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Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk åk 9 vt 2009  

 
Efter vårterminens ämnesprov Nattliv har totalt 1460 lärare svarat på enkäten. Av dessa 
undervisar 1115 i svenska, medan 129 undervisar i svenska som andraspråk. Övriga 163 
undervisar i båda ämnena och 53 har inte angett ämne. Beräkningarna som följer är, om 
inte annat angetts, baserade på de 1460 enkäter som registrerats. Då alla lärare inte 
besvarat varje fråga i enkäten blir summan dock inte alltid 100 %.  
 
Fråga 1–2: Synpunkter på provets innehåll och utskick 
 
60 % av de som svarat anser att ämnesprovet som helhet var bra. 32 % har svarat ganska 
bra. De som är positiva tycker främst att temat var bra och aktuellt samt relaterade väl till 
ungdomars liv. ”Hög igenkänningsfaktor!” lyder en av kommentarerna. 2 % respektive 
0,5 % svarar att provet var ganska dåligt eller dåligt. Av dessa har någon bland annat 
tyckt att årets prov var svårare än 2008 års prov. 
 
Sedan 2008 skickas provmaterialet i två omgångar till skolorna för att öka säkerheten 
kring provet. Av de som svarat anser 79 % att detta är bra, just för att det eliminerar 
risken för fusk och att ”det ger tid att sätta sig in i materialet”. Många tycker också att det 
är positivt att kunna påbörja den muntliga delen i tid. 9 % tycker dock inte utskicks-
förfarandet är så bra, vilket främst berott på brister i administrationen på skolan eller att 
det blivit mycket extra jobb för den ämnesansvarige.  
 
Fråga 3–4: Synpunkter på lärarinformationen – det gröna häftet  
 
94 % tycker att informationen i det gröna häftet fungerat bra därför att den varit tydlig 
och utförlig. 2 % tycker att den inte fungerat så bra och anser i stället att informationen i 
häftet varit rörig med för mycket information. Från och med provet 2010 kommer det 
gröna häftet att ha fått en ny utformning.   
 
Många lärare använder delar av diskussionsunderlaget i det gröna häftet för att förbereda 
inför provet. Flest antal lärare (81 %) har använt sig av det för i år nya Frågor att fundera 
över. 75 % har använt sig av Kvalitet i text? Tänk på det här i ämnet svenska/svenska 
som andraspråk! Av lärarna har 68 % använt Bedömning av muntliga framföranden + 
Samtal och presentation och 69 % Exempel på elevlösning och bedömning av delprov A 
73 % har använt Exempel på elevtexter och bedömning av delprov C i ämnet svenska, 
medan något färre, 24 %, använt sig av detsamma för svenska som andraspråk. 2 % har 
angett alternativet Jag har inte använt diskussionsunderlaget alls.  
 
Nämnas bör att diskussionsunderlaget egentligen är obligatoriskt att använda. Särskilt 
Frågor att fundera över ska vara utgångspunkt för diskussion av texthäftet och förbereda 
inför såväl A- som C-delen.  
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Fråga 5–8: Synpunkter på texthäftet 
 
I tabell 1 finns en sammanställning av lärarnas åsikter om texterna i texthäftet. 
 
Tabell 1. Hur bedömer du texterna i häftet? 
Text Välvald Ganska 

bra 
Olämplig 

 
Var inte rädd – gå 
ut på stan 

 
79 % 

 
20 % 

 
>1 % 

Så ser det dödliga 
ungdomsvåldet ut 

 
55 % 

 
40 % 

 
5 % 

 
Flyga drake 

 
76 % 

 
21 % 

 
2 % 

Grabbarna gibbar 
helst hela natten 

 
83 % 

 
16 % 

 
1 % 

 
Nu sover Sorg 

 
60 % 

 
39 % 

 
1 % 

 
Julia 

 
58 % 

 
40 % 

 
2 % 

 
Från en stygg 
flicka 

 
 
66 % 

 
 
33 % 

 
 
1 % 

 
Italienskt 
ordspråk 

 
 
69 % 

 
 
30 % 

 
 
2 % 

 
Brännhett 

 
72 % 

 
26 % 

 
2 % 

 
Jag vill gå hem 
med dig 

 
 
58 % 

 
 
39 % 

 
 
3 % 

Konsten att vända 
på dygnet 

 
74 % 

 
26 % 

 
>1 % 

 
Zits 

 
45 % 

 
51 % 

 
4 % 

Anm. Procentsatserna är beräknade på de enkäter som svarat på frågan. Blanksvar och 
två svar är ej med i uträkningen.  
 
Majoriteten av lärarna tycker att texterna är välvalda och engagerande. En större andel, 
51 %, anser dock att Zits snarare är ganska bra i stället för välvald. Några kommenterar 
att seriestrippen hamnar i skymundan i och med dess läge på sista sidan, och många 
elever missar den. Få texter anses som olämpliga. Som mest anser 5 % att Så ser det 
dödliga ungdomsvåldet ut är olämplig. Kommentarerna tyder på att diagrammen kan 
upplevas som svårtydda och att det också är olämpligt att peka på att människor med 
exempelvis aspberger- eller adhd-diagnos skulle vara mer våldsbenägna än andra, 
eftersom elever med dessa diagnoser lätt kan känna sig utpekade.  
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Många anser att Flyga drake är en bra text, men att den är svår, i synnerhet för elever 
med svenska som andraspråk. Några påpekar också att den inte riktigt passar till temat 
Nattliv. Av kommentarerna att döma anses dessutom Brännhett som en svår text, liksom 
dikterna. Ytterligare några tycker att texterna är för Stockholmsfixerade. Mer om detta 
kommer under övriga synpunkter.  
 
På frågan om någon eller några av bilderna i texthäftet särskilt engagerat eleverna  svarar 
43 % ja och 47 % nej. De bilder som dock omnämns som särskilt engagerande är Peder 
Strandhs Solitaire en Tout (Ensamma tillsammans) och Magnus Wahmans Höghus. Men 
även Jonas Andersons Nattligt besök och René Magrittes Le Sens de la nuit (Nattens 
mening) nämns också.  
 
51 % svarar ja på frågan om någon av eleverna använt cd:n med samtliga texter inlästa. 
De flesta tycks positiva till cd:n som erbjuder variation i inläsningen av texterna. Cd:n 
har använts av såväl elever med dyslexi som av hela klasser, samt också varit ett gott stöd 
till de elever som läser svenska som andraspråk. Åsikterna gällande kvaliteten på 
inläsningarna varierar från ”professionella uppläsare av de skönlitterära verken” till 
något ”tråkiga och oengagerade uppläsare” med ”för påtaglig Stockholmsdialekt”. Många 
påpekar också att Lars Winnerbäcks Jag vill gå hem med dig, borde ha spelats upp som 
låt. Detta var dock inte genomförbart av ekonomiska skäl.  
 
På frågan om läraren spelar upp någon eller några av texterna för hela klassen svarar 
44 % ja. Eleverna har främst fått lyssna på texterna för att bli mer uppmärksamma och för 
att ge dem en annan upplevelse av textinnehållet. Dessutom ger det en större variation 
och det är lättare för eleverna att ta till sig innehållet om de får lyssna, särskilt på en 
längre text som Flyga drake. Enligt kommentarerna är det ibland också elevernas egen 
önskan att få lyssna på texterna.  
 
Fråga 9–11: Synpunkter på delprov A: Att läsa och förstå 
 
85 % tycker att uppgifterna i delprov A var tillräckligt tydligt formulerade. 8 % tycker att 
det fanns svårigheter. Kritiken handlar främst om att frågorna har varit otydligt 
formulerade. Detta gäller bland annat fråga 1: ”Den 1:a var otydlig. Hon hade ju inte varit 
på föreläsningen när hon satt på tåget. Det framgår ej att hon visste vad föreläsningen 
skulle handla om.”  Fråga 9 och 11 har upplevts som för svåra då många elever inte 
förstått innebörden av ord som ”motstridiga” och ”konsekvenser”. Gällande fråga 21och 
22 har kritiken främst rört tidsbristen. Många elever hann inte med att slutföra dessa 
uppgifter.  
 
Mest kritik får dock fråga 17. Den upplevs av många som särskilt otydligt formulerad: ”I 
vissa av frågorna krävs ett mycket tydligare svar (enligt rättningsmall) än vad som 
efterfrågas. Tex. fråga 17. Vad som finns i väskan efterfrågas ej – men krävs för nivå 2.” 
 
8 % anser att någon eller några uppgifter var olämpliga i ett prov och då nämns både 
dikter och ordspråk som svåra, i synnerhet för svenska som andraspråkselever. Även 
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diagrammen till Så ser det dödliga ungdomsvåldet ut beskrivs, så som tidigare nämnts, 
som svårtolkade.  
 
En majoritet är mycket (57 %) respektive i stort sett (33 %) nöjda med 
bedömningsanvisningarna till delprov A. 4 % är i viss mån nöjda medan 0,1 % inte alls är 
nöjda. Positiva röster menar att bedömningsanvisningarna är till stor hjälp, i synnerhet för 
nyutexaminerade lärare som gör provet för första gången. Det anses värdefullt med 
exempel på elevsvar vid bedömningen vilket bidrar till rättvisa bedömningar. Några 
önskar dock ytterligare elevexempel. I övrigt påpekar vissa att det i många fall finns 
elevsvar som är svårbedömda då de inte passar in någonstans. Några anser även att det är 
svårt att bedöma nivå 2- och 3-svar då det ”blir subjektiva tolkningar av vad som ryms i 
svaret ibland.”  
 
Fråga 12–14: Synpunkter på delprov B: muntlig uppgift 
 
50 respektive 31 % tycker att det fungerat bra/ganska bra att genomföra B-uppgiften, 
medan 9 respektive 2 % kryssat i ganska dåligt/dåligt. Det anses positivt att uppgiften 
kunde ta den tid som behövdes och några uppger att texterna engagerat eleverna som 
också tyckt att uppgiften varit ett skönt avbrott i undervisningen. Tydligt, effektivt, roligt 
och intressant är andra positiva ord som nämns i kommentarerna. Men det finns också de 
som tvärtom tycker att texterna inte alls var engagerande utan snarare svåra att föra en 
diskussion kring.  
 
Andra menar också att delprov B är mycket tidskrävande och att det är svårt att både 
hinna lyssna ordentligt på alla elevers redovisningar och samtidigt sysselsätta de övriga 
eleverna som just då inte redovisar. Det uppges också att intresset hos eleverna falnar mot 
slutet och att uppgiften fungerar bäst på mindre grupper. Några tycker också att hela den 
muntliga uppgiften är en konstruerad situation som inte känns naturlig och därmed inte 
tillför särskilt mycket.  
 
I tabell 2 finns en sammanställning av lärarnas åsikter om texterna till delprov B. De som 
är positiva tycker att texterna var välvalda och med varierande svårighetsgrad. ”Ett 
trevligt moment” som en lärare uttryckte det. Text 1, Ja må han le…Va? anses mest 
välvald medan text 4, Trägudars land liksom text 9, Herr Arnes penningar av flest 
ansetts som olämpliga. Några anser att just text 9 var för svår eller för ”gammal”.  
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Tabell 2. Hur bedömer du texterna till delprov B? 
 

Text Välvald Ganska bra Olämplig 
1. Ja må han le 
… Va? 

 
72 % 

 
26 % 

 
1 % 

 
2. Sommarbarn 

 
49 % 

 
46 % 

 
5 % 

3. Tio saker jag 
hatar med mig 
själv 

 
60 % 

 
37 % 

 
2,4 % 

 
4. Trägudars land 

 
43 % 

 
47 % 

 
10 % 

5. Majas morsas 
kompis sambo 

 
49 % 

 
46 % 

 
5 % 

6. Jag smyger 
förbi en yxa 

 
55 % 

 
43 % 

 
2 % 

7. Mordet på 
Harriet Krohn 

 
58 % 

 
39 % 

 
3 % 

 
8. Isdraken 

 
49 % 

 
46 % 

 
5 % 

9. Herr Arnes 
penningar 

 
38 % 

 
51 % 

 
10 % 

10. Det är 1988 
och har precis 
börjat snöa 

 
45 % 

 
50 % 

 
5 % 

11. Historien 
som nedan skulle 
berättas och 
andra dikter 

 
 
47 % 

 
 
46 % 

 
 
7 % 

 
12. Tagg i hjärtat 

 
63 % 

 
35 % 

 
2 % 

 
13. Änglars liv 

 
47 % 

 
48 % 

 
6 % 

 
14. Harens år 

 
47 %  

 
49 %  

 
4 %  

Anm. Procentsatserna är beräknade på det antal som svarat på frågan. Blanksvar och två 
svar är borträknade.  
 
 
2008 infördes en matris som stöd för bedömningen till delprov B. 35 % anser att dessa 
bedömningsanvisningar absolut varit till nytta och beskriver dem som tydliga och bra för 
att kunna skriva kommentarer om hur eleverna genomfört uppgiften. 41 % har kryssat i 
alternativet ”i stort sett”. 17 % anser att anvisningarna i viss mån varit till nytta medan 
1 % absolut inte tycker de varit det. Tydligare anvisningar liksom ytterligare exempel på 
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presentationer på fler nivåer efterfrågas. Någon anser också att det kan vara svårt att 
hinna fylla i alla bedömningspunkter under redovisningens gång.  
 
Fråga 15–17: Synpunkter på delprov C: skrivuppgift  
 
I tabell 3 finns en sammanställning av lärarnas åsikter om skrivuppgifterna i delprov C.  
 
Tabell 3. Hur bedömer du skrivuppgifterna för dina elever? 
 
Text Välvald Ganska bra Olämplig 
 
1. Nattliv 

 
82 % 

 
17 % 

 
1 % 

2. Novell utifrån 
bild på sidan 10 

 
71 % 

 
27 % 

 
2 % 

 
3. Nya tider? 

 
68 % 

 
31 % 

 
1 % 

4. När mörkret 
faller 

 
76 % 

 
23 % 

 
1 % 

Anm. Procentsatserna är beräknade på det antal som svarat på frågan. Blanksvar och två 
svar är borträknade.  
 
En klar majoritet tycker att skrivuppgifterna var välvalda eller ganska bra. ”Alla hittade 
något att skriva om” lyder en av kommentarerna. Som synes i tabell 3 anses uppgiften 
Nattliv vara den mest välvalda (82 %) följd av När mörkret faller (76 %). 68 % anser att 
Nya tider? var välvald och 71 % anser att novelluppgiften var välvald. Någon tycker att 
instruktionen angående hur eleverna skulle ha utgått från bilden på höghuset borde ha 
varit tydligare, medan en annan menar att det i stället var bra med en friare uppgift. Ett 
antal lärare framhåller att uppgift 1. Nattliv mest blev en upprepning av texten Grabbarna 
gibbar hela natten från texthäftet med texter om LAN och fester. Vidare anser en del att 
genren krönika är svår.  
 
Bedömningsanvisningarna till delprov C anser 52 % att de absolut haft nytta av och 35 % 
att de i stort sett haft det. Flera tycker att anvisningarna är tydliga och ”nödvändiga för 
korrekt bedömning”. 8 % tycker att de i viss mån blivit hjälpta och färre än 1 % har 
absolut inte haft nytta av bedömningsanvisningarna. Generellt efterfrågas fler 
exempeltexter för varje betygssteg. Kommentarer visar också på att det är svårt att 
bedöma elever som inte följer instruktionen men som i övrigt skrivit en bra text. Detta har 
alltså i en del fall blivit resultatet när eleverna valt att skriva novellen med bilden på 
höghuset som utgångspunkt eller om det lockande med natten i Nattliv. Eleverna har 
missat att följa instruktionerna och lärarna frågar sig då hur dessa texter ska bedömas. 
 
Fråga 18–23: Andra aspekter på provet 
 
Resultatprofilen är uppskattad av de flesta. 56 % tycker att den fungerar bra och 37 % 
ganska bra. 3 % tycker att den fungerar ganska dåligt medan mindre än 1 % tycker att den 
fungerat dåligt. De flesta tycker att den är tydlig och överskådlig och att det därmed 
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också blir tydligt för eleverna. Några upplever den dock inledningsvis som rörig innan de 
förstått hur de ska göra. Ytterligare några ställer sig frågan varför den muntliga delen är 
mindre värd än övriga delar. Svaret är att muntligheten värderas i sig inte mindre än 
övriga delar, men så som uppgiften är utformad kan man inte jämställa ett prov som 
endast är några minuter långt, med de övriga delarna som tar 80 minuter (läsdelen) 
respektive 160 minuter (skrivdelen).  
 
Frågorna om eventuell medbedömning får varierande svar. Vid bedömningen av 
elevprestationerna för delprov A har störst andel (31 % respektive 28 %) ensam bedömt 
samtliga elevprestationer eller låtit vissa av dem medbedömas. 19 respektive 13 % har 
låtit många eller samtliga prestationer medbedömas medan endast 2 % har låtit samtliga 
bedömas av annan lärare. För delprov B syns den största skillnaden mellan delproven då 
hela 71 % har bedömt samtliga elevprestationer ensam. För delprov C är siffrorna mer 
utspridda men en majoritet har utnyttjat medbedömning. 28 %, 24 % och 23 % har låtit 
vissa, samtliga eller många elevprestationer medbedömas medan endast 14 % för detta 
delprov har bedömt dem ensamma.  
 
På frågan ”Anser du att resultaten på provet ligger i linje med elevernas övriga 
prestationer under läsåret?” anger 89 % av lärarna att provresultatet gör det för flertalet 
av eleverna. 7 % anger detsamma för cirka hälften av eleverna medan 1 % anger att 
provet endast legat i linje för ett fåtal. Meningarna om provet i stort går isär då vissa 
anser att provet, som tidigare nämnts, varit svårare än tidigare år medan andra hävdar att 
det varit för lätt. Någon anser att eleverna presterat sämre på C-delen på grund av 
tolkningsmissar, men en annan tycker att uppgiften Nattliv har en enklare karaktär och 
därmed har detta bidragit till högre betyg än vanligt. 
 
I tabell 4 redovisas betygsfördelningen för de olika skrivuppgifterna. Beräkningarna är 
baserade på de drygt 2300 elevlösningar som är inskickade till provgruppen.  
 
Tabell 4. Betygsfördelning i procent för delprov C: skrivuppgift 
 
 EUM G VG MVG
1. Nattliv 20 59 18  3 
2. Novell 10 46 31  13 
3. Nya tider? 12 49 33  21 
4. När mörkret faller 12 48 31  9 

 
Statistiken visar att störst andel elever fått betyget EUM (20 %) på uppgiften Nattliv att 
jämföra med de övriga uppgifterna där resultatet är mer jämt dem emellan. Å andra sidan 
har också flest antal elever fått betyget G (59 %) på Nattliv i jämförelse med de andra 
uppgifterna. Däremot har minst antal elever fått det högsta betyget MVG (3 %) på 
uppgiften Nattliv att jämföra med de övriga där uppgift 3. Nya tider? gav flest MVG-
resultat (21 %). I jämförelse med 2007 och 2008 års C-del ligger årets prov 
betygsmässigt ungefär mittemellan dessa år. Inga större avvikelser finns att nämna.  
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Statistik från resultatinsamling på nationell nivå presenteras i Skolverkets resultatrapport. 
Kolla! Länk? 
 
32 % av lärarna anser att provet som helhet är ett stöd när slutbetyg ska sättas. 61 % 
tycker till viss del att det är ett stöd medan 3 respektive mindre än 1 % tycker att det 
endast är ett stöd i liten utsträckning eller inte alls. Många av lärarna ser provet som ett 
stöd och att det tillsammans med alla övriga prestationer påverkar det slutliga 
betyget. ”Jag tar hänsyn till provet som en helhet, men har NP som vägledning och 
bekräftelse på mina tidigare bedömningar” lyder en av kommentarerna, vilket alltså 
stöder hela idén med provet. Övriga synpunkter menar att provet kan väga tyngre om 
eleven står och väger mellan två betyg.  
 
På frågan ”Ger provets olika delar det stöd du behöver för bedömning av elever som läser 
svenska som andraspråk?” har de lärare som undervisar i ämnet svarat ja (39 %) och i 
viss mån (53 %). 8 % har svarat nej på frågan. Fler elevexempel från sva-elever för de 
olika delproven efterfrågas.   
 
De elever som har behov av särskilt stöd (t.ex. synsvaga eller hörselskadade elever samt 
elever med grava läs- och skrivsvårigheter) har fått läshjälp, längre skrivtid och enskilda 
genomgångar. De har också fått sitta i mindre grupper, använt dator till C-delen, lyssnat 
extra till cd-skivan samt haft hjälp av specialpedagog.  
 
Övriga synpunkter 
 
Många lärare har skrivit ner ytterligare synpunkter på provet, vilket är värdefullt för oss i 
provgruppen. Ett antal vanligen förekommande påpekanden redovisas och kommenteras 
nedan. 
 
Den mest frekventa åsikten gäller provets omfattning som i år ansetts som för stor. Detta 
gäller i synnerhet delprov A där provtiden av många lärare upplevs som alldeles för kort. 
Många elever missar de sista mer övergripande frågorna. De satta tiderna för såväl 
delprov A som C är noga diskuterade med såväl Skolverket som med de bedömargrupper 
som är kopplade till provgruppen. Vi är medvetna om 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 alltid kommer lite mer krävande, övergripande frågor, så att eleverna kan 
disponera sin tid på ett bra sätt. I år var det fem frågor där svaren kan gå till nivå tre, 
vilket är en mer än vanligt och kan ha bidragit till tidsbristen. 
 
En nyhet för i år var ”Frågor att fundera över” vilka var tänkta att ligga till grund för 
elevernas diskussioner under introduktionslektionerna. Förberedelselektionerna är ett 
viktigt led i den arbetsprocess som provet innebär där gemensam läsning, samtal, 
diskussion, muntlig presentation och individuell uppgiftslösning ingår. ”Frågor att 
fundera över” har alltså lagts till för att underlätta för lärare och elever och bidra till att 
förberedelselektionerna ser mer lika ut över landet. Dessa har som tidigare nämnts, 
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använts av ett stort antal lärare och mottagits med positiva kommentarer så 
som ”Jättebra!”.  
 
Det finns också en önskan om att materialet till den muntliga delen ska 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 minskas kostnaden för utskicken. Detta gör dock att den 
muntliga delen inte kan tillhandahållas skolorna förrän i januari.  
 
En del kritik har rört sammanvägningen av betyget. Några har riktat kritik mot att eleven 
når betyget Godkänt om han/hon exempelvis hamnar på betyget 2,8, som sedan avrundas 
upp till 3 vilket motsvarar Godkänt. Sammanvägningen är egentligen endast till för att 
möjliggöra statistiska beräkningar och jämförelser med till exempel slutbetyg eller 
provbetyg. För den enskilda eleven ska sammanvägningen inte spela någon roll och 
eleven behöver inte ens ta del av det sammanvägda betyget. Kolla! Ingen 3-gräns? 
 
Som tidigare nämnts har en del lärare ansett att texterna till delprov A varit för 
Stockholmsfixerade. Alla texter har noga prövats ut bland ett stort urval av texter med 
hjälp av lärare och elever från hela landet. Vår ambition är att alltid ha med en stor 
variation av texter och bilder gällande såväl kulturell bakgrund, kön, gammalt/nytt och 
svenskt/utländskt, men att det framför allt är möjligheten att ställa bra frågor samt vad 
eleverna tyckt om texterna som avgör. Vi håller med om att ett par av tidningstexterna är 
hämtade från tidningar i Mälardalsregionen och att vissa av texterna utspelar sig i 
Stockholmsmiljö, men andra är från de stora rikstidningarna. Texterna verkar dock ha 
engagerat eleverna och innehållet har varit brännande.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna som besvarat enkäten till största delen är 
positiva till ämnesprovet som helhet, även om kritiska röster också höjts. Vi i 
provgruppen är tacksamma för alla synpunkter och förslag på ändringar som har 
inkommit. De är till stor hjälp i vårt fortsatta arbete. 
 
Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 
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Box 527 
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