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Bedömningsstöd i moderna språk
•

Provmaterial: delprov i färdigheterna höra, läsa, tala, skriva

•

Ges i slutet av kursen vid en tidpunkt som bestäms lokalt

•

Internetbaserat, lösenordskyddat, sekretess (10 år)

•

Nytt material publiceras i slutet av mars på…

⇨ Skolverkets bedömningsportal
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Material för steg 2/3/4
delprov
exempelmaterial
formativt material
kartläggningsmaterial

https://bp.skolverket.se/web/bs_gy_modspa/start
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Nationella prov och övriga bedömningsstöd
• Regeringsuppdrag till Statens Skolverk
• Delegation: Uppdrag till och samverkan med lärosäten
på årsbasis
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
m. fl. lärosäten
= lärosätet gör de nationella proven på basis av styrdokument,
ämnes- och bedömningsforskning och Skolverket
fastställer/beslutar om samt ger proven på uppdrag av regeringen
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Projektet Nationella prov i främmande språk
• www.nafs.gu.se
• Nationella prov i engelska:
grundskolan åk 6 och 9, gymnasieskolan En 5 och 6
• Nationellt bedömningsstöd: Kursprov Engelska 7
• Nationella bedömningsstöd i tyska, franska, spanska Steg 2, 3, 4
• Övriga bedömningsstöd och diagnosmaterial, som t.ex.
– Kartläggningsmaterial
– Bedömningsstöd Grundläggande vux

• Studier och rapporter – bedömning av språklig kompetens
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Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Projektet nationella prov i främmande språk

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57683

RIPS-rapport 16 (oktober 2018)
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Syftet med nationella
betygsstödjande bedömningsstöd
• Stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av
en elevs kunskaper
• Konkretisering av kurs- och ämnesplanernas språksyn
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Kommunikativ språksyn (GERS, Lgr 11, GY2011)
Nivåer
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Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
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Kollaborativt utvecklingsarbete
Nätverk

Elever
NAFS

Forskare

Lärare
Referensgrupper

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
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Konstruktionsprocessen
Konstruktion

Miniutprövningar

Bedömnings-

Samman-

anvisningar

sättning

Granskningar

Finalisering

Stora
utprövningar

Analyser

Publicering
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Principer för (nationella) provmaterial (i språk)

• Konkretisering av kurs- och ämnesplanens syfte
• Etiska aspekter – Värdegrundsaspekter
• Bredd, variation och mångfald (innehåll, uppgifter, format …)
• Progression mellan nivåer
• Validitet – Autenticitet – Reliabilitet – Praktikalitet
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Att tänka på vid bedömning av språk
Pröva de 4 färdigheterna för allsidig bedömning
Bedömning av och för lärande
Att uppmärksamma förtjänster före brister, starka
sidor före svaga
Att skilja på fel som stör och fel som förstör
Göra rimliga anpassningar till enskilda elevers
behov
Sambedömning

www.gu.se
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Sam- och medbedömning
 Samarbeta med kolleger - få en second opinion vid osäkerhet
 Byta elevtexter med varandra
 Spela in elevsamtal och bedöma varandras och/eller sambedöma
dem
 Försöka kalibrera sig mot bedömningsanvisningar
 Syftet med både sam- och medbedömning är att på sikt:
 nå en ökad samstämmighet kring bedömning
 stärka likvärdigheten
 motverka att lokala bedömningskulturer utvecklas.
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Vad är på gång?
Publicering i Bedömningsportalen våren 2020:
Sammanhållet prov (4 färdigheter) med provbetygsmodell för
franska, spanska och tyska, steg 3
Planerat att publicera i Bedömningsportalen våren 2021:
Nya delprov för muntlig produktion och interaktion (TALA) för
franska, spanska och tyska, steg 4
Planerade digitala bedömningsstöd våren 2023:
 Sammanhållet digitalt prov (4 färdigheter) för franska, spanska
och tyska, steg 2/åk 9

www.gu.se
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Por favor…
• Använd provmaterialen för likvärdighet och rättvisa!
 välj i första hand de sammanhållna kursprov som finns (steg 2,3)
 planera in datum för prov
 informera eleverna/kollegor/rektor i god tid
 rapportera in resultat/åsikter – underlag finns i Bedömningsportalen
•
•
•
•

Projektet Nationella prov i främmande språk: http://nafs.gu.se/
Bedömningsportalen: https://bp.skolverket.se/web/thv/start
Frågor kring spanska: lena.hedenbratt@ped.gu.se
Övriga moderna språk: mod.nafs@ped.gu.se

!Muchas gracias!
www.gu.se
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