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Mottagare

Kommunledningsutskottet

Gallring av nationella prov
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
1. Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter
fem år med undantag av vart femte år.
2. Beslutet gäller retroaktivt från 2007.

Elin Waltersson
Tf kommundirektör

Thomas Halvarsson
Tf kontorschef stöd- och servicekontoret

Sammanfattning
Nationella prov i svenska och svenska som andra språk föreslås gallras efter
fem år. Undantag för forskning görs för var femte årgång. Skälet till förslaget
är en ringa efterfrågan på handlingarna och att handlingarnas status som
underlag för betygssättning avklingar efter att eleven lämnat skolan. Beslutet
föreslås gälla retroaktivt.

Beskrivning av ärendet
Arkivlagen medger gallring av allmänna handlingar under förutsättning att
allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, juridikens, förvaltningens
och forskningens behov inte åsidosätts. Att handlingar tar stort utrymme är i
sig inte ett skäl för gallring.
Kommunarkivet förvarar idag över 50 hyllmeter med nationella prov i svenska.
Även på skolorna utgör nationella prov en avsevärd del av arkiven.
Skälen till att nationella proven rekommenderas att bevara beskrivs i en
utredning som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor gjorde 2010
rörande nationella prov. Proven i svenska utgör ett underlag för forskning om
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språkutveckling. Utredningen konstaterar att uppgifterna inte bevaras på ett
sammanhållet sätt hos statliga myndigheter som Skolverket och SCB.
Men efterfrågan på uppgifter ur nationella prov är mycket liten, för att inte
säga obefintlig. Vare sig forskningen eller tidigare elever har hittills visat
intresse för den typen av dokumentation.
I Tyresö kommun har tidigare prov (centralprov eller standardprov) inte
bevarats. Det finns alltså ingen kedja av sammanhållen information i vår
kommun. Och från de tidiga åren, då nationella prov infördes, finns en hel del
luckor i materialet.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att proven inte behöver bevaras
som helhet utan ett urval skulle räcka för att tillgodose forskningens behov av
underlag. Ett förslag till urval kan vara att ett par skolor i kommunen bevarar
allt, medan resten av skolorna gallrar alla prov efter fem år. Fördelen är att man
kan följa vissa elever över tid. Nackdelen är om en skola lägger ner så bryts
kedjan. Det kan också vara svårt att välja skolor som representerar ett brett
urval av elever. Mot bakgrund av detta är det inte en rutin som
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår istället att bevara vissa årgångar. Då
bevaras ett urval från alla skolor och man kan se utveckling över tid på ett
generellt plan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skolorna bevarar vart femte år av
nationella prov i svenska och svenska som andra språk: 2010, 2015, 2020 osv.
Beslutet föreslås gälla retroaktivt från 2007
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns nedan.
Nationella prov är test av barns och ungas kunskaper och utgör dels underlag
för den enskildes betyg och dels är de ett mått på barn och ungas kunskaper på
nationell nivå. Provsvaren skulle kunna användas i en situation då eleven vill få
sina betyg prövade mot diskrimineringslagstiftning, men i och med att
provsvaren gallras först fem år efter provtillfället finns ändå marginal i en
sådan situation. Med tanke på att efterfrågan av enskilda nationella prov idag är
i princip obefintlig bedöms risken som liten att de skulle behövas i en sådan
situation.

