Kopieras till elever (och målsmän)

Till dig som går sista året i grundskolan eller i specialskolan
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Information om de nationella proven våren 2008
Under vårterminen 2008 ska du och dina kamrater i grundskolan eller specialskolan
göra nationella ämnesprov (Äp 9) i svenska och svenska som andraspråk, engelska och
matematik. Syftet med proven är att hjälpa läraren att bedöma om och hur väl du har
lyckats nå kursplanernas mål. Proven ska också bidra till att bedömningen av elevers
kunskaper blir så likvärdig som möjligt över hela landet.
Innehållet i kursplanerna för de olika ämnena ligger till grund för ämnesproven, både
för utformningen av uppgifter och principerna för bedömning. Varje elev ska ha
möjlighet att visa sina starka sidor, vad hon/han faktiskt kan.
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 att du får ett så rättvist slutbetyg som
möjligt.
Svenska och svenska som andraspråk
Hur ser provet i svenska och svenska som andraspråk ut? Det centrala innehållet i
uppgifterna gäller förmågan att tänka och dra slutsatser av det du läser, förstå både yta och
djup i en text, ta ställning till det du hör och läser och uttrycka dig klart och begripligt i olika
sammanhang, både muntligt och skriftligt. Läs mer på www.nordiska.uu.se/natprov.
Ämnesprovet i svenska innehåller tre delar. Delprov A är ett prov i läsförståelse och
delprov C prövar din förmåga att skriva utifrån ett givet ämne. Båda utförs vid tidpunkter som är gemensamma för hela landet. Delprov B är ett muntligt prov och
ingår i den löpande undervisningen.
Ett texthäfte som innehåller texter av olika slag är utgångspunkten för delprov A
och C. Det läser ni i klassen och resonerar om före provtillfällena. Texthäftet får
inte tas från skolan.
Engelska
I ämnesprovet i engelska får du visa din förmåga att använda engelska i tal och skrift och
att förstå engelska som du hör och läser.
Del A är en muntlig uppgift som du genomför tillsammans med en eller några kamrater. Här ska du visa din förmåga både att samtala och att tala på engelska.
I Del B ska du framför allt visa din förmåga att läsa och förstå samt lyssna och förstå. Du får läsa några olika typer av texter och lyssna på några inspelningar samt
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besvara frågor i anslutning till detta. Ibland ska du välja mellan några olika svarsalternativ och ibland ska du svara med ett eller ett par ord eller med några meningar.
Del C är en skrivuppgift, där du ska visa din förmåga att skriva en sammanhängande text på engelska. Du får två ämnen att välja mellan.
Du kan läsa mer om ämnesprovet i engelska på www.ped.gu.se/sol/ep9.htm. Där
finns också en länk till exempel på uppgifter som ingått i tidigare Äp 9 engelska.
Matematik
Provet i matematik består av tre delar som innehåller olika typer av uppgifter.
Delprov A är en muntlig uppgift som genomförs i grupp. Detta delprov kan klassen
arbeta med när som helst under vårterminen.
Delprov B består av två delar. Du arbetar först med Del B1 som består av korta uppgifter som ska lösas utan miniräknare och där du bara ska skriva svar. Du löser
uppgifterna snabbast genom att räkna i huvudet. Sedan arbetar du med Del B2 som
består av en större uppgift av mer undersökande karaktär där du noga ska redovisa
hur du löst uppgiften.
Delprov C består av cirka 10 uppgifter med olika matematiskt innehåll samlade kring
ett tema. Även här ska du redovisa dina lösningar.
Du kan läsa mer på www.lhs.se/prim/ om matematikprovet och om hur bedömningen går till. Där kan du också hitta exempel på tidigare ämnesprov.
För alla tre ämnesproven gäller att du får anvisningar och information av din lärare i
respektive ämne om provdatum, bedömning och annat som rör proven.
Skolverket har ansvaret för alla nationella prov. Vi som utvecklar och konstruerar
proven i samarbete med Skolverket finns vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Lärarhögskolan i Stockholm. Uppgifterna i proven har prövats ut i många
olika skolor runt om i landet. Elever och lärare har kommit med synpunkter och idéer
och provuppgifterna har bearbetats och diskuterats ingående innan du får proven i din
hand. Vi hoppas att du kommer att tycka att ämnesproven är bra och att de ger dig
möjlighet att visa dina kunskaper i de olika ämnena.
Eva Östlund-Stjärnegårdh, projektledare för Nationella prov i svenska och svenska som
andraspråk. Uppsala universitet, Box 527, SE 751 20 UPPSALA
Carina Olsson, Dorte Velling Pedersen, ansvariga för ämnesprovet i engelska.
Göteborgs universitet/Pedagogen, SoL, Box 300, SE 405 30 GÖTEBORG
Katarina Kjellström, ansvarig för ämnesprovet i matematik. Lärarhögskolan i Stockholm,
PRIM-gruppen, Box 34 103, SE 100 26 STOCKHOLM
Ansvariga på Skolverket:
Wolfgang Dietrich, matematik, Karin Hector-Stahre, svenska och svenska som andraspråk,
Roger Persson, engelska. E-mail: fornamn.efternamn@skolverket.se

