
Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk i åk 9, vt 2013 

 

I anslutning till vårterminens ämnesprov har 886 lärare besvarat enkäten. Av dessa undervisar 87 
% i svenska och 28 % i svenska som andraspråk.  

Synpunkter på provets innehåll 

Lärarna är överlag nöjda med ämnesprovet som helhet, även om något fler än föregående år är 
missnöjda. 54 % svarar att de tycker att provet som helhet var ”Bra” och 40 % att det var 
”Ganska bra”. 4 % uppger att de tyckte att provet var ”Ganska dåligt” och 1 % svarar att det var 
”Dåligt”.  

Synpunkter på lärarinformationen – det gröna häftet 

7 % av lärarna uppger att de saknar något i lärarinformationen. Flera lärare skriver att de skulle 
vilja ha mer tydlighet kring genomförande och bedömning av det muntliga provet. I övrigt har 
lärarna många skilda åsikter kring vad som saknas. Några lärare uppger att de tycker att häftet är 
rörigt.  

Kopieringsunderlaget ”Information till eleverna” fungerade enligt de flesta bra. 65 % av lärarna 
uppgav att det fungerat ”Bra” och 28 % ”Ganska bra”. De flesta lärarna (95 %) har tillsammans 
med sina elever gått igenom informationen i skolan.  

55 % av lärarna anser att de fått tillräckligt stöd i frågor gällande anpassning av provet, och 
 34 % av lärarna anser att de i ”I stort sett” fått detta. 8 % av lärarna anser att de bara fått detta ”I 
viss mån” medan 2 % inte alls tycker att de fått tillräckligt stöd.   

Synpunkter på texthäftet 

Som framgår av tabell 1 är lärarna mest nöjda med texten ”Jag ville sticka ut, våga synas”, tätt 
följd av texten ”Plastikoperationer”. Den norska dikten ” Vær ikke et i dag, i går” är den text som 
flest lärare tycker var olämplig. Bland kommentarerna syns att många lärare i svenska som 
andraspråk är missnöjda med att en text på norska finns med, bland annat eftersom nordiska 
språk inte finns med som ett moment i kursen svenska som andraspråk och eleverna har upplevt 
en stress över att de inte förstått utdraget och därmed missat viktig information. Många lärare 
tycker även att texten ”14 februari” var för lång och tog för mycket tid och kraft i anspråk. 
Anledningen till att det 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. Som jämförelse har texterna i PIRLS, det internationella läsförståelseprovet 
för elever i årskurs 4, en textlängd mellan 800 och 1200 ord. 14 februari består av cirka 3600 ord 
och det måste anses rimligt att en elev som gått 5 år längre i skolan ska kunna läsa och förstå en 
text som är längre än 1200 ord. 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Texternas lämplighet 

Hur bedömer du texterna i häftet för dina elever? Välvald Ganska bra Olämplig 

Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle 68 % 30 % 5 % 

14 februari 67 % 27 % 5 % 

”Jag ville sticka ut, våga synas” 82 % 17 % 0 % 

Ej ett i dag och ett i år 42 % 51 % 6 % 

Vær ikke et i dag, i går 36 % 50 % 12 % 

Välkomna till dagens seminarium 53 % 41 % 4 % 

Plastikoperationer 75 % 21 % 2 % 

 

53 % av lärarna uppger att någon av deras elever använt sig av cd:n eller usb-minnet med samtliga 
texter inlästa. Enligt lärarnas kommentarer fungerade detta bra.  

De flesta lärarna uppger att de tycker att layouten och bilderna i texthäftet var ”Bra” (57 %) eller 
”Ganska bra” (38 %). Bara 2 % anser att bilderna och layouten varit ”Mindre bra” och   0 % 
anger alternativet ”Dåligt”.  

Synpunkter på delprov A: tala 

Från lärarnas svar på enkäten kan man se att de flesta tycker att delprov A: tala, var mycket bra 
och inspirerande. 70 % anser att delprovet överensstämmer med kursplanens skrivningar om tala 
och 26 % anger att provet ”I stort sett” gör detta. Lärarna uppger även att det fungerat bra att 
genomföra delprovet i elevgrupperna. Enligt 66 % har detta fungerat ”Bra” och enligt 28 % 
”Ganska bra”. Flera lärare anser att eleverna verkligen får möjlighet att visa vad de kan genom 
provet.  

Det som verkar ha fungerat sämre är hur provet genomförs organisatoriskt på skolan. 36 % anser 
att detta fungerat ”Bra” och 34 % anser att detta fungerat ”Ganska bra”. Dock svarar hela 19 % 
att detta fungerat ”Mindre bra” och 9 % att detta fungerat ”Dåligt”. I kommentarerna ser man att 
lärarna tycker att provet tagit väldigt mycket tid, att elever ofta måste lämnas ensamma och att 
sambedömning är näst intill omöjlig att genomföra. Flera lärare skriver att provet varit stressande 
att genomföra.  

57 % av lärarna skriver att någon elevgrupp bestått av fyra elever istället för fem. Anledningen till 
att det blivit så är, enligt de flesta av lärarna, sjukdom. Några lärare skriver att deras elevgrupper 
bestod av udda antal elever eller att elevgruppen endast innehöll fyra elever.  

På frågan om någon elevgrupp använt mer än 30 minuter för förberedelse svarar 40 % av lärarna 
”Ja”. Anledningen till detta är oftast att eleverna är ambitiösa och vill utnyttja all den tid de kan 
få. Risken för överarbetning blev dock tydlig enligt lärarna. Någon lärare uppger att elevgruppen 
bestod av elever som nyligen kommit till Sverige och därför behövde längre tid för förberedelse. 

När lärarna fått skatta hur de bedömer underlagen till delprov A är det mest populära underlaget 
utdraget ur reportaget ”Under nålen”. Många anser att det var lätt för eleverna att diskutera 
utifrån denna text. 13 % av lärarna anser att filmen ”Elaka ord” var olämplig och hela 21 % av 
lärarna anser att serierutan ”Hur gick styrelsemötet?” var olämplig. Flera lärare tycker att det var 
krångligt att ordna med uppspelningen av filmen och många tycker att det var svårt för eleverna 
att diskutera innehållet i serierutan. Däremot har ytterst få lärare varit kritiska till att underlagen 
inte enbart bestått av skönlitterära textutdrag som varit fallet i det tidigare muntliga delprovet. 

 



Tabell 2. Underlag till delprov A 

Hur bedömer du underlagen till delprov A? Välvald Ganska bra Olämplig 

Elaka ord 43 % 36 % 13 % 

”Jag vill vara hen – inte hon eller han” 64 % 30 % 4 % 

Under nålen 80 % 17 % 1 % 

Skjut apelsinen 69 % 27 % 1 % 

Tänk om det där är jag 72 % 24 % 1 % 

Snövit 43 % 47 % 8 % 

Hur gick styrelsemötet? 27 % 47 % 21 % 

 

En övervägande majoritet (92 %) av lärarna tycker inte att någon av diskussionsfrågorna till 
delprovet var olämpliga. 4 % av lärarna svarade att det fanns någon eller några olämpliga 
diskussionsfrågor. Kommentarerna kring ämnet är mycket spridda. Några skrev att frågorna till 
”Skjut apelsinen” var ledande och andra skrev att diskussionsfrågorna till ”Snövit” och serierutan 
”Hur gick styrelsemötet?” ledde till platta diskussioner.  

51 % av lärarna tycker att det fungerat ”Bra” att göra en helhetsbedömning av de tre momenten i 
delprov A medan 43 % svarar ”Ganska bra”. 4 % svarar att det gått ”Mindre bra” och 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 56 % ”Ja” och 37 % ”I stort sett”. 5 % 
av lärarna svarar ”I viss mån” och 0 % ”Nej”. 

Sammanfattningsvis är lärarna nöjda med delprovets innehåll, men mindre nöjda med 
organisationen det krävde på skolan för att få det att fungera enligt anvisningarna. Till kommande 
år kommer därför en viss modifiering av genomförandet att ske som öppnar upp för att till 
exempel genomföra den inledande förberedelsen i helklass om någon lärare så önskar. 

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 60 % av lärarna att uppdelningen fungerat ”Bra” och 23 % 
”Ganska bra”. Dessa lärare skriver att tiden var tillräcklig, att det blev rättvist för eleverna och att 
läsningen tvingade eleverna att gå igenom texterna noggrant. 12 % av lärarna tyckte däremot att 
uppdelningen fungerat ”Mindre bra” och 4 % att den fungerat ”Dåligt”. Några av dessa 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. 7 % av 
lärarna anser inte att tiden räckte till. Resterande lärare har inte svarat på frågan. 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 79 % av lärarna varit till stöd, 
antingen helt eller i stort sett. 14 % av lärarna anser att indelningen endast i viss mån varit till stöd 



och 6 % anser att de inte fått något stöd alls av denna. På frågan om bedömningsanvisningarna i 
övrigt gett lärarna det stöd de behöver vid bedömningen av elevernas läsförmåga svarar 52 % 
”Ja”, 39 % svarar ”I stort sett”, 7 % ”I viss mån” och 1 % svarar ”Nej”.  

Sammanfattningsvis har lärarna varit nöjda med delprovet i sin helhet, men främst två av 
uppgifterna har varit föremål för diskussion. Den första uppgiften på texten ”Roligare att vara 
prinsessa än Batman, tyckte Kalle” och uppgiften som behandlade ironi på texten ”14 februari”. 
Den första uppgiften, ”Många föräldrar har känt sig lättade när de har träffat Kalle. Ge ett 
exempel på ett positivt bemötande av Kalle när han haft klänning” fick tillägget av den första 
meningen efter att materialet prövats ut på elever. Flera elever svarade att föräldrarna känt sig 
lättade och eftersom det i sig inte är ett positivt bemötande av Kalle och att provgruppen därför 
inte ville att eleverna skulle ge ett sådant svar på uppgiften skrevs det in i den slutgiltiga 
formuleringen av uppgiften. Vad gäller uppgiften om ironi så menade en del lärare att det fanns 
fler exempel på ironi som kunde vara rätt i texten. 

Synpunkter på delprov C: skriva 

75 % av lärarna svarar ”Ja” på frågan om de anser att delprov C överensstämmer med 
kursplanens skrivningar om skriva. 21 % svarar ”I stort sett” och 3 % svarar ”I viss mån”. Tyvärr 
uppstod ett tekniskt problem vid inrapporteringen av kommentarerna till denna fråga så dessa går 
inte att redovisa.  

 

Tabell 3. Synpunkter på skrivuppgifterna 

Hur bedömer du skrivuppgifterna för dina 
elever? 

Välvald Ganska bra Olämplig 

Novell med valfri rubrik 73 % 24 % 3 % 

Kille/Tjej 78 % 20 % 1 % 

Skönhetsoperationer 74 % 22 % 2 % 

 

Som framgår av tabell 3 anser de flesta lärarna att skrivuppgifterna varit välvalda eller ganska bra. 
Skattningarna av de olika ämnena är ganska jämnt fördelade även om uppgiften ”Kille/Tjej” är 
den mest omtyckta och ”Novell med valfri rubrik” den minst populära. Flera lärare skriver att 
novell kan vara en svår genre som kan få vissa elever att sväva iväg i skrivandet allt för mycket.  

Totalt 93 % av lärarna anser att matriserna varit till stöd i bedömningarna av elevernas lösningar, 
antingen helt eller ”I stort sett”. 5 % av lärarna anser att matriserna endast varit till stöd ”I viss 
mån” och mindre än 1 % anser att de inte varit till något stöd alls. På frågan om 
bedömningsanvisningarna i övrigt gett lärarna det stöd de behöver vid bedömningen av elevernas 
lösningar svarar 57 % ”Ja”, 36 % svarar ”I stort sett” och 5 % svarar ”I viss mån”. Mindre än 
1 % svarar ”Nej” på frågan och några lämnar den blank.  

Sammantaget är lärarna nöjda med delprov C. Det som främst framhålls som positivt är att det 
nu finns en matris till varje enskild skrivuppgift mot att det tidigare endast fanns en gemensam 
matris. Från och med årets prov är antalet skrivuppgifter också minskade från fyra till tre. En 
majoritet av lärarna tycker att detta varit bra och framhåller då att det var positivt att eleverna inte 
behövde ta ställning till fyra skrivuppgifter samt att det blev mindre för läraren att sätta sig in i. 
Några lärare tycker dock det motsatta och kritiserar att valmöjligheterna för eleven begränsats. 

 



Andra aspekter på provet 

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. 6 % av lärarna anser dock att resultatprofilen fungerar ”Mindre bra” eller ”Dåligt”. Bland 
dessa 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. Den 
procentsats som rapporterar att de bedömt det muntliga provet på egen hand har ökat kraftigt 
sedan förra året, då provet var annorlunda utformat.  

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 % 7 % 16 % 49 % 4 % 2 % 

Delprov B 24 % 24 % 31 % 18 % 10 % 1 % 

Delprov C 37 % 27 % 25 % 8 % 11 % 1 % 

   

95 % av lärarna uppger att resultaten på provet ligger i linje med elevernas övriga prestationer 
under läsåret, antingen helt eller för flertalet. 3 % av lärarna anser att detta bara gäller för ett fåtal 
elever och 1 % anser att det inte alls överensstämmer. 67 % 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.  

Av de lärare som har elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk uppger 84 % att de 
får det stöd de behöver för bedömning av provets olika delar, antingen helt eller ”I viss mån”. 7 
% av dessa lärare anser sig inte få tillräckligt stöd.  

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

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

Övriga synpunkter 

En vanlig synpunkt i lärarenkäten gäller det sammanvägda provbetyget. Många 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 är en teknisk konstruktion som främst är till för analys och utvärdering och läraren 
behöver inte ta upp det med eleven. För att tydligt skilja på de olika betygen kommer det 



sammanvägda provbetyget att tas bort från elevens resultatprofil i kommande prov och det 
kommer i stället att finnas en särskild sammanställningsblankett på klassnivå som läraren kan 
använda när resultaten ska rapporteras in till SCB. 

I övrigt har det, precis som förra året, varit få frågor såväl före som under genomförandet av 
provet. I början av vårterminen handlade frågorna främst om organisationen kring delprov A och 
efter att hela provet genomförts i februari var det främst bedömningsfrågor gällande 
svårbedömda elevsvar på läsförståelsen. 

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. 

 

 

 

 


