
Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk i åk 9, vt 2014 

 

I anslutning till vårterminens ämnesprov har 1058 lärare besvarat enkäten. Av dessa undervisar  
16 % i både svenska och svenska som andraspråk, 73 % undervisar i endast svenska och 26 % 
undervisar i endast svenska som andraspråk. 

Synpunkter på provets innehåll 

46 % av de svarande lärarna uppger att de tycker att ämnesprovet som helhet var ”Bra”. Detta är 
en minskning från förra årets siffra som låg på 54 %. 48 % av lärarna svarade istället att provet 
som helhet var ”Ganska bra”, vilket är en ökning från förra årets 40 %. Precis som förra året 
svarar 4 % av lärarna att provet som helhet var ”Mindre bra”, medan färre än 1 % av lärarna 
svarar att provet var ”Dåligt”, vilket är en liten minskning från förra året då 1 % svarade detta.  

En majoritet av lärarna är alltså överlag nöjda med provet men gruppen som tycker att provet är 
bra har minskat, medan gruppen som tycker att provet är ganska bra har ökat i jämförelse med 
förra årets enkät. Många lärare är positiva och skriver att de bland annat tycker att provet är 
intresseväckande, engagerande och att det ger ett bra stöd för bedömningen av eleverna, men 
flera ger också anledningar till varför de tycker att provet är mindre bra.  

Den vanligaste kommentaren från de besvarande lärarna är att genomförande, rättning och 
bedömning av provet är för tidskrävande och omfattande. Många skriver att både lärare och 
elever är mycket provtrötta, inte bara från provet i svenska utan från alla nationella prov, och att 
det under vårterminen knappt finns tid för undervisning på grund av alla prov. Flera lärare vill att 
proven ska rättas centralt eller att mer tid ska ges till bedömning. Många skriver också att det vore 
bra om provet kom tidigare under terminen. Det delprov som enligt lärarna är mest tidskrävande 
och som kan vara svårt att få till schematekniskt är det muntliga provet.  

En annan mycket vanlig kommentar är att det är märkligt och inkonsekvent att det är möjligt för 
en elev att få E eller D på provet som helhet trots att eleven fått F på ett av delproven. Enligt 
många lärare känns detta helt fel eftersom det inte är möjligt att ge en elev betyget E i kursen som 
helhet om eleven inte uppnår målen i alla delar av kursen. Lärarna skriver att vissa elever på 
grund av detta kan få E på det nationella provet men att betyget på hela kursen trots detta kan bli 
F, vilket ofta uppfattas som märkligt av eleven och rektorn.  

Synpunkter på det gröna häftet Lärarinformation 

4 % av lärarna uppger att de saknar något i lärarinformationen, vilket är en minskning från förra 
årets 7 %. Dessa lärare skriver framför allt att de saknar tydlig information om regler för 
datoranvändning, samt information om hur läraren ska förhålla sig till elever som varit sjuka, eller 
av annan anledning inte närvarat, vid ett eller flera provtillfällen. Några lärare uppger även att de 
skulle vilja ha mer information kring anpassning för elever med särskilda behov.  

61 % av lärarna anser att de fått tillräckligt stöd i frågor gällande anpassning av provet, och 
31 % av lärarna anser att de i ”I stort sett” fått detta. 5 % av lärarna anser att de bara fått detta ”I 
viss mån” medan 2 % inte alls tycker att de fått tillräckligt stöd.  

Synpunkter på texthäftet 

Lärarna är överlag nöjda med texterna i häftet, men den skönlitterära texten får viss kritik. Många 
lärare skriver att texten uppfattas som svår och att den tar upp en allt för stor del av provet. 



Anledningen till att det i år, och även fortsättningsvis, kommer att finnas med en längre 
skönlitterär text är att det krävs en större textmängd för att eleven ska kunna visa de förmågor i 
läsning som skrivs fram i kursplanerna.  

En annan vanligt förekommande kommentar är att det är märkligt att två av texterna inte ingår i 
delprov B: läsa.  

56 % av lärarna uppger att någon av deras elever använt sig av cd:n eller usb-minnet med samtliga 
texter inlästa.  

Synpunkter på delprov A: tala 

Många lärare är positiva till det muntliga delprovet. 66 % av de svarande lärarna anser att 
delprovet överensstämmer med kursplanens skrivningar om tala och 28 % anger att provet ”I 
stort sett” gör detta. 

69 % av lärarna uppger att de förberett det muntliga delprovet gruppvis i direkt anslutning till 
delprovet, medan 29 % svarar att förberedelsen skett i helklass. Överlag tycker de lärare som 
genomfört förberedelserna i helklass att detta gått bättre än lärarna som förberett eleverna 
gruppvis.  

Bland lärarna som förberett i helklass svarar 70 % att detta gått ”Bra”, 25 % svarar ”Ganska bra”, 
3 % uppger att det gått ”Mindre bra” och bara 1 % anger svarsalternativet ”Dåligt”. Lärarna som 
förberedde eleverna gruppvis var aningen mindre nöjda med genomförandet och 65 % svarar att 
det gått ”Bra”, 28 % att det fungerat ”Ganska bra”, 4 % anger att det fungerat ”Mindre bra” och 
även i den här gruppen svarar 1 % av lärarna att det fungerat ”Dåligt”.  Lärarnas kommentarer 
liknar varandra i båda grupperna. Många tycker att provet är väldigt givande och engagerande 
men ännu fler skriver att provet är för tidskrävande och svårt att få till schematekniskt.  

På frågan om någon elevgrupp använt mer än 30 minuter för förberedelse svarar 39 % av lärarna 
”Ja”. Flera lärare skriver att elever som läser svenska som andraspråk, särskilt elever som är 
nyanlända till Sverige, ofta behöver längre förberedelsetid. Även elever med särskilda behov, 
exempelvis dyslektiker eller elever med diagnoser inom autismspektrat, anges ha använt mer än 
30 minuter för förberedelse.  

Textunderlagen till delprov A får varierad kritik. De serierutor som fanns med får sämst omdöme 
då en del lärare skriver att serierutorna var svåra att ta sig an för eleverna och ofta gav tunna och 
innehållslösa diskussioner. Bäst tyckte lärarna om utdraget ur en intervju och ett utdrag ur ett 
reportage. 

Tabell 2. Underlag till delprov A 

Hur bedömer du underlagen till delprov A? Välvald Ganska bra Mindre bra Olämplig 
Utdrag ur reportage  64 % 29 % 4 % 1 % 
Två serierutor  22 % 28 % 39 % 9 % 
Utdrag ur intervju  62 % 32 % 3 % 1 % 
Utdrag ur en saga 29 % 39 % 25 % 5 % 
Utdrag ur en roman 53 % 37 % 6 % 1 % 
Utdrag ur en roman 71 % 22 % 4 % 1 % 
Insändare 55 % 34 % 7 % 1 % 

 



 

28 % av lärarna svarar att de använt cd:n eller usb:n med textunderlagen inlästa till någon av sina 
elever. Många lärare skriver att de inlästa textunderlagen har använts av elever med dyslexi eller 
andra svårigheter.   

58 % av lärarna tycker att det fungerat ”Bra” att göra en helhetsbedömning av de tre momenten i 
delprov A medan 37 % svarar ”Ganska bra”. 3 % svarar att det gått ”Mindre bra” och mindre än 
1 % att det gått ”Dåligt”. Många lärare nämner att det varit till stöd att spela in diskussionerna för 
att sedan kunna lyssna igenom dessa på nytt.  

På frågan om bedömningsanvisningarna i övrigt gett lärarna det stöd de behöver vid 
bedömningen av elevernas muntliga presentationer svarar 61 % ”Ja” och 33 % ”I stort sett”. 3 % 
av lärarna svarar ”I viss mån” och mindre än 1 % ”Nej”. 

Synpunkter på delprov B: läsa 

De allra flesta lärarna (96 %) tycker att delprov B överensstämmer helt eller i stort sett med 
kursplanens skrivningar om läsa.  

På frågan om vad lärarna anser om uppdelningen att först läsa texthäftet i 60 minuter och sedan 
lösa uppgifter i 140 minuter anser 61 % av lärarna att uppdelningen fungerat ”Bra” och 25 % 
”Ganska bra”, vilket är en liten ökning från förra året. Flera av dessa lärare är mycket positiva till 
upplägget och skriver att det upplevs rättvist. 10 % av lärarna tycker däremot att uppdelningen 
mellan att läsa och lösa uppgifter fungerat ”Mindre bra” och 3 % att den fungerat ”Dåligt”. 
Många saknar det gamla upplägget där eleverna fick läsa texterna i förväg och önskar att det fanns 
plats för en gemensam diskussion kring texterna. Några lärare skriver att det blev svårt och 
stressigt för elever med dyslexi och även för elever som läser svenska som andraspråk. Andra 
lärare tycker att tiden för läsningen i stället var för lång och att det blev tråkigt för elever som 
läser snabbt och svårt för elever med koncentrationssvårigheter. 

91 % av lärarna anser att den sammanlagda tiden varit tillräcklig för att genomföra provet medan 
8 % av lärarna anser att tiden inte räckte till. I kommentarerna framkommer att lärarna främst 
anser att det varit svårt för nyanlända elever och elever med särskilda behov.  

Indelningen av uppgifterna i läsförståelseprocesser har enligt 83 % av lärarna varit till stöd, 
antingen helt eller i stort sett. 12 % av lärarna anser att indelningen endast i viss mån varit till stöd 
och 4 % anser att de inte fått något stöd alls av indelningen. På frågan om 
bedömningsanvisningarna gett lärarna det stöd de behöver vid bedömningen av elevernas 
lösningar svarar 56 % ”Ja”, 36 % svarar ”I stort sett”, 5 % ”I viss mån” och 1 % svarar ”Nej”.  

Synpunkter på delprov C: skriva 

Av de svarande lärarna uppger 20 % att någon av deras elever använt cd:n eller usb:n med 
skrivuppgifterna inlästa. Responsen från eleverna som har använt sig av inläsningarna har enligt 
lärarna varit positiv. 

65 % av lärarna svarar ”Ja” på frågan om de anser att delprov C överensstämmer med 
kursplanens skrivningar om skriva. Detta är en minskning från förra året då 75 % av lärarna 
svarande ”Ja” på samma fråga. Istället svarar 36 % ”I stort sett”, 5 % ”I viss mån” och 1 % av 
lärarna svarar ”Nej”. 

Som framgår av tabell 3 är den mest populära skrivuppgiften debattinlägget, medan bidraget till 
nättidningen och krönikan får liknande och något sämre omdömen. Enligt kommentarerna tycker 



en del lärare att krönikan var svårbedömd. Den främsta kritiken som framkommer är att 
bedömningen, för vissa elever, är allt för hård. Vissa elever har skrivit bra texter men inte inte 
fullt ut följt instruktionen, och läraren har därför varit tvungen att ge eleven ett F i betyg på 
delprovet 

Den uppgift som får flest kommenterar som svårbedömd är dock inte krönikan utan 
debattinlägget. Flera lärare skriver att en del elever haft stora svårigheter att följa instruktionen 
gällande denna uppgift.  

Uppgift nummer två, bidraget till nättidningen, får minst kommentarer men några skriver att 
ämnet kan ha varit svårt att relatera till för vissa elever, och att ämnet eventuellt känns uttömt 
efter att ha läst texten som uppgiften utgår från.  

Tabell 3. Synpunkter på skrivuppgifterna 

Hur bedömer du skrivuppgifterna för 
dina elever? 

Välvald Ganska bra Mindre bra Olämplig 

Debattinlägg 64 % 29 % 5 % 1 % 
Bidrag till nättidning 59 % 33 % 6 % 1 % 
Krönika 58 % 34 % 6 % 1 % 
 

Något som dock fått många kommentarer är valet av genrer. Väldigt många skriver att de saknar 
en novell eller någon annan typ av berättande eller mer fri genre. Detta skulle, enligt flera av dessa 
lärare, hjälpa många skrivsvaga elever. Några skriver också att många elever har svårt för genren 
krönika och undrar varför denna genre används. 

Många lärare skriver att de är nöjda med skrivuppgifterna. Flera skriver att uppgifterna var 
intresseväckande och att ämnena kändes aktuella och engagerande. 

En övervägande majoritet av lärarna (94 %) svarar att matriserna varit till stöd vid 
bedömningarna av elevernas lösningar, antingen helt eller delvis.  

Andra aspekter på provet 

Lärarna är mycket positiva till hur underlaget ”Information till eleverna” fungerat. 78 % svarar att 
underlaget fungerat ”Bra” och 20 % svarar ”Ganska bra”. Några lärare skriver dock att de inte 
tror att deras elever läste informationen och några andra skriver att informationen kring det 
muntliga provet kändes rörig. 98 % av lärarana svarar att de tillsammans med sina elever gått 
igenom informationen i skolan.  

Totalt 91 % av lärarna anser att resultatprofilen fungerat ”Bra” eller ”Ganska bra” som ett sätt att 
summera provresultaten. I kommentarerna syns att många tycker profilen är ett bra och tydligt 
verktyg, men det syns också att många är kritiska. 6 % av lärarna anser att resultatprofilen 
fungerar ”Mindre bra” eller ”Dåligt”. Precis som tidigare nämnt är det många som tycker att det 
sammanvägda provresultatet blir ologiskt och inte stämmer överens med betygskriterierna, 
mycket eftersom en elev som fått ett F på ett delprov trots detta kan få ett högre sammanvägt 
provbetyg. Mer kommentarer kring detta finns under rubriken Övriga synpunkter längre fram i 
denna sammanställning. 

Vad gäller sambedömning visar tabell 4 att det skriftliga provet, delprov C, sambedömdes mest. 
Det muntliga delprovet, delprov A, är det prov som oftast bedöms av läraren ensam. Siffrorna 
liknar hur det såg ut förra året och den största skillnaden är att färre lärare angivit alternativet 
”Samtliga elevprestationer har bedömts av annan lärare”.  



 

Tabell 4. Hur ämnesprovet har bedömts 

Hur har 
ämnes-
provet 
bedömts? 

Samtliga 
elev-
prestationer 
har sam-
bedömts 

Många elev-
prestationer 
har sam-
bedömts 

Vissa elev-
prestationer 
har sam-
bedömts 

Samtliga elev-
prestationer 
har bedömts 
av mig ensam 

Samtliga 
elev-
prestationer 
har bedömts 
av annan 
lärare 

På 
annat 
sätt 

Delprov A 24 % 6 % 18 % 46 % 2 % 2 % 
Delprov B 23 % 21 % 29 % 19 % 6 % 1 % 
Delprov C 37 % 25 % 22 % 8 % 7 % 0 % 
   

95 % av lärarna uppger att resultaten på provet ligger i linje med elevernas övriga prestationer 
under läsåret, antingen helt eller för flertalet. 2 % av lärarna anser att detta bara gäller för ett fåtal 
elever och 1 % anser att det inte alls överensstämmer. 65 % av lärarna tycker att provet som 
helhet är ett stöd när de ska sätta slutbetyg medan 32 % tycker att provet ”I viss mån” är ett stöd. 
1 % av lärarna tycker inte att provet är ett stöd i detta avseende. Några få lärare anger att de inte 
är den betygssättande läraren för eleverna.  

Av de lärare som har elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk uppger 95 % att de 
får det stöd de behöver för bedömning av provets olika delar, antingen helt eller ”I viss mån”. 
Detta är liten ökning från förra året. 5 % av dessa lärare anser sig dock inte få tillräckligt stöd. 
Flera nämner att läsförståelsedelen är särskilt svår för deras elever och skriver att de tror att 
eleverna skulle gynnas av att få diskutera texterna i förväg.  

62 % av lärarna uppger att de gjort någon form av anpassning för elever med 
funktionsnedsättning. Vanliga anpassningar är möjlighet att lyssna på texterna från cd:n eller 
usb:n, användning av dator och möjlighet att sitta enskilt eller i en mindre grupp. 

Av de lärare som besvarat enkäten uppger 57 % att de brukar läsa Skolverkets rapporter gällande 
svenskämnena.  

Övriga synpunkter 

Precis som förra året får alltså det sammanvägda provbetyget många kommentarer i lärarenkäten. 
Ett stort antal lärare påpekar att det går stick i stäv med vad betygssystemet i övrigt tillåter. Flera 
framhåller också svårigheten med att förklara för den enskilde eleven att provbetyget inte 
automatiskt blir det samma som slutbetyget. Främst gäller det i de fall där provbetyget är högre 
än slutbetyget. Det är delprovsbetygen som ger stöd för bedömning och betygssättning medan 
sammanvägningen till ett provbetyg främst är till för analys och utvärdering.  

En annan vanligt förkommande kommentar är att provet tar mycket tid i anspråk. Flera skriver 
att det blir extra stressigt att genomföra provet i mars, eftersom engelskan också genomför sina 
prov då. Många önskar att provet istället låg i februari. Några lärare skriver att de önskar att 
läsprovet rättades centralt. Några lärare är också kritiska till att det är tillåtet att använda datorer 
för skrivprovet, trots att alla skolor inte har möjlighet att göra detta. Dessa lärare tycker att detta 
gör provet orättvist och menar att det är avsevärt mycket enklare att skriva en bra text med hjälp 
av ett textbearbetningsprogram på en dator än vad det är att skriva för hand.  



Provgruppen vill tacka alla lärare som svarat på enkäten. Era svar har givit oss värdefull 
information om hur årets prov tagits emot och vilka förändringar som eventuellt bör göras inför 
kommande år. 


