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Ämnesprov i årskurs 3 
Skolverket tillhandahåller för första gången 2009 nationella prov i matematik, 
svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3. Regeringen har beslutat att 
ämnesproven i årskurs 3 ska genomföras i en utprovningsomgång våren 2009. 
Skolan ska genomföra proven under perioden den 16 mars till den 15 maj. Skolan 
beslutar själv när under perioden, de olika delproven genomförs, för att proven ska 
komma in på ett naturligt sätt i undervisningen. 

Syfte 
Det primära syftet med dessa prov är att ge läraren stöd vid bedömning av om 
eleverna nått uppställda mål. Proven har också ett diagnostiskt syfte, vilket innebär 
att varje elev ska ha möjlighet att visa sina starka och svaga sidor i respektive ämne, 
vad hon/han faktiskt kan. Allt kan dock inte prövas i ett enskilt prov. 
Ämnesproven bygger inte på något visst arbetssätt och inte heller på några speciella 
läromedel. Proven ska dessutom bidra till att bedömningen av elevers kunskaper 
blir så likvärdig som möjligt över hela landet.  

Resultat på ett nationellt prov är en del av den samlade bedömning som läraren gör 
mot de nationella mål som finns för ämnet. Det bör betonas att ämnesproven i 
årskurs 3 inte har till syfte att rangordna elever eller att ge underlag för någon typ 
av betygssättning. Däremot bör de elever som inte uppnår målen uppmärksammas 
och ges möjlighet till stöd.  

Innehållet i kursplanerna för de olika ämnena ligger till grund för ämnesproven, 
både för utformningen av uppgifter och för principerna för bedömning. 
Ämnesproven konstrueras av olika universitet på uppdrag av och i samarbete med 
Skolverket. Uppgifterna har prövats ut i många olika skolor runt om i landet, och 
elever och lärare har lämnat synpunkter på dem.  

Matematik 
Ämnesprovet består av flera olika delprov. Oftast är det individuella uppgifter men 
också uppgifter att lösa i grupp. Målet med dem är att eleverna även muntligt ska 
kunna förklara och argumentera för sitt tänkande. Taluppfattning, 
begreppsförståelse och problemlösning är viktiga mål som prövas i flera av 
ämnesprovets delprov. 



Svenska och svenska som andraspråk 
Ämnesprovet innehåller delprov med uppgifter i att skriva, läsa och förstå samt 
att muntligt berätta och argumentera. Eleven ska lösa uppgifterna individuellt. 
En gemensam gruppuppgift i svenska, svenska som andraspråk och i matematik 
prövar förmågan att samtala, ställa frågor, kommentera och framföra egna åsikter. 
 

Självbedömningsdel 

Till varje ämnesprov hör en del med självbedömning där eleven ska fundera kring 
det egna lärandet och bedöma sina kunskaper i respektive ämne. Den kan sedan 
jämföras med elevens kunskapsprofil i ämnet och diskuteras under 
utvecklingssamtalet. 

Kunskapsprofil 
Elevens resultat på ämnesproven samt lärarens bedömning av elevens övriga 
prestationer i ämnena sammanfattas i kunskapsprofiler, som kan användas som 
underlag vid utvecklingssamtal mellan elev, förälder/vårdnadshavare och lärare.  
 

Information på Skolverkets hemsida 
Mer information om ämnesproven finns på Skolverkets hemsida 
www.skolverket.se > Prov och bedömning > Nationella prov > Grundskolan > 
Ämnesprov i årskurs 3.  

Informationsmaterial om ämnesproven med exempel på uppgifter finns på 
Skolverkets hemsida www.skolverket.se/mal3 . På denna sida finns också en folder 
till föräldrar/vårdnadshavare som informerar om målen och proven i årskurs 3, 
översatt till ett flertal språk.  
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