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Sammanställning av lärarenkät för ämnesprov i svenska 
och svenska som andraspråk årskurs 9, läsåret 2016/2017 
I anslutning till ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9, läsåret 
2016/2017, har en lärarenkät bifogats. Enkäten har fyllts i av 315 lärare, vilket är en 
minskning med 43 % jämfört med föregående läsår. Ingen av frågorna har besvarats av 
samtliga lärare. I sammanställningen är statistiken ändå uträknad utifrån det totala antalet 
deltagande lärare, vilket medför att den procentuella totalsumman aldrig är 100 procent. 

Av de svarande lärarna undervisar 70 % (221 stycken) endast i svenska, drygt 7 % (24 
stycken) endast i svenska som andraspråk och drygt 21 % (68 stycken) undervisar i båda 
ämnena. Bland de svarande har drygt 95 % ämnesbehörighet för det nationella prov hen 
bedömt. Drygt 1 % uppger att de har behörighet i svenska men saknar behörighet för svenska 
som andraspråk. Omkring 0,5 % anger att de har behörighet att undervisa i andra ämnen eller 
i svenska fast för andra årskurser. 2,5 % av de svarande anger att de saknar ämnesbehörighet. 
Antalet år de svarande arbetat som lärare sträcker sig från 1 till 47 år. Medelvärdet för antal år 
som verksam lärare bland de svarande är 15,5 år. 

Synpunkter på provets innehåll 
I detta avsnitt presenteras lärarnas generella uppfattning om ämnesprovet. Tabell 1 nedan 
redovisar lärarnas helhetsomdöme. 

Tabell 1 Provet som helhet är bra. 

  
Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls Totalt 

Andel 37,5 % 45 % 15,9 % 0,95 % 99,4  % 
Antal 118 142 50 3 313 

Av tabell 1 kan utläsas att lärarna generellt sett är nöjda med läsårets prov. Av de svarande 
lärarna instämmer drygt 37 % helt i påståendet att provet som helhet är bra och 45 % 
instämmer till stor del. Knappt 16 % instämmer till viss del och knappt 1 % instämmer inte 
alls. Lärarna är dock mindre nöjda med årets prov jämfört med förra årets. Läsåret 15/16 
ansåg 65 % av lärarna att provet var bra och 32 % att det var ganska bra. Endast drygt 1 % 
valde då något av svarsalternativen mindre bra eller dåligt. Frågan och svarsalternativen är 
dock annorlunda formulerade i den aktuella enkäten jämfört med i förra årets enkät, vilket kan 
ha påverkat hur frågan besvarades. 
I tabell 2 nedan återfinns lärarnas åsikt om huruvida provet som helhet är ett stöd för 
betygssättningen.  

Tabell 2 Provet som helhet är ett stöd för betygssättningen.  

  
Instämmer 
helt 

Instämmer  
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls Totalt 

Andel 38 % 41,5 % 18 % 1.3 % 98,8  % 
Antal 120 131 57 4 312 
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I tabell 2 framgår att en stor majoritet av lärarna anser att provet fungerar som ett stöd när 
betygen ska sättas. 38 % av lärarna instämmer helt med påståendet, medan drygt 41 % 
instämmer till stor del. 18 % av lärarna instämmer till viss del och endast drygt 1 % 
instämmer inte alls. 

I tabell 3 nedan redovisas huruvida lärarna anser att den medföljande lärarinformationen 
(häfte 1 och 2) gav tillräckligt mycket information för att genomföra provets olika delar.  

Tabell 3 Lärarinformationen (häfte 1 och 2) ger mig tillräckligt med information för 
genomförandet av provets olika delar. 

  
Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls Totalt 

Andel 71,7 % 23,2 % 3,2 % 0,3 % 98,4 % 
Antal 226 73 10 1 310 

Som framgår av tabellen valde cirka 95 % av lärarna något av svarsalternativen ”Instämmer 
helt” och ”Instämmer till stor del”. Drygt 3 % anser att lärarinformationen var tillräcklig i viss 
utsträckning eller inte alls. 

Sammantaget har de lärare som besvarat enkäten uppgett att totalt 1890 elever har 
genomfört provet. För 179 av det totala antalet elever har någon form av anpassning skett vid 
genomförandet av provet, vilket innebär att det i genomsnitt gjorts anpassningar för drygt 9 % 
av eleverna. Varför provet har anpassats för dessa elever tydliggörs i tabell 4 nedan (flera 
svarsalternativ var möjliga). 

Tabell 4 Varför har provet anpassats för dessa elever? 
  Funktionsnedsättning Annat 

Andel 80,3 % 38,7 % 
Antal 253 122 

Tabell 4 visar att den vanligaste orsaken till anpassning är funktionsnedsättning. Drygt 80 % 
av lärarna uppger att de har anpassat provet av denna anledning. I kommentarerna specificeras 
funktionsnedsättning som t.ex. ADHD, autismspektrumstörning, social ångest, 
koncentrationssvårigheter och språkstörning. Drygt 38 % av lärarna uppger andra anledningar 
till anpassning. De som specificeras i kommentarerna är följande: nyanlända elever, elever 
med svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter, oro/ångest i provsituationer, oläslig 
handstil samt läs- och skrivsvårigheter. Summan blir här mer än 100 % eftersom det var 
möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

På frågan om vilka anpassningar som gjorts har drygt 74 % av lärarna valt svarsalternativet 
förlängd skrivtid. 58 % av lärarna anger att de har haft hjälp av det inlästa provet på CD/USB.  

På frågan om hur genomförandet av provet har fungerat för nyanlända elever framkommer 
att det i många fall inte har fungerat särskilt väl. Ett antal lärare beskriver dock att det har 
fungerat okej eller bra. De nämner att det har fungerat bra tack vare de anpassningar som 
gjorts, men att texterna varit mer komplicerade än elevernas svenskkunskaper kunnat 
omfamna. Några lärare beskriver att själva genomförandet har fungerat väl, men att resultaten 
har varit låga, vilket enligt ett fåtal lärare kan bero på att nyanlända elever inte haft den 
kulturella referensramen som de anser krävs. Delprov A framstår som något enklare för 
nyanlända elever än de övriga delproven, även om vissa röster höjs för att det utöver muntlig 
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förmåga även ställs krav på läsförståelse. Några nämner att nyanlända elever skulle behöva 
fler anpassningar för att genomföra provet, exempelvis i form av längre provtid och hjälp av 
modersmålslärare. 

Tabell 5 nedan gör tydligt att nästintill alla lärare som besvarat enkäten anser att det som 
provet prövar tagits upp i undervisningen. Endast 5 personer har valt svarsalternativet ”I 
ganska låg grad” och ingen har svarat ”Nästan inte alls”. 

Tabell 5 I vilken grad har det som provet prövar behandlats i undervisningen? 
  I hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Nästan inte alls Totalt 

Andel 57,5 % 39,4 % 1,6 % - 98,5 % 
Antal 181 124 5 - 310 

Synpunkter på det gröna häftet Lärarinformation 1 
Lärarinformationen är enligt de flesta tillräckligt omfattande. Bara drygt 3 % (10 personer) 
uppger i enkäten att de saknar någon information. Bland de som upplever att informationen 
inte är tillräckligt omfattande är den vanligaste åsikten att formulär för sammanställning av 
elevresultat bör tillhandahållas redan inför delprov A. 

I enkäten får lärarna också ta ställning till huruvida det gröna häftet tillhandahållit den in-
formation som behövs gällande anpassning av provet. I tabell 6 presenteras utfallet av frågan. 

Tabell 6 Har du fått tillräckligt stöd i frågor gällande anpassning av delprov A? 
  Ja I stort sett I viss mån Nej Totalt 

Andel 80 % 14,6 % 1,9 % 1,6 % 98,1 % 
Antal 252 46 6 5 309 

Utifrån Tabell 6 kan man utläsa att 80 % respektive drygt 14 % anser att stödet gällande 
anpassning varit tillräckligt eller i stort sett tillräckligt. Bland de drygt 3 % som inte tycker att 
stödet varit tillräckligt eller att det varit så i viss mån är kritiken varierad. Ett fåtal anser att det 
är oklart vilka anpassningar som får göras och att detta bör framgå ännu tydligare. 

Om underlaget ”Information till eleverna – delprov A” anser 85 % anser att det fungerat 
bra och 11 % anser att det fungerat ganska bra. 

Nästan 87 % av lärarna har gått igenom informationen inför delprov A med sina elever i 
skolan 

Synpunkter på delprov A: tala 
Här behandlas lärarnas svar på frågor om hur underlaget, genomförandet och bedömningen av 
delprov A har fungerat. Inledningsvis presenteras i tabell 7 hur väl lärarna anser att delprovet 
överensstämmer med kursplanen. 

Tabell 7 Anser du att delprovet överensstämmer med kursplanens skrivningar om tala? 
  Ja I stort sett I viss mån Nej Totalt 

Andel 70,8 % 24,4 % 2,2 % 0,3 % 97,7 % 
Antal 223 77 7 1 308 
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Av tabell 7 framgår att de flesta, drygt 70 %, anser att delprov A stämmer överens med 
kursplanen. Dessutom anser drygt 24 % att den i stort sett gör det. De som i viss mån eller inte 
alls anser att provet stämmer överens med kursplanen uttrycker t.ex. att provet ställer för höga 
krav på att eleverna ska agera samtalsledare, något som inte anses avspegla kursplanen. Vissa 
av lärarna anser att delprovet har för lite fokus på att presentera, vilket de menar motsvarar 
kursplanen bättre än att leda en diskussion. 

Ett antal lärare menar att provet ställer för låga krav jämfört med kursplanen och att det är 
för lätt att bli godkänd. Några skriver att förberedelsen inför delprovet ställer för höga krav på 
läsförståelse, något som blir särskilt svårt för nyanlända elever. 

Sedan 2015 genomförs delprov A i slutet av höstterminen istället för under vårterminen. 
Tabell 8 nedan visar vad lärarna anser om denna förändring.  

Tabell 8 Är det en förbättring att delprov A från och med hösten 2015 genomförs i slutet av 
höstterminen i stället för som tidigare, under vårterminen? 

  Ja Nej Vet ej Totalt 
Andel 77,8 % 7,3 % 11,7 % 96,8 % 
Antal 245 23 37 305 

Av tabell 8 framgår att över två tredjedelar av lärarna är positiva till upplägget. De flesta av 
de lärare som uppskattar förändringen skriver att genomförandet av provet på höstterminen 
gör vårterminen mindre stressig och att arbetsbelastningen minskar för både lärare och elever. 
Det är skönt att inte alla delprov kommer på en gång, menar många. Bland de drygt 7 % som 
är negativt inställda till förändringen menar många att det är bättre för eleverna att göra provet 
på vårterminen då de haft längre tid på sig att utveckla de förmågor som prövas. Resultatet 
som uppnås under hösten är ofta inte relevant i slutet av vårterminen, menar några. Ett fåtal 
anser att detta i synnerhet gäller för nyanlända elever. 

De som är mer ambivalent inställda till det nya upplägget menar att den organisatoriska 
arbetsbördan för lärarna minskar av att flytta provet till höstterminen, vilket anses positivt, 
men att eleverna hinner utveckla sina förmågor mer om provet sker under vårterminen. Ett 
fåtal menar att det är lika stressigt oavsett när provet genomförs. Några kommenterar att de 
gärna skulle se att informationshäftet skickas ut tidigare under hösten. 

Förberedelsen till delprov A har kunnat genomföras antingen gruppvis i anslutning till 
provet eller i helklass. Av de lärare som besvarat enkäten anger 52 % att de genomfört förbe-
redelserna gruppvis och drygt 44 % uppger att det skett i helklass. I kommentarerna i 
anslutning till frågan skriver ett fåtal lärare att de använt båda sätten. 

Totalt 46 % av lärarna anger att någon elev eller elevgrupp använt mer än 30 minuter till 
förberedelsen inför delprov A. Majoriteten av dessa kommenterar att nyanlända elever och 
elever med läs- och skrivsvårigheter fått längre tid på sig. Ett fåtal nämner elever som läser 
svenska som andraspråk. Flera lärare uppger att samtliga elever fått mer tid på sig för att 
undvika onödig stress. Den extra tid eleverna fått sträcker sig från 5–30 minuter. 

Genomförandet av delprov A har enligt de flesta lärare fungerat bra. I tabell 9 redovisas 
lärarnas uppfattning om provets genomförande. 
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Tabell 9 Hur har det fungerat att genomföra delprovet i elevgrupperna? 
  Bra Ganska bra Mindre bra Dåligt Totalt 

Andel 75,6 % 20 % 0,85 % -  96,5 % 
Antal 238 63 3 - 304 

Som tabell 9 visar är drygt 75 % nöjda med hur delprov A fungerat. 20 % tycker att 
genomförandet gått ganska bra, medan drygt 0,8 % tycker att det gått mindre bra. Ingen 
uppger att det har gått dåligt. De lärare som anser att det gått bra att genomföra provet 
kommenterar bland annat att eleverna tyckte att provet var roligt och ville prestera sitt bästa, 
och att provet ger eleverna goda möjligheter att visa sina förmågor. Ett antal lärare poängterar 
vikten av gruppsammansättningen vid provets genomförande för att eleverna ska känna sig 
trygga och ha bästa möjliga förutsättningar för att prestera. Ett fåtal menar att 
gruppdynamiken påverkat provsituationen i negativ bemärkelse. Den vanligast förekommande 
kritiken mot provet är att det tar mycket tid i anspråk och att upplägget kräver mycket 
organisatoriskt arbete från lärarnas sida. Sambedömning lyfts av några fram som nödvändigt 
för en tillförlitlig bedömning. Några uppger att provet varit svårt för nyanlända elever och i 
viss utsträckning även för elever med svenska som andraspråk. 

Alla sju texter som utgör underlag för delprov A anses välvalda eller ganska bra av minst två 
tredjedelar av lärarna. Tabell 10 presenterar lärarnas åsikter om texterna närmare. 

Tabell 10 Hur är underlagen till delprov A för dina elever? 
Text Välvald Ganska bra Mindre bra Olämplig Totalt 
Text 1 Bilder med 
diskussionsfrågor 

40,3 %  
(127) 

36,8 %  
(116) 

17,8 %  
(56) 

2,5 %  
(8) 

97,4 % 
(307) 

Text 2 Utdrag ur roman 
40,6 %  
(128) 

48,9 %  
(154) 

7,3 %  
(23) 

0,0 %  
(0) 

 96,8 % 
(305) 

Text 3 Insändare 
59,7 %  
(188) 

32,7 %  
(103) 

4,4 %  
(14) 

0,0 %  
(0) 

96,8 % 
(305) 

Text 4 Utdrag ur roman 
53,7 %  
(169) 

39,7 %  
(125) 

3,5 % 
 (11) 

0,0 %  
(0) 

96,9 % 
(305) 

Text 5 Utdrag ur novell 
36,8 %  
(116) 

44,8 %  
(141) 

16,2 % 
(51) 

0,3 %  
(1) 

98,1 % 
(309) 

Text 6 Utdrag ur roman 
47,6 %  
(150) 

40 %  
(126) 

9,8 %  
(31) 

0,3 %  
(1) 

 97,7 % 
(308) 

Text 7 Utdrag ur berättelse 
31,4 %  
(99) 

47 %  
(148) 

16,8 %  
(53) 

1,3 %  
(4) 

96,5 % 
(304) 

I tabell 10 syns att två texter anses välvalda av över hälften av lärarna. Det är text 3 och 4. 
Text 1, 2 och 6 anses välvalda av minst 40 % av lärarna, medan text 5 och 7 anses välvalda av 
drygt 36 % respektive drygt 31 % av de svarande. Ingen av texterna upplevs som olämplig av 
fler än fyra personer. En vanligt förekommande kommentar är att eleverna inte upplevde att 
texterna hade samma svårighetsgrad. Vissa var mer lättförståeliga och gav upphov till mer 
diskussion än andra. Några nämner att detta gäller i synnerhet för elever med svenska som 
andraspråk, som fick lägga mycket energi på att förstå innehållet i texterna. En annan 
återkommande åsikt är att bilder inte utgör tillräckligt underlag för att skapa en bra 
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diskussion. Slutligen anser några lärare att det är svårt att komma ihåg texterna när det gått ett 
tag sedan provet genomfördes och att det är svårt att utvärdera delprovet så långt i efterhand. 

De diskussionsfrågor som ligger till grund för uppgiften anses av drygt 95 % som 
lämpliga. 1,5 % av lärarna tycker att någon eller några frågor är olämpliga. En av de som 
kommenterat denna fråga anser att frågorna är ledande och svåra att besvara spontant. 

Till delprov A finns texterna inlästa på cd-skiva och usb-minne. Detta material har använts 
i elevgrupperna hos drygt 44 % av lärarna. De kommentarer som finns i anslutning till frågan 
är enbart positiva. Lärarna tycker att det har fungerat bra och att texterna är väl inlästa. 

Tabell 11 Hur har det fungerat att göra en helhetsbedömning av de tre momenten i delprov 
A? 

  Bra Ganska bra Mindre bra Dåligt Totalt 
Andel 62,9 % 34,3 % 0,3 % 0,3 % 97,8 % 
Antal 198 106 1 1 306 

Tabell 11 visar att de flesta, cirka 63 %, upplever att det gått bra att göra en helhetsbedömning 
av de tre momenten i delprov A. 34 % av lärarna anser att det gått ganska bra, medan endast 
två lärare tycker att det gått mindre bra eller dåligt.  

Tabell 12 Har bedömningsanvisningarna i övrigt gett dig det stöd du behöver vid 
bedömningen av elevernas muntliga presentationer? 

  Ja I stort sett I viss mån Nej Totalt 
Andel 63,5 % 30,8 % 2,5 % 0,6 % 97,4 % 
Antal 200 97 8 2 307 

Av tabell 12 kan man utläsa att bedömningsanvisningarna av de flesta anses ge tillräckligt 
stort stöd i bedömningen. Många av kommentarerna berör exempelfilmen som finns 
tillgänglig som ett bedömningsstöd. De flesta som kommenterat filmen anser att kvalitén är 
undermålig och att den bör uppdateras. Särskilt ljudkvalitén får kritik. Ett par lärare anser att 
bedömningen av de inspelade proven är för snäll. Några efterlyser fler exempelfilmer samt en 
exempelfilm för betyget F, och även en film med SVA-perspektiv. 

Matriserna får beröm av ett antal lärare, som uppger att de utgjorde ett gott stöd i 
bedömningen. Några menar att delprov A är det delprov som är svårast att bedöma. 

Sammanfattningsvis anser de flesta att delprov A överensstämmer med kursplanen och att 
genomförandet av provet har fungerat bra. Många ser positivt på förändringen att delprovet nu 
genomförs på höstterminen istället för på vårterminen. Andra anser att det finns både för- och 
nackdelar med detta och en mindre andel är negativt inställda till förändringen. Texterna som 
ligger till grund för delprovet får överlag positiva omdömen, men ett antal lärare menar att de 
olika texterna inte var likvärdiga avseende svårighetsgrad. Bedömningsanvisningarna har för 
de flesta varit ett tydligt och bra stöd vid bedömningen av delprovet. 

Synpunkter på det gröna häftet Lärarinformation 2 
Lärarinformationen är enligt de flesta tillräckligt omfattande. Knappt 4 % (12 personer) 
uppger i enkäten att de saknar någon information. Några av de som uppger att de saknar 
någon information efterfrågar bedömningsstöd och exempeltexter för alla betygsnivåer i både 
svenska och svenska som andraspråk. Ett fåtal önskar mer förslag på hur provet kan anpassas.  
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I enkäten får lärarna också ta ställning till huruvida det gröna häftet tillhandahållit den in-
formation som behövs gällande anpassning av provet. I tabell 13 presenteras utfallet av 
frågan. 

Tabell 13 Har du fått tillräckligt stöd i frågor gällande anpassning av delprov B och C? 
  Ja I stort sett I viss mån Nej Totalt 

Andel 71 % 24,1 % 2,5 % 0,3 % 97,9 % 
Antal 223 76 8 1 308 

Utifrån Tabell 13 kan man utläsa att 71 % respektive drygt 24 %, anser att stödet gällande 
anpassning varit tillräckligt eller i stort sett tillräckligt. Flera lärare efterfrågar större tydlighet 
kring anpassningar överlag, exempelvis fler konkreta exempel på när olika anpassningar får 
användas. Ett fåtal efterfrågar större tydlighet avseende vad som gäller för nyanlända elever. 
Några menar att informationen är tillräcklig i kombination med den information som finns på 
Skolverkets webbplats. 

Underlaget ”Information till eleverna delprov B och C” har enligt lärarna fungerat bra. 
Drygt 84 % anser att det fungerat bra och drygt 13 % anser att det fungerat ganska bra. 
Knappt 1 % anser att underlaget fungerat mindre bra och ingen anser att det fungerat dåligt. 
Bland de som upplever att det fungerat mindre bra kommenteras till exempel att 
instruktionerna är alltför omfattande. 

Hela 97 % av lärarna uppger att de har gått igenom informationen inför delprov B och C 
med sina elever i skolan. 

Synpunkter på texthäftet 
I tabell 14 sammanställs lärarnas omdöme av ämnesprovets texthäfte. 

Tabell 14 Hur är texterna i häftet för dina elever? 
 Text Välvald Ganska bra Mindre bra Olämplig Totalt 

Text 1 Presentation 
63,9 % 
(201) 

30 %  
(94) 

2,9 %  
(9) 

1,9 %  
(6) 

98,7 %  
(310) 

Text 2 Novell 
44,8 % 
(141) 

28,9 %  
(91) 

21 %  
(66) 

3,5 %  
(11) 

98,2 %  
(309) 

Text 3 Faktatext om hår 1 
56,2 % 
(177) 

34 %  
(107) 

6,7 % 
(21) 

0,95 %  
(3) 

97,9 %  
(308) 

Text 4 Artikel om skräck 
68,3 % 
(215) 

26 % 
 (82) 

3,2 % 
(10) 

0,3 %  
(1) 

97,8 %  
(308) 

Text 5 Faktatext om hår 2 
51,4 % 
(162) 

33 %  
(104) 

10,8 %  
(34) 

3,2 %  
(10) 

98,4 %  
(310) 

Text 6 Krönika 
55,9 % 
(176) 

35 %  
(110) 

6 %  
(19) 

0,95 %  
(3) 

97,9 %  
(308) 

Text 7 Intervju 
50,5 % 
(159) 

40 % 
 (126) 

6 %  
(19) 

0,95 %  
(3) 

97,5 %  
(307) 

Text 8 Krönika 
56,5 % 
(178) 

35,2 % 
(111) 

4,4 %  
(14) 

0,3 %  
(1) 

96,4 %  
(304) 

Text 9 Dikt 
60,3 % 
(191) 

30,2 % 
(95) 

6 %  
(19) 

0,0 %  
(0) 

96,5 %  
(305) 
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Av tabell 14 framgår att de flesta texter anses välvalda eller ganska bra av en stor andel av de 
svarande. Över 90 % av de svarande har valt något av alternativen välvald och ganska bra på 
alla texter med undantag av text 2 och text 5. Dessa texter är de som anses olämpliga av flest 
lärare (11 respektive 10 stycken). Text 2 beskrivs av många i kommentarerna som svårtolkad 
och i längsta laget. Ingen av de resterande texterna anses olämplig av fler än 3 lärare. Text 1 
och text 4 är mest uppskattade, då 64 % respektive 68 % valt svarsalternativet välvald. Flera 
kommenterar att texterna är välvalda och varierande. Ett antal lärare påpekar att det är synd 
att det inte finns frågor till alla texter i delprovet. 

För att få en tydligare bild av lärarnas fördelning mellan svarsalternativen presenteras i tabell 
15 ett medelvärde för varje text. Medelvärdet har räknats ut genom att de fyra 
svarsalternativen försetts med poäng från 1–4, där 1 poäng står för svarsalternativet olämplig 
och 4 poäng står för välvald. Därefter har antalet svar per alternativ multiplicerats med aktuell 
poäng. Summan för varje text har slutligen dividerats med det totala antalet svarande. 

Tabell 15 Texternas medelvärde 
Text Medelvärde, 1–4 
Text 1 Presentation 3,6 
Text 2 Novell 3,1 
Text 3 Faktatext om hår 1 3,4 
Text 4 Artikel om skräck 3,6 
Text 5 Faktatext om hår 2 3,3 
Text 6 Krönika 3,4 
Text 7 Intervju 3,4 
Text 8 Krönika 3,4 
Text 9 Dikt 3,5 

Tabell 15 visar att text 1 och text 4 får högst medelvärden och därmed anses lyckade av flest 
lärare. Nästintill lika välvald anses text 9. Tabell 15 gör dock tydligt att samtliga texter fått 
medelvärden som sträcker sig mellan 3,1 och 3,6, vilket gör att skillnaden mellan medelvärdet 
för den text som anses mest respektive minst välvald endast är 0,5 poäng.  

Texterna i texthäftet finns också inlästa på cd-skiva och usb-minne för att elever som be-
höver ska kunna lyssna på texterna i stället för att läsa dem. Av de lärare som besvarat enkä-
ten uppger drygt 70 % att dessa hjälpmedel har använts av någon av deras elever. Av de 
kommentarer som finns i anslutning till frågan konstaterar de flesta att det har fungerat bra 
och att det underlättar anpassningar att det inlästa materialet finns. Några lärare anser att Text 
2 är för lång. Ett förslag som ges är att den hade kunnat delas upp på flera ljudspår för att 
underlätta navigering i texten. 

Synpunkter på delprov B: läsa 
I detta avsnitt presenteras lärarnas åsikter om genomförande och bedömning av delprov B. 
Inledningsvis redovisas lärarnas uppfattning om huruvida delprovet stämmer överens med 
kursplanen (se tabell 16 nedan). 
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Tabell 16 Anser du att delprovet överensstämmer med kursplanernas skrivningar om läsa? 
  Ja I stort sett I viss mån Nej Totalt 

Andel 72,0 % 23,3 % 2,4 % 0,7 % 98,4 % 
Antal 396 128 13 4 313 

Tabell 16 visar att de flesta lärare som besvarat enkäten anser att delprovet och kursplanen 
motsvarar varandra eller gör så i stort sett. Av de drygt 2 % respektive knappt 1 % av lärarna 
som tycker att delprovet i viss mån eller inte alls stämmer överens med kursplanen menar ett 
tiotal att provet är för enkelt och innehåller för många frågor med flervalsalternativ. Bland 
dessa kommenterar ett fåtal att provet blivit enklare och enklare för varje år. Några saknar 
frågor som testar djupare förståelse av texten, där eleven har möjlighet att visa kunskap på A-
nivå.  

Tabell 17 Vad anser du om uppdelningen att först läsa texthäftet i 45–60 minuter och sedan 
lösa uppgifter i 140 minuter? 

  Bra Ganska bra Mindre bra Dåligt Totalt 
Andel 75,2 % 17,1 % 6,7 % 0,3 % 99,3 % 
Antal 237 54 21 1 313 

Som illustreras i tabell 17 anser de flesta, drygt 75 %, att tidsuppdelningen är bra. Drygt 17 % 
är av åsikten att den är ganska bra. Av dessa lärare anses tiden väl tilltagen (kanske till och 
med i för stor utsträckning enligt vissa) och uppdelningen anses ge eleverna chans att hinna 
fokusera på läsning och förståelse av texterna innan det är dags att besvara frågorna. Däremot 
anser en del lärare att tiden inte räcker till för nyanlända elever och elever med svenska som 
andraspråk. Dessutom menar vissa att provets upplägg är ogynnsamt för elever med 
koncentrationssvårigheter, då det för många av dessa elever är svårt att arbeta med flera texter 
samtidigt. 

Bland de drygt 6 % respektive 0,3 % av lärarna som anser att uppdelningen är mindre bra 
eller dålig kommenteras bland annat att den utsatta tiden är för kort. Det blir stressigt och 
knappt om tid, menar de lärare som önskar längre provtid (i synnerhet för lässvaga elever och 
elever med svenska som andraspråk). Vissa lärare anser dock att provtiden är alltför väl 
tilltagen, särskilt för elever med hög läshastighet. Ett tiotal lärare skriver att de hade föredragit 
att få läsa igenom och diskutera texterna tillsammans med eleverna några dagar innan själva 
provtillfället och hänvisar till hur upplägget såg ut för ett par år sedan. Vissa lärare anser att 
det nuvarande upplägget är bättre än det tidigare, enligt vissa för att det blir mindre stressigt. 
Några lärare är ambivalent inställda till upplägget så som det ser ut idag och menar att det 
passar de flesta men är ogynnsamt för lässvaga elever. Ett tiotal lärare önskar ett upplägg där 
eleverna får läsa en text i taget och sedan lösa uppgifterna till den. 

Att den sammanlagda tiden varit tillräcklig för att genomföra provet anser drygt 72 % av 
lärarna, medan drygt 6 % inte håller med. Av de lärare som inte tycker att tiden var tillräcklig 
kommenterar ett tjugotal att den avsatta tiden var alltför lång och att många av deras elever 
fick sitta och vänta lång tid efter att de var färdiga. Vissa menar att tiden var för väl tilltagen i 
förhållande till provets omfattning. Ett antal lärare anser att nyanlända elever samt elever med 
svenska som andraspråk hade behövt längre tid på sig och att tiden var knapp för en del elever 
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med funktionsnedsättning. Ett tiotal lärare skriver att några av deras elever behövde extra tid 
för att slutföra provet. 

Uppgifterna i delprov B är indelade i fyra läsförståelseprocesser: hitta efterfrågad information, 
dra enkla slutsatser, sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera och granska 
och värdera innehåll, språk och textuella drag. I enkäten ombeds lärarna ange huruvida de 
anser att uppdelningen i läsförståelseprocesser varit till stöd. I tabell 18 redovisas utfallet av 
frågan. 

Tabell 18 Har indelningen av uppgifterna i läsförståelseprocesser varit till stöd för dig som 
lärare? 

  Ja I stort sett I viss mån Nej Totalt 
Andel 61,3 % 22,5 % 11,6 % 3,5 % 98,9 % 
Antal 154 92 51 15 312 

Av tabell 18 framgår att de flesta, drygt 61 %, anser att de haft stöd av indelningen i 
läsförståelseprocesser. Drygt 22 % menar att indelningen i stort sett varit till stöd. De positivt 
inställda lärarna skriver i kommentarerna att indelningen är tydlig, lättöverskådlig och att den 
underlättar rättningen. Flera tar även upp att indelningen ger en bra överblick över vilka 
styrkor och svagheter eleverna har och att det blir lättare att förmedla dessa till eleven på ett 
pedagogiskt sätt. Bland de 11 % respektive 3 % av lärarna som anser att processerna i viss 
mån eller inte alls fungerar som stöd kommenterar många att det är en ojämn fördelning 
mellan de olika processerna och att process 3 får alltför stort utrymme.  

Tabell 19 Har bedömningsmallen gett dig det stöd du behöver vid bedömningen av elevernas 
lösningar? 

  Ja I stort sett I viss mån Nej Totalt 
Andel 61 % 32,7 % 3,2 % 0,3 %  97,2 % 
Antal 192 103 10 1 306 

Som tabell 19 visar har de allra flesta haft tillräckligt eller i stort sett tillräckligt stöd av be-
dömningsmallen, som enligt vissa kommentarer anses tydlig och bättre för varje år. Ett fåtal 
menar att årets prov var ovanligt lättbedömt. De exempel på elevlösningar som finns i 
bedömningsanvisningarna uppskattas och fler elevexempel att jämföra med efterfrågas av ett 
par lärare. Drygt 3 % av lärarna anser att bedömningsanvisningarna i viss mån ger tillräckligt 
stöd och 0,3 % anser att de inte gör det alls. Många av dessa lärare tycker att någon/några 
uppgifter är svårbedömda trots bedömningsanvisningar. 

Sammanfattningsvis anser de flesta att delprovet överensstämmer med kursplanen. Vissa 
upplever årets prov som för enkelt och anser att det innehåller för många frågor med 
flervalsalternativ. Att eleverna först läser texthäftet i 45–60 minuter för att sedan lösa 
uppgifter i 140 minuter är en uppdelning som anses lämplig av de flesta. Några menar dock 
att eleverna hade föredragit att läsa och svara på uppgifterna samtidigt, alternativt att eleverna 
hade fått arbeta med en text åt gången. Indelningen i fyra läsförståelseprocesser anses av de 
flesta vara ett stöd. Även bedömningsanvisningarna uppskattas, även om många önskar fler 
exempel på elevlösningar att jämföra med vid bedömning.  



11 
 

Synpunkter på delprov C: skriva 
I detta avsnitt behandlas lärarnas svar på de enkätfrågor som handlar om delprov C. Årets 
delprov spreds olyckligtvis på internet innan provtillfället, varför skolorna fick välja att 
antingen genomföra det aktuella provet eller ett ersättningsprov som utgjordes av föregående 
läsårs prov. I sammanställningen som följer presenteras lärarnas åsikter om årets delprov. 

Skrivuppgifterna finns inlästa på cd-skiva och usb-minne för att elever som behöver ska 
kunna lyssna på texter och uppgifter i stället för att läsa dem. Av de lärare som besvarat enkä-
ten uppger 24 % att dessa hjälpmedel har använts av någon av deras elever. Ingen av 
kommentarerna som finns i anslutning till frågan har något att anmärka på avseende hur 
hjälpmedlet fungerat. Ett fåtal anger att de genomförde ersättningsprovet med sina elever och 
att inlästa skrivuppgifter därför saknades. 

Tabell 20 Anser du att delprovet överensstämmer med kursplanernas skrivningar om skriva? 
  Ja I stort sett I viss mån Nej Totalt 

Andel 69,5 % 22,2 % 3,5 % 1,3 % 96,5 % 
Antal 219 70 11 4 304 

Som framgår av tabell 20 anser drygt 69 % av lärarna att delprovet stämmer överens med 
kursplanens skrivningar, medan drygt 22 % gör så i stort sett. Lärarna som i viss mån anser att 
delprov och kursplan överensstämmer utgör drygt 3 % av det totala antalet och de som inte 
alls håller med motsvarar drygt 1 %. Bland dessa lärare framförs i huvudsak två åsikter. Den 
ena är att eleverna inte är vana vid att producera en färdig text på så kort tid som det 
nationella provet kräver. Flera lärare framhåller att proven inte medför någon chans till 
processkrivande, responsarbete och bearbetning av text. När eleverna i vanliga fall utför 
skriftliga uppgifter ingår dessa delar, i enlighet med kursplanen. Den andra åsikten bygger i 
huvudsak på att eleverna i enlighet med kursplanen ska behärska flera genrer – en förmåga 
som provet inte anses pröva, enligt ett antal lärare. 

Tabell 21 Hur bedömer du skrivuppgifterna för dina elever? 
Skrivuppgift Välvald Ganska bra Mindre bra Olämplig Totalt 
Uppgift 1: Brev 57,8 % 22,9 % 7,9 % 1,6 % 90,2 % 
Uppgift 2: Krönika 61,6 % 22,9 % 4,1 % 0,3 % 88,9 % 
Uppgift 3: Novell 61,6  % 21,6 % 5,4 % 0,3 % 88,9 % 

I tabell 21 syns att samtliga skrivuppgifter anses välvalda eller ganska bra av minst 80 % av 
lärarna. Uppgifterna beskrivs i kommentarerna som varierade och engagerande. Några lärare 
uppger att det fanns en uppgift för alla. Uppgift 1, brevet, är den minst uppskattade med 
knappt 8 % som väljer alternativet mindre bra och drygt 1 % som anser uppgiften olämplig. 
De flesta som kommenterat uppgiften är kritiska till kravet på källhänvisning. Många tycker 
att det känns krystat att källhänvisa i ett brev. Vissa skriver att det är bra att inkludera 
källhänvisning, men att kraven på hur den ska utformas bör vara striktare. 

Ett antal lärare uppger att många av deras elever valde brevuppgiften, enligt några för att 
den verkade enkel, men missade källhänvisningen och fick därmed betyget F. Flera lärare 
anser att uppgifterna bör bestå av renodlade genrer och inte kombinationer av flera olika. 
Några menar att det är problematiskt att kombinera genrerna brev och argumenterande text i 
uppgift 1, samt resonerande text och krönika i uppgift 2. 
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Uppgift 3, novellen, beskrivs av några lärare som engagerande för eleverna. Ett fåtal anser 
att novellen som genre är svårbedömd och att uppgiftsbeskrivningen till novellen var alltför 
generös i förhållande till de andra uppgifterna. 

Vissa lärare beskriver att provsituationen blev väldigt stressig till följd av att delprovet 
läckte ut. Några efterfrågar en bättre handlingsberedskap för liknande situationer i framtiden. 
Ytterligare några uttrycker besvikelse över att ersättningsprovet bestod av förra årets prov. Ett 
fåtal föreslår att ersättningsprovet borde bestå av alternativa skrivuppgifter till samma 
texthäfte, för att minska stressen för eleverna som denna gång behövde sätta sig in i helt nya 
texter. 

Som stöd i bedömningen av delprovet finns tre olika bedömningsunderlag. Dessa är 
beskrivningar av uppgifterna, bedömningsmatriser och exempel på bedömda elevlösningar. I 
tabell 22 nedan redovisas hur lärarna anser att dessa har fungerat. 

Tabell 22 Har bedömningsanvisningarna varit till stöd i din bedömning av elevernas 
lösningar? 
Bedömningsunderlag Ja I stort sett I viss mån Nej Totalt 
Beskrivning av uppgiften 76,5 % 18,7 % 0,95 % - 96,2 % 
Bedömningsmatris 68,6 % 24,4 % 1,3 % -  94,3 % 
Exempel på bedömda elevlösningar 50,2 % 31,4 % 11,7 % 1,3 % 94,6 % 

Tabell 22 visar att lärarna är mest nöjda med det stöd de fått av uppgiftsbeskrivningarna och 
bedömningsmatriserna. Exemplen på bedömda elevlösningar upplevs av drygt 80 % som 
tillfredsställande eller i stort sett tillfredsställande. 

Lärarna anser att det vore önskvärt med fler elevexempel per betyg och uppgift (både för 
svenska och svenska som andraspråk). Elevtexter som fått både högre och lägre betyg 
efterfrågas. Flera önskar ytterligare texter på F-nivå. Några efterfrågar fler elevlösningar som 
befinner sig på gränsen mellan två betygssteg. Några menar att elevexemplen inte avspeglar 
hur eleverna faktiskt skriver, samt att analyserna är för omfattande och djupgående för att vara 
till stöd i bedömningen. Kortare och tydligare analyser efterfrågas av några lärare. 

Ett fåtal lärare påpekar att det är bra att det finns elevexempel för både svenska och 
svenska som andraspråk, medan några önskar fler SVA-exempel på alla betygsnivåer. Bland 
de som är positiva till bedömningsmatriserna kommenterar flest att de är ett bra stöd vid 
bedömning. Några lärare önskar en ifylld matris för varje elevexempel i 
bedömningsunderlaget. 

Sammanfattningsvis upplever de flesta att delprov C överensstämmer med kursplanen, 
även om många ser en brist i att provsituationen inte ger eleverna någon chans till bearbetning 
av texten. Några tycker dessutom att provet inte testar att eleverna ska behärska flera genrer. 
Samtliga tre skrivuppgifter anses välvalda av en majoritet av lärarna, vilket innebär att 
texterna får sämre omdöme än 2016 – då samtliga texter ansågs välvalda av minst 70 % av de 
svarande. Bedömningsanvisningarna uppskattas av de flesta och materialet uppges underlätta 
bedömningen. Ett antal lärare önskar fler elevtexter att jämföra med. Flera kommentarer rör 
situationen som uppstod i och med att provet läckte ut, varav några efterfrågar en bättre 
handlingsplan för liknande situationer framöver. 
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Andra aspekter på provet 
Under rubriken ”Andra aspekter på provet” får lärarna i enkäten chans att kommentera bland 
annat hur bedömningen gått till, huruvida provresultatet stämmer överens med elevernas öv-
riga prestationer under läsåret och hur provet eventuellt har anpassats för elever med 
funktionsnedsättning. I detta avsnitt behandlas inledningsvis hur formuläret 
”Sammanställning av elevresultat” har fungerat. På det följer frågor om bedömning, 
anpassningar och utprövningar. 

Tabell 23 Hur fungerar formuläret ”Sammanställning av elevresultat” som ett sätt att 
summera provresultaten? 

  Bra Ganska bra Mindre bra Dåligt Totalt 
Andel 78,9 % 14,9 % 3,6 % 1,1 % 98,5 % 
Antal 233 50 9 9 301 

Av tabell 23 framgår att över 90 % av de svarande lärarna anser att formuläret fungerat bra 
eller ganska bra. Drygt 3 % respektive 1 % tycker att det fungerat mindre bra eller dåligt. De 
positiva kommentarerna handlar om att formuläret ger en tydlig helhetsbild av elevens 
kunskaper i svenska/svenska som andraspråk. Många vänder sig emot att det är möjligt att få 
ett godkänt sammanvägt provbetyg även om ett av delproven fått betyget F. Flera lärare 
menar att sammanvägningen ger upphov till en diskrepans mellan betyget på det nationella 
provet och själva ämnesbetyget, eftersom sammanvägningen av delprovsbetygen inte grundar 
sig på samma principer som övriga betygssystemet. 

Ett fåtal lärare kommenterar att de skulle föredra att sammanställningsblanketten, precis 
som tidigare, fanns längst bak i elevhäftet. Några andra tycker istället att det var bra med en 
separat blankett. Ett antal lärare kommenterat att de använt sig av ersättningsprovet detta år 
och därmed inte har gjort en sammanvägning av de olika delprovsbetygen. 

Ett antal lärare uppger hur värdefullt det är att tillämpa sambedömning av de olika delproven, 
men också att det är tidskrävande och kan vara svårt att få till rent organisatoriskt. I figur 1 på 
nästa sida redovisas hur många lärare som använt sig av denna samt andra metoder. 

Som framgår av figur 1 på nästa sida varierar det mellan de tre delproven vilken 
bedömningsmetod som är vanligast. För delprov A är det vanligaste att ansvarig lärare själv 
har bedömt proven, vilket anges av 40 % av lärarna. I delprov B och framför allt delprov C är 
det vanligast att samtliga elevprestationer sambedöms. Några lärare anger i kommentarerna 
att det vore önskvärt med sambedömning även för delprov A, men att det är en resursfråga. 
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Figur 1. Hur har ämnesprovet bedömts? 

 
För drygt 61 % av lärarna är provet till stöd när slutbetyget ska sättas och för cirka en 
tredjedel är det så i viss mån. Några skriver att provet bekräftar deras uppfattning om 
elevernas färdigheter i ämnet och att det är ett uppskattat betygsunderlag. Endast drygt 1 % av 
lärarna uppger att de inte alls tar stöd av provets resultat. Det vanligaste är att lärarna ser de 
nationella proven som ett av alla de moment som utförs under terminerna och att dessa i 
kombination används som underlag för elevens slutbetyg. 

Av de lärare som undervisar i svenska som andraspråk tycker drygt 42 % att provets olika 
delar ger tillräckligt stöd för att bedöma elevernas prestationer. Lika många (42 %) tycker så i 
viss mån. Drygt 3 % tycker inte att stödet är tillräckligt. Några önskar fler exempel på 
elevlösningar att luta sig mot vid bedömning. Några lärare anger att provet är svårt för elever 
med svenska som andraspråk, i synnerhet för nyanlända. Några tycker att provet skiljer sig för 
lite från provet i svenska och menar att det inte bör ställas så snarlika krav på elever med 
svenska som modersmål och andraspråkselever. Specifikt delprov B lyfts fram som svårt. 

En elevgrupp som har rätt till en anpassad provsituation är elever med 
funktionsnedsättning. Av lärarna har 60 % på något sätt anpassat provet för dessa personer. 
Anpassningarna består bland annat av förlängd provtid, att få skriva på dator, att få lyssna på 
texterna inlästa på cd-skiva/usb-minne och att få muntliga förkortade instruktioner. 

Sammanfattningsvis tycker de flesta att formuläret ”Sammanvägning av elevresultat” 
fungerar bra. Hur bedömningen gått till varierar mellan de tre proven. Delprov A bedöms i 
störst utsträckning av läraren ensam medan delprov B och i synnerhet delprov C oftast 
sambedöms. De flesta uppger att provet fungerar som ett bra komplement till övriga uppgifter 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Delprov A

Delprov B

Delprov C



15 
 

som utförs under terminerna när elevernas slutbetyg ska sättas. Lärare i svenska som 
andraspråk tycker generellt att provet är ett bra stöd för bedömning av elever men lyfter fram 
att provet ofta upplevs som svårt för deras elever 

Övriga synpunkter 
I slutet av enkäten har lärarna möjlighet att delge övriga synpunkter på provet. Här följer en 
sammanfattning av dessa uppdelat på de olika delproven samt synpunkter om provet som 
helhet och provsituationen som sådan. 

Delprov A 
Om delprov A anser några att det är märkligt att ha ett muntligt prov som baseras på 
läsförståelse. Ett fåtal tycker inte att delprov A ska väga lika tungt som de andra delproven vid 
summering av provbetyget.  

Delprov B 
Läsförståelseprovet är det delprov som flest har uttryckt en åsikt kring. Ett fåtal lyfter fram att 
delprovet var enklare att rätta detta år tack vare tydligare bedömningsanvisningar. Några anser 
att det borde ha funnits frågor till alla texter i texthäftet. Ett par lärare anser att läsförståelsen 
var för lätt i år och menar att det saknas frågor som testar djupare förståelse. Några menar 
dock att läsförståelsen var svårare detta år, i synnerhet för nyanlända elever och elever med 
annan kulturell bakgrund.  

Delprov C 
Med anledning av att delprov C läckte ut före provtillfället lyfter flera lärare frågan om hur 
man gör för att förhindra spridning av provet. Många anser att provet borde 
administreras/tillhandahållas på annat sätt för att minska risken att provet sprids. Följande 
förslag på hur detta skulle kunna gå till ges: skapa ett digitalt prov som öppnas och stängs vid 
bestämda klockslag, skicka provet förseglat med instruktioner om att det får öppnas först på 
provdagen och slutligen att skicka provet digitalt till rektor/administratörer under natten mot 
provdagen. För delprov C efterfrågas tydligare genrefokus av ett par lärare, som anser att 
brevet och krönikan var för lika varandra. Några kommentarer tar upp att delprovet inte 
stämmer överens med hur skrivuppgifter genomförs i den ordinarie undervisningen, då 
eleverna alltid får bearbeta texten i flera omgångar efter feedback. 

Provsituationen samt provet som helhet 
I denna enkät har inte lika många kommentarer lämnats om provets tema jämfört med i förra 
årets enkät. Några skriver att temat var smalt. Några lärare tycker att det borde finnas fler 
gamla prov tillgängliga på Skolverkets webbsida så att dessa kan användas i undervisningen. 
Bedömningen anses av några lärare alltför tidskrävande. Digitalisering och central rättning 
efterfrågas. Slutligen funderar ett par lärare över hur man gör för att hantera fusk, med 
anledningen av att delprov C detta år spreds på internet. 

 
* * * 

Avslutningsvis vill provgruppen rikta ett stort tack till alla som besvarat årets lärarenkät! Alla 
synpunkter är värdefulla för vidare utvärdering och utveckling av det nationella provet. 
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