
Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk i åk 9, vt 2012 

 

I anslutning till vårterminens ämnesprov har 856 lärare besvarat enkäten. Av dessa undervisar 
87 % i svenska och 27 % i svenska som andraspråk. Vissa lärare undervisar i båda ämnena. 

Synpunkter på provets innehåll  

Lärarna är överlag nöjda med ämnesprovet som helhet. 60 % svarar att de tycker att provet som 
helhet var ”Bra” och 38 % att det var ”Ganska bra”. 2 % uppger att de tyckte att provet var 
”Ganska dåligt”. 

Synpunkter på lärarinformationen – det gröna häftet 

98 % av lärarna uppger att de tyckte att informationen i det gröna häftet var ”Bra”. 
Diskussionsunderlagen används flitigt, och bara 1 % av lärarna uppger att de inte använt 
underlaget alls. Nyttjandet av diskussionsunderlagen uppges i enkäten vara mellan 82 % och 
91 %. I stort sett alla lärare (98 %) tycker att layouten i häftet var ”Bra” eller ”Ganska bra”. 

Synpunkter på texthäftet 

”Jobbkrisen är en bluff” sticker ut som den text lärarna tycker är bäst medan texterna ”Från och 
med Oskar Linnros” och ”Vackert och kvalfyllt” är de som flest lärare tycker är olämpliga. I 
kommentarerna framkommer det att många tyckte att just dessa texter var svåra för deras elever. 
Något färre än förra året tycker att texterna är ”Välvalda”. 

Tabell 1. Texternas lämplighet 

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

Jobbkrisen är en bluff 83 % 15 % 2 % 

Från och med Oskar Linnros 58 % 37 % 5 % 

Julklappen 55 % 42 % 4 % 

Vackert och kvalfyllt 53 % 42 % 5 % 

Minuten tar … 75 % 24 % 1 % 

Lyckans minut 76 % 23 % 1 % 

Dom talar om 58 % 40 % 2 % 

Den evige pojken 63 % 34 % 3 % 

Silverapan 55 % 42 % 2 % 

Förvandlingens ögonblick 62 % 35 % 2 % 

Tidskapsel öppnades med glädje 59 % 38 % 2 % 



 

Tabell 2. Bildernas lämplighet 

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

Kollage av Klocka och Framåt 72 % 28 % 0 % 

Förfallet hus 64 % 35 % 1 % 

Slappande ungdomar 66 % 32 % 1 % 

Återvänder till min barndom 51 % 43 % 6 % 

Mikrofon 48 % 46 % 6 % 

Hvis du visste 42 % 50 % 8 % 

Möte 76 % 24 % 0 % 

Den falska spegeln 58 % 39 % 2 % 

Här 57 % 41 % 3 % 

Stannad tid 49 % 43 % 8 % 

Rocky 52 % 44 % 4 % 

Som tabell 2 visar är det främst Hvis du visste och Stannad tid som lärarna tycker är olämpliga. Båda 
är abstrakta konstbilder och lärarna kommenterar att de bilderna inte sporrade eleverna till att 
diskutera temat. 

60 % uppger att någon av eleverna använt cd:n med samtliga texter inlästa och 40 % har spelat 
upp någon eller några texter för hela klassen. 

Samtliga svarande lärare uppger att texthäftet var ”Bra” eller” Ganska bra” att läsa samt att det 
var tilltalande. 

Synpunkter på delprov A: Att läsa och förstå 

94 % av lärarna anser att uppgifterna är tydligt formulerade och 12 % att någon eller några 
uppgifter är olämpliga. 96 % av lärarna tycker att bedömningsanvisningarna till delprov A är 
tydliga antingen ”Absolut” eller ”I stort sett”. 5 % tycker att de är tydliga ”I viss mån” eller ”Inte 
alls”. Inte heller layouten i elevernas uppgifts- och svarshäfte är något som vållar problem då 
endast 1 % av lärarna uppger att de tycker att den är ”Dålig”.  

Synpunkter på delprov B: Muntlig uppgift 

För de allra flesta lärare har det fungerat ”Bra” (60 %) eller ”Ganska bra” (34 %) att genomföra 
den muntliga uppgiften. Som tabell 3 visar är omdömet om texterna överlag positivt, med 
undantag för utdraget ur Här ligger jag och blöder. Textutdraget handlar om en tjej som sågar av sig 
tummen på slöjden och kommentarerna kring texten rör att den var alldeles för detaljerad och att 
eleverna tyckte att den var otäck. 42 % av lärarna tycker att bedömningsanvisningarna till 
delprovet är tydliga och 50 % att de är tydliga ”I stort sett”. 1 % uppger att de är otydliga. 

 

 



 

 

 

Tabell 3. Texter till delprov B 

Hur bedömer du texterna till delprov B?  Välvald Ganska bra Olämplig 

Här ligger jag och blöder 53 % 37 % 10 % 

Det är så logiskt alla fattar utom du 58 % 40 % 2 % 

Svenhammeds journaler 69 % 29 % 2 % 

I det här trädet 48 % 48 % 4 % 

Skynda att älska 61 % 36 % 2 % 

Ett litet hål i mörkret 54 % 44 % 2 % 

Den dansande djävulen 52 % 45 % 3 % 

Jag ser mig själv i en stulen spegel 61 % 38 % 1 % 

Ibland bara måste man 60 % 38 % 2 % 

Leva vidare 62 % 37 % 1 % 

Hjärtblad 43 % 53 % 5 % 

Skynda att älska 61 % 37 % 2 % 

Kulor i hjärtat 61 % 38 % 2 % 

När du blundar tittar jag 51 % 46 % 3 % 

Synpunkter på delprov C: Skrivuppgift 

Som framgår av tabell 4 har årets skrivuppgifter tagits emot bra. Andelarna är ganska jämnt 
fördelade men flest lärare (82 %) tycker att uppgiften ”När tiden stannar” är bäst.  

Tabell 4. Synpunkter på skrivuppgifterna 

Hur bedömer du skrivuppgifterna för dina elever? Välvald Ganska bra Olämplig 

Svar på tal 76 % 24 % 1 % 

När tiden stannar 82 % 18 % 1 % 

Hej du tonåring 2050! 81 % 18 % 1 % 

Inte längre barn 78 % 21 % 1 % 



96 % av lärarna tycker att bedömningsanvisningarna ”Absolut” eller ”I stort sett” är tydliga. Fyra 
stycken lärare tycker att anvisningarna är dåliga. Fyra lärare anser också att layouten på 
elevmaterialet i delprovet är dålig medan övriga svarande tycker att den är ”Ganska bra” (25 %) 
eller ”Bra (75 %). 

Andra aspekter på provet 

Totalt 97 % av lärarna anser att resultatprofilen fungerar ”Bra” eller ”Ganska bra” som ett sätt att 
summera provresultaten. Layouten i det röda häftet med bedömningsanvisningar tycker lärarna är 
fungerande. 70 % anser att den är ”Bra” och 29 % att den är ”Ganska bra”. Ingen av de svarande 
lärarna tycker att den är ”Dålig”. I kommentarerna nämns främst att det vore önskvärt med färg 
då det skulle bli ännu tydligare. Av ekonomiska skäl finns det i dagsläget tyvärr inte möjlighet att 
göra bedömningsanvisningarna i färg. 

Vad gäller sambedömning visar tabell 5 att det skriftliga provet, delprov C, sambedöms mest. Det 
muntliga delprovet, delprov B, bedöms oftast av läraren ensam. 

 

Tabell 5. Hur har elevprestationerna bedömts? 

 Samtliga 
elevprestationer 
har 
sambedömts 

Många 
elevprestationer 
har 
sambedömts 

Vissa 
elevprestationer 
har 
sambedömts 

Samtliga 
elevprestationer 
har bedömts av 
mig ensam 

Samtliga 
elevprestationer 
har bedömts av 
annan lärare 

På 
annat 
sätt 

Delprov 
A 

23 % 22 % 30 % 18 % 6 % 1 % 

Delprov 
B 

15 % 7 % 13 % 61 % 3 % 1 % 

Delprov 
C 

35 % 23 % 22 % 10 % 9 % 1 % 

 

89 % av lärarna uppger att provresultatet ligger i linje för flertalet av eleverna. 1 % uppger att det 
inte alls överensstämmer. 40 % av lärarna tycker att provet ”I hög grad” är ett stöd när de ska 
sätta slutbetyg och 57 % tycker att de ”Till viss del” får stöd vid betygssättningen av slutbetyget. 

De lärare som har elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk uppger att de får stöd 
eller ”I viss mån” har stöd från provets olika delar för att kunna bedöma sina elever. 

68 % av lärarana uppger att de gjort någon form av anpassning för elever med 
funktionsnedsättning. Den vanligaste typen av anpassning är att ge eleverna förlängd tid eller 
möjlighet att sitta i en mindre grupp och göra provet. 

Övriga synpunkter 

Lärarna brukar varje år komma med synpunkter på provets utformning och innehåll och så även i 
år. Det man dock kan säga är att antalet frågor till provinstitutionen såväl muntligt som skriftligt 



precis som förra året varit betydligt färre än tidigare år. Nedan följer en kort genomgång av det 
som lärarna flitigast kommenterat i lärarenkäten. 

Några av uppgifterna till delprov A tycker lärarna är otydligt formulerade. Det är främst 
uppgifterna 6, 14, 17 och 21. Samtliga av dessa frågor går till nivå 3 och är mer krävande 
uppgifter som kräver att eleven kan reflektera och resonera kring texterna de läst. Lärarna uppger 
att många elever haft svårt med dessa frågor och att det ibland varit otydligt vad som krävts. Flera 
lärare skriver också att de saknar en bildfråga. Skälen till att årets prov inte innehåller en bildfråga 
är flera. Provgruppen försöker att i viss mån variera frågorna från år till år. Ibland finns det t.ex. 
frågor till dikterna ibland inte osv. De frågor som slutligen kommer med i provet är resultatet av 
många utprövningar där flertalet uppgifter får stryka på foten eftersom de av olika anledningar 
inte håller måttet. Till årets prov prövades ett par bildfrågor ut, men ingen av dem höll för att 
komma med i det skarpa provet 

Något som efterfrågas i lärarenkäten är fler bedömda elevexempel till delprov C. 
Bedömningsanvisningarna är dock redan ganska omfattande och provgruppen har i nuläget inga 
planer på att utöka häftet ytterligare. I kommande prov kommer det att finnas tre skrivuppgifter 
med sex bedömda elevlösningar till varje uppgift. Två av dessa (sex totalt) kommer att vara 
skrivna av elever som följer kursplanen för svenska som andraspråk.  

Flera lärare tycker att matrisen är bra och till hjälp vid bedömningen. I kommande prov ingår en 
specifik matris till varje skrivuppgift för att göra det enklare vid bedömningen 

En vanligt förekommande kommentar har rört att proven för årskurs 6 och 9 ligger i samma 
vecka vilket vållar bekymmer för den lärare som har båda årskurserna. Provgruppen har full 
förståelse för att det blir en tung rättningsbörda för undervisande lärare och frågan har förts 
vidare till ansvariga på Skolverket.  Möjligheten att lägga proven för årskurs 6 och 9 i olika veckor 
eller olika terminer är tyvärr inte så stor. En stor del av problemet ligger i att antalet möjliga 
veckor under vårterminen att lägga ut provdagar på är väldigt begränsade eftersom såväl sportlov 
som påsklov är olika för olika delar av landet. Under våren ska också eleverna genomföra 
nationella prov i engelska, matematik, SO och NO vilket gör att antalet möjliga provdagar 
ytterligare begränsas. Eftersom proven ska göras i slutet av årskursen är det svårt att motivera att 
lägga dem på hösten. 

Provgruppen tackar för alla välgrundade och insiktsfulla kommentarer kring provmaterialet. De 
är till stor hjälp för vårt fortsatta arbete. 

 

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 
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