
Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid ämnesprovet 
Vad väljer du?, vt 2008 
 

Efter vårterminens ämnesprov Vad väljer du? har 1653 lärare svarat på lärarenkäten. 1269 av 
dessa undervisar i svenska (77 %) och 134 i svenska som andraspråk (8 %). Övriga har inte 
uppgett viket ämne de undervisar i eller angett att de har båda ämnena. Beräkningarna nedan 
baseras på 1653 enkäter om inget annat anges. Alla lärare har inte svarat på varenda fråga i 
enkäten och därför blir summan inte alltid 100 %. Alla siffror är avrundade till närmaste 
heltal. 

Fråga 1–2: Synpunkter på provets innehåll och utskick 
Av de svarande lärarna anger 66 % att ämnesprovet som helhet var bra och 28 % uppger att 
det var ganska bra. Temat beskrivs som tydligt, intressant och aktuellt med bra texter som 
engagerade eleverna. 2 % av lärarna svarade att provet var dåligt eller ganska dåligt. En del 
lärare har kommenterat att det var lättare att få ett högre betyg på A-delen i år jämfört med 
2007. Ett mer utförligt resonemang om detta kommer i resultatrapporten för ämnesprovet 
2008, vilken publiceras på Skolverkets hemsida senare i höst. Några tyckte att det var ojämn 
svårighetsgrad mellan delproven och att A-delen i år var lättare än förra året. För mer 
information om lärares åsikter om delprov A se fråga 9–11. 
 
Från och med provet 2008 skickas provmaterialet ut till skolorna i två omgångar för att öka 
säkerheten kring provet. Tre veckor före provdatum för delprov A och C får skolorna 
texthäfte, cd och häfte med lärarinformation. En vecka innan provdatum för delprov A och C 
kommer uppgifterna till delprov A och C, bedömningsanvisningar samt lärarenkät. 80 % 
tycker att utskicket fungerade bra medan 11 % är negativa. De allra flesta skriver att det flutit 
på bra, men de som är negativa skriver att de inte nåtts av informationen om förändringen och 
därför trodde att det saknades material. Ett allmänt önskemål är att det muntliga materialet ska 
komma tidigare, gärna redan under höstterminen. För fler kommentarer om 
utskicksförfarandet se övriga synpunkter. 

Fråga 3–4: Synpunkter på lärarinformationen – det gröna häftet 
94 % av lärarna tycker att informationen i det gröna häftet har fungerat bra och att den varit 
tydlig och lättöverskådlig. De som kryssat ”Inte så bra” (3 %) tycker att det är alldeles för 
mycket information vilket gör det svårt att snabbt hitta det väsentligaste. Även tydligare 
information kring genomförandet av delprov B efterlyses. För mer information om åsikter om 
delprov B se fråga 12–14. 
 
Många lärare använder diskussionsunderlaget i det gröna häftet som ett led i förberedelsen 
inför provet. Mest använt är Kvalitet i text? Tänk på det här i ämnet svenska/svenska som 
andraspråk (73 %) samt de exempel på bedömda elevtexter som finns i materialet (72 %). 
Exempel på elevlösning och bedömning av delprov A användes av 69 % och Bedömning av 
muntliga framföranden + samtal och presentation av 65 %. 4 % av lärarna uppger att de inte 
använt diskussionsunderlaget alls. 
 



Fråga 5–8: Texthäftet 
En sammanställning av lärarnas åsikter om texterna i häftet redovisas nedan i tabell 1. 
 
Tabell 1  Vad anser du om svårighetsgraden hos texterna i texthäftet? 

Text  För lätt Lagom För svår 

Dikter och citat 1 % 91 % 8 % 

Vi får ta klimatsmällen 2 % 97 % 1 % 

Unga kan också… 3 % 96 % 1 % 

Vågen 1 % 95 % 4 % 

Dikter 1 % 89 % 10 % 

Med små eller stora 
medel… 

1 % 92 % 8 % 

Sucka mitt hjärta >1 % 92 % 8 % 

Selda säger 3 % 94 % 3 % 

Den designade 
människan 

2 % 85 % 13 % 

Stresskurs 4 % 95 % 1 % 

Människan är … >1 % 91 % 9 % 
Anm. Procentsatserna är beräknade på de 1653 enkäter som registrerats, undantaget alla blanka svar 
samt enkäter med två svar. 
 
En majoritet av lärarna tycker att de flesta av texterna håller en lagom svårighetsgrad. Det 
korta utdraget ur artikeln Den designade människan tycker däremot 14 % av de svarande 
lärarna är för svår. Även dikterna hör till de texter som bedöms som svårast för eleverna.  
 
På frågan om någon eller några av bilderna särskilt har engagerat eleverna svarar 49 % ja och 
43 % nej. De bilder som nämns som mest engagerande är i rangordning, Frida Kahlo – 
Självporträtt på gränsen mellan Mexiko och USA, Ingegerd Carlström – Finna sin väg, Bo 
Mörnerud – Avklädd samt Sven Jonson – Nattligt tema. Intressant att notera är att alla är 
målningar. 
 
En undersökning gjord på 450 elevlösningar av uppgift 21, ”Välj två bilder i texthäftet som du 
tycker har något gemensamt. Beskriv bilderna och förklara utförligt varför du tycker att det 
hör ihop. Det bilderna har gemensamt ska framgå av din förklaring.”, visar vilka bild-
kombinationer som eleverna valt att göra. Den mest populära kombinationen är Finna sin väg 
och Avklädd som är vald av 24 % av eleverna. På andra plats kommer kopplingen mellan 
Finna sin väg och Självporträtt på gränsen mellan Mexico och USA med 9 %. En mer utförlig 
redogörelse av undersökningen kommer i resultatrapporten för ämnesprovet 2008. 
 



48 % av de svarande lärarna har haft elever som använt cd:n med texthäftet inläst och 42 % 
uppger att de spelat upp texter för hela klassen som ett sätt att få med hela klassen i en 
gemensam diskussion. Eleverna verkar också uppskatta att få lyssna på texterna, eftersom det 
ger lite variation till det egna läsandet samt att många föredrar att både höra och läsa texter för 
att ”de fastnar bättre då”. Svenska som andraspråkslärare betonar att deras elever är mycket 
hjälpta av att få höra och läsa texten samtidigt. Omdömena om kvaliteten på inläsningarna 
varierar mellan ”trevligt inläst med bra inlevelse” till ”lite långsam och oengagerad 
inläsning”. 
 
Fråga 9–11: Synpunkter på delprov A: Att läsa och förstå 
Uppgifterna till delprov A tycker 91 % av lärarna var tillräckligt tydligt formulerade. 6 % 
tyckte att det fanns otydligheter. Främst gäller kritiken tre av uppgifterna, fråga 9, 11 och 12, 
men även fråga 14 får kritik. 
9) Högst upp på s. 7 i texthäftet säger Anders pappa: ”Hör du, …”. Detta förändrar Anders 
och pappans uppfattning om varandra. a) på vilket sätt förändras Anders uppfattning om 
pappan? b) På vilket sätt förändras pappans uppfattning om Anders?,  
11) Johanna Nilson skriver att ingen människa föds ond, ändå väljer vissa människor att bli 
självmordsbombare. Varför blir de det enligt texten? Ge ett exempel.  
12) Vilket är det bakomliggande skälet till att Johanna Nilssons krönika publiceras i 
tidningen vid just den här tidpunkten?  
14) Enligt texten finns det två orsaker till att koalahonor ibland dör i förtid. a) Vilka är 
orsakerna? b) Förklara varför detta inträffar. 
 
Kommentarerna kring fråga 9 och 11 rör främst att facit upplevs som för snävt, och fråga 14 
beskrivs som otydlig på grund av sin a-b funktion samt olämplig för att den behandlar ett så 
känsligt ämne som våldtäkt. En annan synpunkt är att ordspråk är svårt för elever med 
svenska som andraspråk. Flera lärare framför också en önskan om att inte lägga två mer 
krävande frågor sist i häftet eftersom elever tenderar att få tidsbrist och då missar viktiga 
frågor. 
 
Överlag verkar de flesta vara nöjda med bedömningsanvisningarna till delprov A. 96 % av 
lärarna tycker att de absolut/i stort sett har varit till nytta. 3 % har i viss mån haft hjälp av 
informationen och ytterligare 1 % har inte svarat på frågan. Speciellt nya lärare som är ovana 
vid proven tycker att anvisningarna varit till stor hjälp. Däremot vållar svaren på nivå 3 ofta 
problem på grund av de öppna svaren som lämnar utrymme för tolkningar. Ibland är det även 
svårt att se skillnaden mellan svar på nivå 2 och nivå 3 skriver några lärare. 
 
Fråga 12–14: Synpunkter på delprov B: muntlig uppgift 
86 % av lärarna tycker att det har fungerat bra/ganska bra att genomföra B-uppgiften och 9 % 
tycker att det har fungerat ganska dåligt/dåligt. Några lärare kommenterar att det är svårt att 
organisera och att göra något meningsfullt för övriga elever medan läraren lyssnar på elever i 
smågrupper. En annan vanligt förekommande kommentar är att delprovet tar för lång tid att 
göra. Ytterligare en lärare skriver ”svårt att genomföra och organisera men klart värt det för 
ett kanonbra prov!” 
 
Texterna till delprov B har tagits emot väl och det allmänna omdömet är att delprovet bjöd på 
intressanta texter som ledde till givande diskussioner och engagerade eleverna. Det fanns även 
en mindre grupp lärare som tyckte motsatsen. I tabell 2 finns en sammanställning av lärarnas 
åsikter om texterna till delprov B. I år var det elva texter mot tidigare femton stycken. Flera 
kommenterade att det är alldeles för lite, eftersom de har klasser på över 30 elever. 



Tabell 2  Hur bedömer du texterna till delprov B? 

Text Välvald Ganska bra Olämplig 

1 Spelar död 44 % 49 % 7 % 

2 Ser mitt huvud tjockt 
ut i den här? 

59 % 39 % 2 % 

3 Snabb affär 63 % 36 % 1 % 

4 Mina drömmars stad 47 % 46 % 7 % 

5 Uppdraget 73 % 27 % 1 % 

6 Hål i huvudet 57 % 41 % 2 % 

7 Proffsdrömmar 65 % 35 % 1 % 

8 Robson 53 % 43 % 4 % 

9 Tillsammans är man 
mindre ensam 

47 % 48 % 5 % 

10 Martin Bircks 
ungdom 

38 % 51 % 10 % 

11 Huset vid vägens 
slut 

67 % 33 % 0,4 % 

Anm. Procentsatserna är beräknade på det antal som svarat på frågan. Blanksvar och två svar är 
borträknade. 
 
Den text som fått mest positiva kommentarer är text 5, Uppdraget, och mest negativ kritik har 
text 10, Martin Bircks ungdom, fått. ”Spännande” och ”mycket att diskutera” respektive 
”ålderdomlig” och ”svår att ta till sig” är de vanligaste kommentarerna kring de båda texterna. 
 
Nytt för provet 2008 är att även delprov B fått en matris som stöd för bedömningen. Trots det 
upplevs provet som svårbedömt och ”godtyckligt” som en lärare skriver. Återkommande 
kommentarer är att det är svårt att hinna med att bedöma alla elever och att instruktionerna till 
delprovet skulle behöva stramas upp. Ytterligare några tycker att det är snärjigt att hinna med 
att pricka av alla bedömningspunkter under de relativt korta samtal eleverna för. Trots 
kritiken är det ändå en klar majoritet av lärarna som tycker att de haft nytta av 
bedömningsanvisningarna för delprovet. 34 % anser att de ”absolut” har varit till nytta och 
43 % att de ”i stort sett” varit till hjälp vid bedömningen. 17 % av lärarna instämmer med att 
anvisningarna varit till nytta ”i viss mån” medan 1 % anser att de ”absolut inte” blivit hjälpta. 
 
Fråga 15–17: Synpunkter på delprov C: skrivuppgift 
57 % av lärarna anser att skrivuppgifterna var bra och 34 % att de var ganska bra. ”De flesta 
hittade något att skriva om”, ”ämnena var aktuella” är några av kommentarerna. 4 % av 
lärarna och mindre än 1 % tyckte att uppgifterna var ganska dåliga respektive dåliga. Några 
av kommentarerna är ”Svåra och ledde till tunna uppsatser om man inte var en driven 
skribent” och ”Nu räcker det med krönikor!”.  
 
 



Bedömningsanvisningarna till delprov C tycker 51 % att de ”absolut” har haft nytta av och 
39 % uppger att de ”i stort sett” fått den hjälp de behövt. 8 % av lärarna tycker att de ”i viss 
mån” blivit hjälpta av anvisningarna. Generellt kan man säga att lärarna efterfrågar fler 
exempeltexter och gärna sådana som ligger och väger mellan olika betyg.  
 
Fråga 18–23: Andra aspekter på provet  
Resultatprofilen har fått ett delvis annat utseende vilket verkar ha blivit positivt mottaget. 
”Bättre i år – lättare att fylla i” är en vanlig kommentar. 57 % respektive 36 % tycker att 
profilen fungerar bra respektive ganska bra. 1 % tycker att den är dålig. De flesta tycker att 
den är ”tydlig och ger en bra överblick” och ”bra att visa för elever och föräldrar” men vissa 
menar att den är ”svår att sammanställa” och att det är ”svårt med läsförståelsen, var man ska 
sätta kryssen”. Många kommenterar också sammanvägningen som ska göras av provet till ett 
provbetyg. Mer om det under övriga synpunkter. 
 
38 % av lärarna uppger att de sambedömer svårbedömda elevlösningar medan 13 % bedömer 
själva, men diskuterar alla lösningar med en kollega. 16 % svarar att de sambedömer alla 
elevlösningar medan 15 % av lärarna bedömer uppgifterna helt ensam. 2 % uppger att en 
annan lärare har bedömt uppgifterna och ytterligare 16 % att de löser bedömningen på annat 
sätt eller kombinerar de tidigare nämnda sätten. 
 
91 % av lärarna uppger att provresultatet ligger i linje ”för flertalet” av elevernas övriga 
prestationer under läsåret. 6 % svarar att det stämmer ”för cirka hälften” och 1 % av lärarna 
tycker att det överensstämmer ”för ett fåtal”. En vanlig kommentar är att delprov A var lättare 
än förra året, medan delprov C var svårare. 
 
På frågan ”I vilken grad är provet som helhet är ett stöd för dig när du ska sätta slutbetyg?” 
svarar 30 % att det ”i hög grad” är ett stöd, medan 64 % menar att det ”till viss del” fungerar 
som stöd. De flesta av lärarna menar att provet är ett av många andra prov och allt annat i den 
övriga undervisningen påverkar också slutbetyget. Däremot är provet bra för att bedöma nya 
elever och elever som ligger och väger mellan två betyg. 
 
398 lärare har svarat på frågan om provet ger det stöd som behövs för att bedöma elever som 
läser svenska som andraspråk. 51 % anser att de får de stöd de behöver, 42 % uppger att de ”i 
viss mån” får hjälp och 7 % svarar ”nej”. Den vanligaste kommentaren är att det är för få 
exempel från sva-elever både i A-delen och i C-delen. 
 
De flesta lärare med elever som är i särskilt behov av stöd låter eleverna använda cd:n med 
texterna inlästa samt ger dem längre skrivtid för såväl delprov A som C. Andra vanliga 
anpassningar är att de har fått använda dator samt sitta tillsammans med en specialpedagog. 
 
Övriga synpunkter 
Många lärare har skrivit ner ytterligare kommentarer till provet vilket är värdefullt för oss i 
provgruppen. Några återkommande kommentarer redovisas här. 
 
Den mest frekventa frågan gäller sammanvägningen av resultaten på delproven till ett 
provbetyg och många lärare frågar om anledningen till denna sammanvägning. 
Sammanvägningen är främst till för att Skolverket ska kunna jämföra statistik från de olika 
nationella proven och jämföra provbetyg med slutbetyg. Se resultatrapport som under hösten 
kommer att läggas ut på Skolverkets hemsida. Den enskilde läraren kan se på proven som 



separata prov av olika färdigheter i svenska och svenska som andraspråk. Det finns också 
lärare som tycker att viktningen är bra. 
 
En annan vanligt förekommande fråga är varför inte materialet till den muntliga delen kan 
komma till skolorna redan under hösten. Skolverket har beslutat att skicka materialet till 
skolorna i två utskick för att minska risken för att materialet sprids innan utsatt provdatum. En 
positiv bieffekt av det nya utskicksförfarandet är att alla nationella ämnesprov då kan skickas 
samtidigt och på så vis blir kostnaderna för utskicken lägre. Detta gör dock att den muntliga 
delen inte kan vara skolorna till handa förrän i januari. 
 
Många lärare undrar över varför det alltid finns med en krönika i ämnesprovet. Vi försöker 
alltid hitta skrivuppgifter som passar till provets tema och därefter provar vi ut olika 
skrivuppgifter i skolor runt om i landet. Efter det väljer vi att använda de uppgifter som 
eleverna i utprövningen klarat bäst. Vi försöker då även se till att olika genrer är 
representerade. Dessutom ska eleverna enligt kursplanerna i svenska och svenska som 
andraspråk kunna skriva ”olika sorters texter”. I tidningar, tidskrifter och på andra ställen 
förekommer krönikor mycket flitigt, vilket också motiverar att ha med den genren i provet. 
 
Provtiden till delprov A upplevs av många lärare som för kort vilket medför att många 
duktiga elever missar de sista övergripande frågorna. De satta tiderna för såväl delprov A som 
C är noga diskuterade med både Skolverket och bedömargrupper som är kopplade till 
provgruppen. Vi vet att vissa ambitiösa elever har svårt att hinna med delprov A eftersom de 
svarar så utförligt och noga på alla frågor. Det är viktigt för läraren att se till att eleverna 
utnyttjar förberedelsetiden maximalt, samt att uppmana dem att inte fastna på enskilda frågor. 
Läraren kan också upplysa eleverna om att det i stort sett alltid kommer lite mer krävande, 
övergripande frågor sist i häftet, så att eleverna kan disponera sin tid på ett bra sätt. 
 
Förberedelselektionerna, i år utökat till tre klocktimmar före provdatum för delprov A, är ett 
led i den arbetsprocess som provet innebär där gemensam läsning, samtal, diskussion, muntlig 
presentation och individuell uppgiftslösning ingår. Hur förberedelsetiden ska användas har 
varit föremål för många lärares kommentarer. Tankar om att det kan bli orättvist för eleverna 
när olika lärare ger olika mycket hjälp till sina elever har väckts. Vad får man egentligen göra 
som lärare? Grundtanken är att det är eleverna själva som ska läsa texterna och reflektera över 
dem för att sedan diskutera dem med sina klasskompisar. För att underlätta för lärare och 
elever och bidra till att förberedelselektionerna ser mer lika ut över landet kommer det från 
och med ämnesprovet 2009 att finnas ”Frågor att fundera över” som ska ligga till grund för 
elevernas diskussioner under introduktionslektionerna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna som besvarat enkäten är övervägande positiva till 
ämnesprovet som helhet även om också kritiska röster höjts. Vi i provgruppen är tacksamma 
för alla synpunkter och förslag på förändringar som har inkommit. De är till stor hjälp i vårt 
fortsatta arbete. 
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