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Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 
genomför nationella utvärderingar av lärresultat 
i den grundläggande utbildningen. I samplet för 

en utvärdering ingår i regel cirka 5–10 procent av 
årskullens elever. NCU erbjuder nu dem som lämnas 
utanför samplet en möjlighet att köpa motsvarande 

tjänster för utvärdering av lärresultat. Under våren 2021 
erbjuds en utvärdering i A-engelska i årskurs 9 och  

en utvärdering i matematik i årskurs 9. 



UTVÄRDERING AV LÄRRESULTATEN I 
A-ENGELSKA I DEN GRUNDLÄGGANDE 

UTBILDNINGEN (ÅRSKURS 9) 

I utvärdering av lärresultaten i A-engelska kartläggs elevernas kunskaper i eng-
elska i slutskedet av den grundläggande utbildningen. Utvärderingen innehåller 
uppgifter från innehållsområdena Förmåga att kommunicera, Förmåga att tolka 
texter och Förmåga att producera texter (LP 2014). I praktiken betyder det uppgif-
ter från språkfärdighetens olika delområden: läs- och hörförståelse och förmåga 
att tala och skriva.

Utvärderingen är digital och genomförs via webbläsare på NCU:s digi-
tala plattform. Utvärderingen är tvådelad. Del 1 (bakgrundsenkät och 
en skrivuppgift) bör man reservera cirka 30 minuter + förberedelse. 
Del 2 (den egentliga utvärderingen) bör man reservera cirka 90 minu-
ter + förberedelse. 

För utvärderingen behöver eleven en dator (bärbar dator eller bords-
dator) och någon av följande webbläsare: Google Chrome, Mozilla Fi-
refox eller Safari. Ingen annan webbläsare kan användas. Lärplatta kan 
inte användas. Varje elev behöver också hörlurar med mikrofon. De 
flesta bärbara datorer har en inbyggd mikrofon som vid behov kan 
användas. Utvärderingsplattformen kräver internetuppkoppling. 

NCU ansvarar för att utarbeta det material som används i utvärderingen samt 
för att behandla och rapportera resultaten till beställaren. Skolans uppgift är att 
förbereda utvärderingen och övervaka utvärderingstillfället. Det bör reserveras 
för läraren tid (cirka 20 minuter/elev) att bedöma och poängsätta uppgifterna 
(öppna svar i tolkningsuppgifterna, 2 skriv- och 4 muntliga uppgifter). Lärarna får 
tillgång till de elevspecifika resultaten då poängsättningen är färdig.

De skol- och/eller kommunspecifika resultaten sänds till beställaren under hösten 
2021. I rapporten kartläggs elevernas språkfärdigheter i skolan/kommunen samt 
olika bakgrundsfaktorer såsom attityder och användning av engelska på fritiden. 
Skolans/kommunens resultat rapporteras i förhållande till det nationella medel-
talet. De skolor/kommuner som deltog hösten 2018 i utvärderingens första skede 
(i början av årskurs 7) får även information om hur språkfärdigheterna utvecklats 
på skol-/kommunnivå.    

Närmare anvisningar om hur utvärderingen ordnas skickas till skolans rektor cirka 
två månader före utvärderingen. 

VÅREN 2021

Del 1 är öppen 
22. –26.3.2021 
(veckan 12)  

Del 2 är öppen 
31.3. och 
6.–7.4.2021



UTVÄRDERING AV LÄRRESULTATEN I 
MATEMATIK I DEN GRUNDLÄGGANDE 

UTBILDNINGEN (ÅRSKURS 9)  

I utvärdering av lärresultaten i matematik kartläggs elevernas kunskaper i mate-
matik i slutskedet av den grundläggande utbildningen. Utvärderingen innehåller 
uppgifter från matematikens alla innehållsområden (LP 2014). Utvärderingen är 
mångsidig och innehåller lyssningsuppgifter (=huvudräkningsuppgifter), flerval-
suppgifter och andra slutna uppgifter samt produktionsuppgifter. 

Utvärderingsuppgifterna görs digitalt i ViLLE-systemet. För utvärderingen behö-
ver eleven en dator (bärbar dator eller bordsdator), en fungerande nätanslutning 
och hörlurar. Som webbläsare rekommenderar vi Google Chrome eller 
Mozilla Firefox. Lärplatta kan inte användas. Till skillnad från den na-
tionella utvärderingen genomförs denna köpta tjänst i en del.  Det tar 
cirka två lektioner (2 x 45 min) för eleverna att göra uppgifterna och 
besvara bakgrundsenkäten. 

NCU ansvarar för att utarbeta det material som används i utvärde-
ringen samt för att behandla och rapportera resultaten till beställa-
ren. Skolornas uppgift är att förbereda utvärderingen och övervaka 
utvärderingstillfället. Största delen av uppgifterna poängsätts auto-
matiskt. Lärarna poängsätter elevernas produktionsuppgifter direkt i 
systemet och får därefter se de elevspecifika resultaten. De lärare som genomför 
utvärderingen bör, beroende på antalet elever, reservera cirka 1–2 timmar för 
förberedelser och poängsättning av öppna uppgifter. 

De skol- och/eller kommunspecifika resultaten sänds till beställaren under hösten 
2021. I rapporten kartläggs elevernas matematikkunskaper i skolan/kommunen. 
Resultatet granskas även enligt innehållsområde. I rapporten finns dessutom 
kartläggning av elevernas inställning till matematik och andra bakgrundsfaktorer. 
Skolans/kommunens resultat rapporteras i förhållande till det nationella medel-
talet.  

Närmare anvisningar om hur utvärderingen ordnas skickas till skolans rektor cirka 
en månad före utvärderingen.  

VÅREN 2021

Utvärderingen  
genomförs i april 
19.–23.4.2021  
under de dagar  
som beställaren  
själv väljer.



RAPPORTERING OM UTVÄRDERINGEN 

Det är möjligt att beställa kommun- och/eller skolrapporter. I skolrapporten presenteras varje skolas 
resultat, och i kommunrapporten presenteras kommunens genomsnittliga resultat. I båda rapporter-
na jämförs resultaten med den nationella nivån. Om beställaren beställer kommun- och skolrapporter, 
är det möjligt att rapportera om kommunens resultat i skolrapporterna. Om beställaren också har sko-
lor som har ingått i utvärderingens nationella sampel, läggs skolorna i fråga till i kommunrapporten. 

Rapporterna innehåller inga resultat för enskilda elever. Lärarna får resultaten för enskilda elever 
direkt i utvärderingssystemet. Beställaren kan utnyttja utvärderingsresultaten bland annat för plane-
ring och utveckling av undervisningen.  

UTVÄRDERINGTJÄNSTENS PRIS

I utvärderingstjänsten ingår utvärderingsanvisningar, digitalt genomförande samt de beställda rap-
porterna. Priset bestäms enligt de beställda rapporterna och antalet elever som deltar i utvärdering-
en. Beställaren kan till exempel välja en kommun- eller flera skolrapporter eller båda.

 Grundavgift för en rapport  280 € / 100 elever 
 Elevspecifik avgift   5,50 € / elev
 På priserna tillkommer moms 24 %.

PRISEXEMPEL

 Beställaren väljer en skolrapport I skolan finns 23 elever
 Priset är 406,50 € (1 x 280 €) + (23 x 5,50 €)

 Beställaren beställer en kommunrapport  I kommunen finns 350 elever
 Priset är 3 045 € (4 x 280 €) + (350 x 5,50 €)

Om beställaren vill ha både skolrapporter för alla sina skolor och en kommunrapport,  
kostar kommunrapporten högst 1 000 € (+ moms 24 %). 

 Beställaren beställer en kommunrapport och tre skolrapporter.  
 (I kommunen finns tre skolor med 27, 120 och 203 elever, totalt 350 elever.)

 Skola 1: 428,50 € (1 x 280 €) + (27 x 5,50 €)
 Skola 2: 1 220 € (2 x 280 €) + (120 x 5,50 €)
 Skola 3: 1 956,50 € (3 x 280 €) + (203 x 5,50 €)
 Kommunrapport 1 000 € 

 Priset är 4 605 €

Utvärderingstjänsten beställs digitalt via adressen: tinyurl.com/ncumapa2021. Beställningen är bin-
dande. Den sista beställningsdagen är 18.12.2020. Endast ett begränsat antal utvärderingstjänster är 
till försäljning.

http://tinyurl.com/ncumapa2021
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