskaper.

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

Kontakta Skolverket
nationellaprov@skolverket.se

