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Ämnesprovet i årskurs 5
Ämnesprovet i årskurs 5 skickas till alla skolor med undervisning i femman. Proven innehåller uppgifter som
prövar ämnena engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk.

Det primära syftet med ämnesproven för årskurs 5 är att ge läraren stöd vid bedömning om eleverna nått uppställda mål.
Proven har också ett diagnostiskt syfte, vilket innebär att de belyser enskilda elevers starka och svaga sidor i respektive 
ämne.

Ämnesproven ska ses som en länk i en kedja som börjar med de diagnostiska materialen i matematik och svenska/svenska
som andraspråk, fortsätter med ämnesproven för årskurs 5 och diagnosmaterialen i engelska, matematik och
svenska/svenska som andraspråk för årskurserna 6-9, för att för grundskolans del avslutas med ämnesproven för skolår 9.
Avsikten är att med de olika materialen ge lärare ett kontinuerligt stöd för bedömning av elevernas kunskapsutveckling
genom hela grundskolan.

Utgångspunkter

Utgångspunkterna vid konstrukton av ämnesproven är läroplanens syn på kunskap och lärande, kursplanerna i respektive 
ämnen och framförallt de mål att uppnå som beskrivs där. Ämnesproven i engelska, matematik samt svenska och svenska
som andraspråk är konstruerade så att

elever får tillfälle att visa så mycket som möjligt av vad de kan - inte primärt visa vad de inte kan
elever och lärare får information om elevens starka och svaga sidor i respektive ämne. Den kan ligga till grund för

planering av den fortsatta inlärningen/undervisningen och ge underlag för utvecklingssamtal.
uppgifterna är så autentiska och realistiska som möljligt,  vilket bl.a. innebär att de är rimliga att tänka sig i situationer 

även utanför klassrummet

Läroplanen betonar en helhetssyn på elevers kunskaper och kunskapsutveckling. Vid konstruktionen av uppgifterna har
därför både bredd och variation eftersträvats. Det innebär bl.a. att materialen innehåller både uppgifter som eleverna ska
lösa individuellt och uppgifter som de ska lösa tillsammans. Många uppgifter har flera godtagbara lösningar.

Ämnesproven i femman ska vara ett stöd vid en kvalitativ analys och bedömning av elevers starka och svaga sidor i
respektive ämne. Ämnesproven bygger inte på något visst arbetssätt och givetvis inte heller på några speciella läromedel.
Det bör betonas att ämnesproven i årskurs 5 inte har till syfte att rangordna elever eller att ge underlag för någon typ av
betygssättning. Elevers resultat på ämnesproven tillsammans med lärarens övriga bedömning sammanfattas i en
kunskapsprofil. Denna kan vara ett underlag för utvecklingssamtal mellan elev, förälder och lärare.

Provkonstruktörernas hemsidor

I samarbete med och på uppdrag av Skolverket utvecklas och konstrueras proven vid

Göteborgs universitet - engelska
Lärarhögskolan i Stockholm - matematik
Uppsala universitet - sSvenska och svenska som andraspråk
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