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Ge skolorna tillgång till kursprov som 
ger betygsstöd 

   frihet att planera sina kurser i 
tidshänseende 

   möjlighet utifrån sina lokala 
tolkningar av läroplaner, kriterier 
och kursplaner använda proven 

   möjlighet till diagnostisering 

Provbankens ändamål 
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http://www.skolverket.se 
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•  Att tänka på vid provkonstruktion 
–  Om ett delprov eller kursprov ska konstrueras 
–  Vilket är provets syfte? Är provet diagnostiskt eller 

betygstödjande? 
–  Vilka mål ska utvärderas? 
–  I banken finns en enkel mall för vad man bör tänka 

på vid provkonstruktion. 
•  1. Hur lång skrivtid har eleverna att tillgå? 
•  2. Hur ska fördelning mellan olika moment vara? 
•  3. Vilken typ av uppgifter ska provet bestå av? 
•  4. Olika kognitiva nivåer 
•  5. Kognitivt innehåll 
•  6. Hur många poäng ska provet? 
•  7. Hur många g och vg poäng ska provet bestå av?  
•  8. Vad innebär lösningsproportionen som presenteras 

i banken? 



Nodgrupper för konstruktion av 
uppgifter. 

Ett specificerat uppdrag per år 
En sammandragning per år 



Centrala prov 

1968 Första fysikprovet  åk 2 
1969 Första fysikprovet åk 3 
1985 Enbart fysikprov i åk 3. Provverksamheten flyttades till Umeå. 
1996 Sista centrala provet i fysik. 

Provet bestod till en början av 2 delar.  
Del 1 med uppgifter med enbart svar. 1 poäng per uppgift. 
Del 2 med redovisningsuppgifter. 3 poäng per uppgift. 
Totalt 25 poäng på provet. 

1993 infördes en del 3 och maxpoängen ändrades till 30 poäng. 



Uppgifter från Centrala prov 







Begreppsförståelse 



Resonemang 

Aht98    4/3 



Modellering 

Bvt02    1/3 



Kommunikation 

•  Vad innebär energiprincipen ? 
•  Varför är det en mycket dålig ide att handskas 

med elektriska apparater i badrummet ? 
•  Vad har en säkring för funktion i en elektrisk 

komponent eller krets ? 



Öppna uppgifter 



Verklighetsnära uppgifter 

Bvt05  0/2 



Verklighetsnära uppgifter 

Avt05   1/2 



Bvt02 

Aspektbedömda uppgifter 





Lite historia om experimentella prov i 
fysikprovbanken . 

1. Experimentell del i proven. 40-80 min 
1998:  Del I vår och höst 
1999:  Del I vår och höst 
2000:  Del I vår 

2. Experimentella uppgifter som eleverna kan göra 
själva under lediga stunder eller efter 
genomgångar på lektionerna. 

2004:  Fysik A 21 st enkla laborationer. 
 Fysik B 17 st enkla laborationer 

3. Fristående experimentella uppgifter. 60 min 

2006:  Bedömningslaboration 
2009:  Bedömningslaboration 

Kurs A 1686, 1687, 1688, 1692, 1695, 1696 och 
1697 
Kurs B 1689, 1690, 1691, 1693, 1694 och 1698 

Redogörelse 
Varje elev skriver sin egen redogörelse som ska 
innehålla 
Metod, Mätvärden,  Beräkningar och resultat 
Jämförelse med tabellvärde och fel-diskussion 



1. 





2. 





3. Bedömningslaborationer 

Exempel borttaget pga. sekretess,  
finns tillgängliga i provbanken. 







De nya kursproven i fysik 1 och 2 

Tvådelar: Experimentell del och teoretisk del.  

Del 1: Experimentell del.  

•  Två valbara uppgifter. Blir tillgänglig för lärarna några  
veckor för det teoretiska provet.  

•  Individuell uppgift. 

•  Styrd elevinstruktion. Eleven gör en mätserie och ritar diagram  
och drar någon slutsats utifrån  diagrammet.  

•  Eleven skriver kortfattad rapport. 
•  Tid för genomförande 60 min. 

















Återrapporteringsfil i Excel 



Kommande kursprov från provbanken 

•  Ht 2012 Fysik kurs 1 
Del 1 vecka 42 
Del 2 vecka 47 

•  Vt eller Ht 2013 kurs 2 



Experimentella uppgifter i ämnesproven (Äp) i  
grundskolan och kursproven (Kp) för gymnasiet 

Äp åk9 Kp Gy 
Del A: 
Teoretisk prov  
Genomförande 
på bestämd dag. 

Tid: 150 min. 

Deluppgift där 
eleven planerar ett 
experiment. 

Deluppgift där eleven 
planerar ett experiment. 

Tid: 240 min. 

Del B: 

Provperiod på ca  
14 dagar efter 
del A. 

Tid: 60 min. 

Eleven genomför 
den experimentella 
undersökningen 
som mäter 
förmågan att 
genomföra och 
utvärdera en 
systematisk 
undersökning. 

Utvärdertingsfrågor 
till den 
experimentella 
uppgiften. 

Eleven genomför en 
experimentella 
undersökningen som är 
fristående från 
planeringsexperimentet. 

Delprovet blir 
tillgängligt 4 -5 veckor 
före det teoretisk 
provet. 

Tid: 60 min. 





Provbanken i framtiden? 

•  21 juni 2013 stängs den befintliga provbanken för  
fysik A och B. 

•  Under våren 2013 öppnar Skolverkets  
bedömningsportal för fysik enligt Gy11. 

•  Prov och uppgifter hämtas som PDF-filer. 

•  Ingen möjlighet att göra ”egna” prov i banken med  
betygstöd som i den gamla banken. 




