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DISABLING ÅY STA2-H"ÅPJ)PP0YSPi:SULTÅT I ENGELSKA FÖR 2RSKURS 8.. 

YÄREN 1987 

Bakgrund 

UGU-projektets andra årskull är födda 1972. Läsåret 1986/87 gick 

de i årskurs 8. De flesta av dem gjorde då standardprov i 

engelska. Totalt finns 9 084 elever i denna årskull. I två 

tidigare arbetspromemorior har vi redogjort för insamlingen av 

standardprovsresultat i engelska respektive matematik och svenska 

för projektets första årskull (Ek-Pettersson, 1982 respektive 

1983). 

Tidsplan 

Provperioden för standardprovet i engelska omfattade tiden__2£-

"januari - 6 mars 198^) Normeringstabellerna var skolorna till

handa sista veckan ̂ "aprij) Berörda lärare fick vårt material om 

insamlingen i början av provperioden. 

Information och tillvägagångssätt vid insamlingen 

Under hösten 1986 diskuterade vi med SCB hur insamlingsarbetet 

skulle gå till. I stort sett skulle tillvägagångssättet vara 

detsamma som för den första årskullen. Det var dock nödvändigt 

med vissa förändringar av hur blanketter och etiketter skulle se 

ut. 

Det slutliga utseendet av blanketten framgår av bilaga 1. Putor 

i vilka lärarna kunde markera om standardprov ej använts farms 

inte med på den tidigare årskullens blankett. En förändring som 



vi gärna skulle velat ha, var att rektorsområdet skulle införas 

under kommunnumret. Av tekniska skäl kunde den förändringen inte 

genomföras. 

Etiketterna till rektor försågs med kommunnummer. Två önskvärda 

förändringar på etiketterna till lärarna kunde av tekniska skäl 

inte genomföras. Det var uppgifter om kommunnummer och rektors

område. Hur etiketterna ser ut framgår av bilaga 2. De föränd

ringar som kunde genomföras på blanketter och etiketter under

lättade packningen av materialet. 

Blanketterna (bilaga 1) upptog elevernas namn och kolumner för 

standardprovens delresultat i särskild respektive allmän kurs. 

De olika delprovens beteckningar var angivna på blanketten. Det 

fanns två versioner av blanketten. Den ena versionen, utan 

elevernas SCB-kod (identifikationskod), skickades till lärarna. 

Den andra versionen, med elevernas SCB-kod, behöll vi. 5CB 

framställde två exemplar av bägge versionerna. 

Varje etikett (bilaga 2) framställdes i tre exemplar. Kopior av 

blanketter och etiketter behövdes vid påminnelsen. Vi fick blan

ketter och etiketter från SCB i mitten av januari.Vi använde 

samma, rut iner för denna insamling av standardprovsresultat som vi 

gjorde för den tidigare årskullen. 

Högstadielärarna hade som regel inte medverkat i projektet tidi

gare. Dessutom hade ett stort antal elever flyttat till nya 

kommuner sedan årskurs tre. Yi utarbetade ett informationsblad 

med en kortfattad beskrivning av UGU-projektet (bilaga 3), för 

att informera rektorer och lärare som ej tidigare kommit i kon

takt med projektet. Sektorerna i de ursprungliga 29 kommunerna 

fick i stället "Information om skolforskning 1986:10", som be

skriver projektet och redovisar några projektresultat. 

Lärarna i engelska fick dessutom ett brev med information om hur 

de skulle förfara vid insamlingen (bilaga 4). 
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Yi saknade aktuell klassbeteckning för årskurs 8, men hade 

tillgång till klassbeteckning för årskurs 7. Allt material 

skickades till rektor, för att vi skulle kunna få hjälp med att 

distribuera materialet till rätt lärare. Rektor informerades 

genom brev (bilaga 5). 

Rektorer och lärare kunde genom att sända in en talong beställa 

ytterligare informationsmaterial (se bilaga 3). Den möjligheten 

utnyttjades av ett tiotal lärare och/eller rektorer. 

Insamlingen berörde 1 270 klasser i ungefår 480 rektorsområden i 

2 0 0 k ommune r. 

Materialet sändes ut den 23 och 27 januari.Det första utskickat 

gällde elever som inte gick i de ursprungliga 29 kommunerna. 

Efter bara ett par dagar fick vi meddelanden från skolor som ej 

använde standardprov. I mitten av februari började resultaten 

från skolorna komma in. 

Den 10 april skickade vi ut påminnelser (bilaga 6) till 527 

klasser i 266 rektorsområden. Även klasser, där det bara gick en 

UGU-elev fick påminnelse. Påminnelsebreven skickades via rektor 

(bilaga 7). Drygt en månad senare hade vi fått besked från ytter

ligare 420 klasser. I slutet av maj påmindes 48 klasser i 27 

rektorsområden (med fler än 7 UGU-elever) per telefon. Detta 

resulterade i svar från 24 klasser. I bilaga 8 finns en redo

görelse för insamlingen månad för månad. 

Insaml ing s r e sul ta t 

Yi har fått någon form av meddelande - antingen standardprovs

resultat eller att standardprov ej använts - för cirka 1 050 

klasser av de 1 270 som berördes av insamlingen. Sammanlagt har 

vi fått provresultat från 7 606 elever, vilket är 84 procent av 

hela undersökningsgruppen. I den äldre årskullen var motsvarande 

andel 81 procent. 



5 

T^vb^ll^n nsdaii är sn sammanstälining over UGU—slsvsr som si gjort 

standardprovet. Tabellen visar också en fördelning av UGU-elever 

på klasser, som vi inte hört något ifrån. 

Tabell. Antal klasser där elever ej gjort standardprov och antal 

klasser från vilka vi varken fått resultat eller med

delande om att standardprov ej använt3. 

Antal UGU-elever Antal klasser Antal klasser 
i klassen som ej har 3P som ej skickat 

något meddelande 

1 
•T" 

J 
4 
5 
6 
7 
Q 

il 
12 
13 
14 
15 
18 
19 
20 
21 

25 
26 
'~fl7 
u 1 

126 
8 
• • ^ 

£ 4 

1 
• ^ 

1 
1 

1 
^ 

1 

1 

62 
6 
1 
5 
1 
.*! 
1 
1 
0 

1 
k! 
i 
4 
1 
1 
•Ti 

£ 

1 
£ 

•J 

Totalt 150 103 

150 klasser har meddelat att eleverna ej gjort standardprov. I 

dessa klasser går 298 elever, fånga av eleverna är i klassen 

ensamma om att deltaga i UGU-projektet. Orsakerna till att vi ej 

fått deras standardprovsresultat är att de flyttat, att de går i 

en lägre årskurs än 8, eller går i speciell undervisnings

grupp. Vi har fått meddelande om att 78 elever flyttat under vår-
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terminen och att 41 går i en lägre årskurs än 8. I klasser med 

fler UGU-elever är orsaken till uteblivna standardprovsresultat 

att standardprov inte används. Från några klasser har vi inte 

kunnat få resultaten på grund av lärares sjukdom eller tjänst

ledighet. Magra lärare har meddelat att de ej kunnat göra stan

dardproven på grund av att de fått dem för sent. 

Fran 103 klasser har vi inte hört något. I dessa klasser går 572 

elever eller 6,3 procent av hela undersökningsgruppen. 

ymaiiiftTitarftr 

flågra lärare och rektorer har muntligt eller skriftligt kommen

terat materialet de fått. 

Den vanligaste frågan har varit vad de ska göra om eleverna 

flyttat till annan skola. Problemet har lösts antingen genom att 

skolan skickat materialet vidare, eller att vi skickat nytt 

material till den aktuella skolan. 

Blanketter som endast innehåller en elev har ibLand vållat prob

lem. Det har varit svårt att upptäcka elevens namn på blanketten. 

Samma gäller elever i klasser med så många elever att två blan

ketter använts. Eleverna på sid 2 har då ibland "glömts bort". 

Det hade underlättat om texten "Standardprov används ej, särskild 

kurs" och "Standardprov används ej, allmän kurs" hade fått en mer 

framträdande plats på. blanketten. Rubrikerna "Särskild kurs" och 

"Allmän kurs" bör också vara mer tydliga. 

Kodning och stansning 

Lära nia hade två alternativ att välja mellan, då de skulle skicka 

in resultaten från standardproven. De kunde använda projektets 

blankett eller kopiera egen förteckning.Så gott som alla lärare 



använde sig av det första alternativet. Från några enstaka lärare 

fick vi kopior på egna förteckningar. 

Då blanketten registrerats hos oss överfördes standardprovsresul

tat en och lärarnas övriga anteckningar på vår blankett me«i ele-

ve rna s id ent i f ika t i onskod. 

Några elever har deltagit i försöksverksamhet och har därför 

gjort den allmänna kursens delprov 1 och 3 och den särskilda 

kursens delprov 2 och 4. Det ställer till problem då delprovens 

summapoäng skall beräknas. För drygt 10 klasser har lärarna bara 

gett simmapoäng för delproven 1-3. 

Eaterialet skickades in för stansning i slutet av juni. I början 

av augusti var materialet färdigstansat. I slutet av månaden fick 

vi in resultat från ytterligare några klasser. 
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HÖGSKOLAN FÖR LÄRARUTBILDNING I STOCKHOLM 
UGU-PROJEKTET 

STANDARDPROV ANVÄNDS EJ, SÄRSKILD KURS I_I 
- " - , ALLMÄN KURS I I 

KOMMUN: 2260 

SKOLA: MINERVA 

KLASSBET. I ÄK7: 7C 

NAMN 

ANDERSSON MICHAEL 

BERGLIN IRENE 

BERGMAN ANDERS 

BERGSTRÖM ASA 

ENGELFELDT HARRIET 

HEDMAN ANNA-KARIN 

HILDINGSSON TOMAS 

JANSSON STEFAN 

JOHANSSON KENT 

JOHANSSON MARTIN 

JOHANSSON PAR 

KARLSSON MAGNUS 

MALMBERG PETRA 

NILSSON JONAS 

NILSSON PETER 

PERSSON FREDRIK 

RAHMQVIST ULRIKA 

SUND NICKLAS 

SUNDLING NIKLAS 

SVAHN ANNICA 

SÖDERSTRÖM EVA-LOTTA 

TOIVOINEN PATRIK 

ÖBERG MATS 

RESULTAT PÄ STANDARDPROV I ENGELSKA, ÅRSKURS 8 VT-87. 

SÄRSKILD KURS ALLMAN KURS 

DELPROV DELPROV 

1 2 3 4 1 2 3 

SATT KRYSS OVAN 

I 

I 

I I I I 

I I I I 



Bilaga 2 

TILL REKTOR I: 
KVARNBERGETS REKTORSOMR 
SKOLEXP KVARNBERGSSKOLAN 

134 00 GUSTAVSBERG 

0120 

TILL LÅRAREN I ENGELSKA I SRSKURS 3 

FD KLASS: 70 

KVARNBERGSSKOLAN 



Bilaga 3 
HÖGSKOLAN FOR LÄRARUTBILDNING 
i Stockholm 
Institutionen för pedagogik 

Projektet "Utvärdering genom uppföljning 
av elever" (UGU) 

Januari 1987 

Kort INFORMATION om projektet 

UTVÄRDERING GENOM UPPFÖLJNING AV ELEVER 

1. Syftet med projektet är en långsiktig utvärdering av skola och 

utbildning. Den sker genom uppföljning av årskullar av elever. 

För närvarande pågår en uppföljning av två undersökningsgrupper, 

som utgörs av elever som gick i årskurs sex i grundskolan våren 

1930 samt av elever som tillhör årskjrr tre våren 1982. Urvalet 

består av ca 10 000 individer ur vardera årskullen. I 29 slump

mässigt valda kommuner utvaldes ett antal hela klasser. Genom 

kontinuerliga studier av elevernas utveckling ska kunskap om ut

bildningens roll i individernas utvecklingsprocesser erhållas. 

Som en del av dessa studier ska elevers vägar genom utbildnings

systemet belysas. Därvid söker man svar på frågor som: Vilka ele

ver går till olika studievägar? Vilka klarar sig bra och vilka 

klarar sig mindre bra etc. Sammanfattningsvis kan man säga att 

utvärderingen framför allt gäller skolans möjligheter att kunna 

j leva upp till olika jämlikhetsbefrämjande målsättningar. 

2. Projektet genomförs i samverkan mellan Skolöverstyrelsen och 

Statistiska centralbyrån. I referensgruppen finns också Universi

tets- och Högskoleämbetet representerat. Projektet är förlagt 

till Institutionen för pedagogik'vid Högskolan för lärarutbild

ning i Stockholm. Projektledare är .docent Ingemar Emanuelsson. 

3. För projektets undersökningar samlas olika slags uppgifter in 

från och om de utvalda individerna. Statistiska centralbyrån sam

lar årligen in sådana uppgifter om skolverksamheten, som normalt 

registreras och finns i form av tillgänglig statistik på skol

expeditioner. Dit hör exempelvis betyg, uppgifter om specialun

dervisning och andra stödåtgärder, frånvaro etc. Uppgifter samlas 

också in via frågeformulär och olika prov direkt från individerna 



ungefär vart tredje år. Denna insamling görs från Institutionen 

för pedagogik vid Högskolan för lärarutbildning. Som ett led i 

denna insamling tas också resultat av standardprov in från ak

tuella årskurser. Detta sker för att man ska kunna studera kun

skapsutveckling hos olika grupper av elever genom utbildnings

tiden. 

Även om undersökningen innebär uppföljning av enskilda individer 

är syftet som nämnts utvärdering i långtidsperspektiv av skola 

och övriga utbildningsinsatser. Rapportering av undersökningsre

sultat sker alltså på sådant sätt, att enskilda individer eller 

klasser inte kan spåras. Datainspektionen har gett tillstånd till 

projektets personregister. Vidare sker all medverkan frivilligt 

från berörda elevers och målsmäns sida. Insamlade uppgifter är 

också enligt sekretesslag och -förordning skyddade för obehörig 

åtkomst och utnyttjande för andra ändamål än projektets syfte. 

Denna mycket kortfattade information är utarbetad närmast med 

tanke på personer som relativt perifert kommer att beröras av 

projektets datainsamlingar. Den som önskar mer utförlig informa

tion-kan enklast få sådan genom att sända in nedanstående talong 

eller genom att ta kontakt med projektledningen per telefon. 

Projektledningen nås under adress: 

UGU-projektet 
Institutionen för pedagogik 
Högskolan för lärarutbildning 
Box 34103 
100 26 STOCKHOLM 

Tel. 08/22 16 80 (projektledare Ingemar Emanuelsson, Astrid 
Pettersson, Gunilla Söderlund) 

Härmed beställes informationsmaterial om projektet "Utvärdering 

genom uppföljning av elever".(UGU-projektet) 

Namn 

Adress Postadress 



B i l a g a 4 
HÖGSKOLAN FOR LÄRARUTBILDNING 
i Stockholm 
Institutionen för pedagogik 

Projektet "Utvärdering genom uppföljning Januari 1987 
av elever" (UGU) 

TILL LÄRAREN I ENGELSKA I 8RSKURS 8 

FD KLASS: 7B 

ÄPPELVIKSSKOLAN 

Lärare i engelska i årskurs åtta 

Projektet "Utvärdering genom uppföljning av elever" bedrivs som 

ett led i den centrala utvärderingen av skolan. Det presenteras 

mycket kortfattat på bifogat informationsblad. 

Som underlag för en viktig del av studierna av elevernas kunskaps

utveckling samlar vi inom projektet kontinuerligt in resultat från 

genomförda standardprov. Eleverna, som tillhör projektets andra 

årskull, går detta läsår i årskurs åtta, där flertalet av dem. har 

standardprov i engelska. Det är anledningen till att vi vänder oss 

till dig för att be om hjälp med insamlingen-av provresultat. 

Av bifogad blankett med elevförteckning framgår vilka elever som 

är aktuella i vår undersökning. Det är alltså enbart dessa elevers 

resultat vi önskar få. På grund av att elever har flyttat eller 

bytt klass sedan årskurs tre, kan det i vissa fall vara bara någon 

enstaka elev med i just din klass. I andra fall kan det vara större 

delen av klassen. 

Som också framgår av blanketten vill vi ha resultat på samtliga 

genomförda del prov. For vart och ett av del proven 1-3 anger du an

talet poäng. Det är också viktigt att vi får din bedömning av ele

vernas prestationer på del prov 4 ('Ö = över medel prestation, M = 

medelprestation, U = under medelprestation). Eftersom det oftast är 

olika lärare som undervisar elever med allmän respektive särskild 

kurs, har du kanske inte tillgång till provresultat för alla elever

na i förteckningen. I så fall ber vi dig lämna blankett och informa

tion till den lärare som har de uppgifter du saknar. 
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Vi försöker att i datainsamlingarna minimera de extra arbetsinsatser 

som krävs av berörda personer i skolorna. Därför föreslår vi två 

olika sätt att rapportera provresultat till projektet. Tanken är 

att du ska kunna välja det alternativ som förorsakar dig minst be

svär. 

1. Del provsresultaten skrivs in på den av oss bifogade blanketten, 

som sedan skickas tillbaka i det bifogade svarskuvertet. 

2. Om du har (gör) en egen förteckning över elevernas resultat, 

kan du kopiera den och skicka in kopian i svarskuvertet. Skicka 

då också med den oifyll da blanketten. Vi behöver den för att 

kunna hänföra resultaten till rätt individ med hjälp av de upp

gifter som finns förtryckta på den. 

Om du/ni inte använder standardprov, är det viktigt att vi får in

formation om detta genom att du/ni markerar det med ett kryss i av

sedd ruta. 

Eftersom bortfall av uppgifter alltid snedvrider resultaten av under

sökningar av det slag vi arbetar med, är det viktigt att vi får in 

provresultat eller uppgift om att standardprov inte använts från 

alla berörda lärare. Då det gäller ett av Skolöverstyrelsens egna 

utvärderingsprojekt, gör du heller inget fel genom att lämna ifrån 

dig standardprovsresultat på det sätt som vi begärt. 

Vi vill närana att samtliga berörda intresseorganisationer, dvs lärar

nas och skolledarnas fackliga organisationer, Hem och Skola samt 

elevorganisationerna inbjudits till centralt anordnade informations

möten på Skolöverstyrelsen om projektet. De har vid dessa tillfällen 

uttalat sitt intresse för projektet och framhållit vikten av att det 

genomförs. Samtliga berörda elever och deras målsmän är vid minst 

två tillfällen (åk 3 och åk 6) informerade om projektet, datainspek

tionens tillstånd mm. Dessutom sänds i dagarna ut information till 

alla elever som ingår i projektet. 

Vi är tacksamma om du vill sända in de begärda uppgifterna så snart 

som möjligt efter det att standardproven är klara. 
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Trots att vi är medvetna om att insamligen orsakar dig visst mer-

arbete, vågar vi ändå hoppas på di'n välvilliga medverkan. Om du 

har några frågor att ställa eller har synpunkter på projektet, 

kan du lämpligen skicka oss dessa i svarskuvertet. Du är också 

välkommen att höra av dig per telefon eller brevledes. 

Vi som arbetar med projektet heter: 

Ingemar Emanuelsson (projektledare), Astrid Pettersson och 

Gunilla Söderlund. 

Vår adress är: 

UGU-projektet 
Institutionen för pedagogik 
Högskolan för lärarutbildning 
Box 34103 

100 26 STOCKHOLM 

Tel: 08/22 16 80 

Tack påförhand för din medverkan och med vänlig hälsning 

[ngemar Emanuelsson 

Bilagor 

Informationsblad 
Blankett med elevförteckning 
Svarskuvert 



HÖGSKOLAN FOR LÄRARUTBILDNING 
i Stockholm 
Institutionen för pedagogik 

Projektet "Utvärdering genom uppföljning 
av-elever" (UGU) 

Ti l l Rektor 

Projektet "Utvärdering genom uppföljning av elever" är en långsiktig 

undersökning av skolan och utbildningens roll i individers utveck

lingsprocesser. Det ingår som en del av Skolöverstyrelsens centrala 

utvärdering av skolan. Inom ramen för projektet följs urval av ele

ver från olika årskullar genom sin utbildningsperiod. Möjligheter 

skapas också för fortsatta uppföljningsstudier efter avslutad skol

gång. Def övergripande syftet med projektet är alltså en långsiktig 

utvärdering av olika insatser på utbildningsområdet. Projektet pre

senteras mycket kortfattat i bifogad information. 

En del av projektets omfattande datainsamlingar gäller standard

provsresultat från olika årskurser och ämnen. Dessa uppgifter an

vänds för att möjliggöra studier av elevernas kunskapsutveckling 

genom skolåren. Eleverna, som tillhör projektets andra undersöknings

grupp, går nu som regel i årskurs åtta. Vissa av dem tillhör enligt 

våra uppgifter klasser i ditt rektorsområde. 

Vi har skrivit ett brev med information och instruktioner till lära

re som undervisar i engelska i klasser där undersökningsgruppens 

elever finns. Eleverna är förtecknade på den särskilt konstruerade 

blankett som bifogas lärarbrevet. Lärarna får också ett informations

blad samt ett svarskuvert. Allt detta material bifogas detta brev 

antingen klassvis hopbuntat med hjälp av gem eller i separata kuvert. 

Vi ber dig om hjälp med att distribuera materialet till rätt lärare. 

Förhoppningsvis ska det gå utan större problem trots att vi i de 

flesta fall endast har klassens(ernås) beteckning i årskurs sju. Vi 

kan alltså inte vara helt säkra på att klassbeteckningen är densamma 

Bilaga 5 

Januari 1987 
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också i årskurs åtta, även om det torde vara så i de allra flesta 

fall. Vidare är det ju oftast så, att olika lärare undervisar klas

serna i allmän respektive särskild kurs. Om så är fallet, ber vi 

dig ge materialet till en av lärarna. I det brev som lärarna får, 

instrueras de att lämna materialet vidare till den lärare som un

dervisar i den andra alternativkursen. När samtliga uppgifter är 

ifyllda, ombeds läraren skicka tillbaka blanketten direkt till pro

jektet i bifogat svarskuvert. 

Avslutningsvis vill vi nämna, att eftersom undersökningen bedrivs 

som ett uppdrag av Skolöverstyrelsen, begås det inte något fel genom 

att provresultaten rapporteras in till projektet. All insamlad in

formation är skyddad enligt sekretesslag och -förordning för obehörig 

åtkomst. Datainspektionen har gett tillstånd till projektets person

register. 

Om du vill ha ytterligare information om projektet, hänvisar vi i 

första hand till lärarbrevet. Du är också välkommen att höra av dig 

direkt till oss i projektledningen med frågor och/eller synpunkter. 

Tar du kontakt per telefon - 08/22 16 80 - så fråga efter Ingemar 

Emanuelsson, Astrid Pettersson eller Gunilla Söderlund. Du kan natur

ligtvis också skriva till oss. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

UGU-projektet 
Institutionen för pedagogik 
Högskolan för lärarutbildning 
Box 34103 

100 26 STOCKHOLM 

Tel: 08/22 16 80 

« 
Bilagor 

Brev och blanketter till berörda lärare 
Information 
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Bilaga 6 

Lärare i engeTska i berörda klasser 

I slutet av januari skickade vi ett brev, där vi bad om din medverkan. 
Det gällde insamling av resultat på standardprov för projektet. Ele
verna det gäller finns förtecknade på de(n) blankett(er) vi skickade 
som bilaga till brevet. 

Enligt våra anteckningar har vi ännu inte fått resultat från din(a) 
klass(er). Vi har heller inte fått meddelande om att ni inte använt 
standardproven. För att underlätta för dig skickar vi en kopia av elev
blanketten och ett nytt svarskuvert. Vi är bara intresserade av antalet 
poäng på vart och ett av del proven 1-3 och bedömningen av uppsatsen, del-
prov £. (U=över medelprestation, M=medelprestation.och U=under medel
prestation). Vi är alltså inte intresserade av några normerade värden. 

Som vi skrev i det förra brevet, är det angeläget att få information om 
samtliga elever i undersökningen. Resultaten riskerar annars att bli 
missvisande^ 

Om du nyligen skickat in provresultaten kan våra brev ha mötts på vägen. 
Vi ber dig att i så fall bortse från denna påminnelse. 

Ont du skickar m provresultaten i form av kopia på egen förteckning ber 
vf dig också skicka med bifogad blankett. 

Vi är tacksamma att få de önskade uppgifterna snarast möjligt och abso
lut senast måndagen den 4 maj 1987. 

Med vänliga hälsningar 

Astrid Pettersson 
Forskningsassistent 

Adress: UGU-projektet 
Institutionen för pedagogik 
Högskolan för lärarutbildning 
Box 34103 
100 26 STOCKHOLM 

Tel:: 08-22 1S 80 

Bilagor: Blankett med elevförteckning 
Svarskuvert 



Bilaga 7 
HÖGSKOLAN FOR LÄRARUTBILDNING 
i Stockholm 
Institutionen för pedagogik 

Projektet "Utvärdering genom upp
följning av elever" 

1987-04-10 

Till rektor 

I slutet av januari skickade vi brev till en eller flera engelsk
lärare i årskurs 8 i ditt rektorsområde. Vi bad att få in resultat 
från standardprovet. 

Enligt våra anteckningar har vi inte fått resultat från alla elever. 
Vi bifogar därför påminnelsebrev till berörda lärare. Vi behöver ele
vernas standardprovsresultat eller meddelande om att standardprov ej 
används snarast möjligt och absolut senast måndagen den 4 maj 1987. 

I vårt förra brev bad vi om din hjälp att distribuera materialet till 
rätt lärare. Vi hoppas att du än en gång vill hjälpa oss med distri
bution, trots att vi fortfarande bara har klassens(ernås) beteckning i 
årskurs 7. 

Tack på förhand för din medverkan 1 

Med vänlig hälsning 

^j/^g. 
Astrid Pettersson 
Forskningsassistent 

Adress: UGU-projektet 
Institutionen för pedagogik 
Högskolan för lärarutbildning 
Box 34103 
100 26 STOCKHOLM 

Tel: 08-22 16 80 

Bilagor: Brev med blankett och svarskuvert till berörda lärare 



Bilaga sis 

INSAMLINGEN Januari - Augusti 

Januari 

Brev till rektorer och lärare skickades ut den 23:e och 27:e. 

1 270 klasser berörs. Första beskedet från skolorna kom den 

27 :e. 

Februari 

Fram till och med den 6:e kom det enbart meddelanden att stan

dardprov ej använts eller att eleverna flyttat. Under februari 

månad kom besked från drygt 60 klasser. 

Mars 

Varje dag fick vi resultat från ett tjugotal klasser i genom

snitt. Det varierade från 2 till 75 klasser. Den 31:a hade vi 

fått provresultat eller meddelande att standardprov ej använts 

från 570 klasser. 

April 

Besked från omkring 400 klasser kom in denna månad. Den 10:e 

skickades påminnelsebrev, blankett och svarskuvert till engelsk

läraren i 527 klasser i 266 rektorsområden. 

Hai 

Under denna månad kom uppgifter från drygt 160 klasser. I slutet 

av månaden påmindes 27 rektorsområden. De hade 48 klasser, med 

fler ån sju UGU-elever, som vi inte fått något besked ifrån. 
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Juni 

Vi fick uppgifter från ett tiotal klasser. Den 23:e skickades 

materialet till Counterdata för stansning. 

Augusti 

Vi fick uppgifter från några klasser med ssjamanlagt 43 elever i 

slutet av månaden. 
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