
Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk i åk 9, vt 2010 
 
I anslutning till vårterminens ämnesprov har 701 lärare besvarat enkäten. Det är ungefär hälften 
mot föregående år. Att antalet svar sjunkit kan delvis förklaras av att vi i år gått över till en 
webbaserad enkät. Något som faktiskt tas upp i en av kommentarerna: ”Många av lärarna 
missade att de skulle fylla i lärarenkäten via nätet. Kanske lite tydligare än bara en liten grön ruta.” 
Av 701 lärare är det 21 % som undervisar i svenska som andraspråk. 
 
Synpunkter på provets innehåll och layout 
44 % av lärarna tycker att provet som helhet varit ”Bra”, och 52 % tycker att det som helhet varit 
”Ganska bra”. Bland kommentarerna framgår också att många är nöjda med provet som helhet. 
Av de som tycker att provet som helhet varit mindre bra så är det framförallt svårighetsgraden, i 
synnerhet på läsförståelsedelen, som varit för hög. Några lärare menar att det är själva temat i sig 
som kan vara svårt för eleverna att ta till sig. När det gäller provets layout är det flest, 82-83 %, 
som tycker att texthäftet och det gröna häftet med lärarinformation varit bra utformat. Något 
färre, mellan 67 % och 69 %, anser att de övriga delarna (uppgifts- och svarshäfte A, C-uppgifter 
samt bedömningsanvisningar) varit bra utformade. Dock är det väldigt få som anser att någon del 
av provet varit dåligt utformad. 
 
Tabell 1. Provdelarnas layout. 

 ”Bra” ”Ganska bra” ”Dålig” 

Texthäfte: 83,3% 16,5% ,3%

Uppgifts- och svarshäfte A 66,7% 29,8% 3,6%

C-uppgifter 68,8% 29,5% 1,7%

Lärarinformation (det gröna 

häftet) 

81,7% 17,3% 1,0%

Bedömningsanvisningar (det 

röda häftet) 

69,0% 28,2% 2,8%

 
Det som inte var bra med svarshäfte A var enligt ett antal lärare att det blivit mindre plats för 
eleverna att skriva sina svar på, och att detta beror på att marginalerna inför årets prov ändrats i 
A-delen. 
 
Synpunkter på lärarinformationen – det gröna häftet 
Lärarna är överlag nöjda med lärarinformationen i det gröna häftet, hela 97 % tycker att 
informationen fungerade bra. På frågan om vilka delar av diskussionsunderlaget som använts 
med klassen är det bara drygt 1 % som svarar att de inte använt diskussionsunderlaget alls. 
Användandet av de olika delarna uppges i enkäten vara mellan 80 % och 96 %. Bland 
kommentarerna är det några som tycker att man borde göra en mer lättöverskådlig, förenklad och 
inte lika lång lärarinformation som det är idag. 
 
Synpunkter på texthäftet 
Vad gäller texterna i häftet så är det bara ”Strövtåg i hembygden” och ”Brev skrivet den 19 mars 
1885” där en relativt stor andel ser valet av texter som olämpliga, 8 respektive 10,5 %. I övrigt 
anses texterna vara välvalda eller ganska bra, där framförallt texten ”Både och och varken eller” 
sticker ut som den mest välvalda texten (enligt 90,5 % av lärarna i enkäten).  
  



Tabell 2. Texternas lämplighet. 
 ”Välvald” ”Ganska bra” ”Olämplig” 

S. 3 Gör som Österrike … 60,5% 37,5% 2,0%

S. 4 Det andra målet 61,2% 35,1% 3,7%

S. 5 Vem vågar 66,5% 32,9% ,6%

S. 5 Strövtåg i hembygden 36,3% 55,7% 8,0%

S. 6 Lever i fel tid 60,0% 38,1% 1,9%

S. 6 Brev skrivet den 19 mars 

1885 

43,6% 45,9% 10,5%

S. 6 Hjärtat får inga rynkor 61,9% 36,9% 1,2%

S. 6 Infall 61,3% 36,7% 2,0%

S. 7 Både och och varken eller 90,5% 9,1% ,4%

S. 8 Skulden 78,4% 20,8% ,7%

S. 10 Tala inte privat … 81,4% 18,2% ,4%

S. 11 Problemlösning på tåget 79,7% 19,8% ,6%

S. 12 La Zona 62,2% 34,2% 3,6%

S. 13 Kim vill bli kallad ”hen” 80,2% 18,5% 1,3%

S. 13 Åldersgränser 69,2% 29,2% 1,6%

S. 14 Att andas 49,6% 45,4% 4,9%

 
 
 
Bland bilderna är det ”Orange och röd strimma” som utmärker sig som ett relativt olämpligt val, 
vilket 8,5 % av lärarna anser. I andra änden hittas bilderna ”Gestalt” (74,5 %), ”Bild ur filmen La 
Zona” (75,6 %) samt ”Vår/Sommarkollektion” (72,9 %) som lärarna tycker är välvalda. 
 
Tabell 3. Bildernas lämplighet. 

 ”Välvald” ”Ganska bra” ”Olämplig”

S. 1 Vår/sommarkollektion 72,9% 24,3% 2,7%

S. 3 Barn 47,8% 48,1% 4,0%

S. 4 Fotbollsmål 53,8% 43,1% 3,2%

S. 5 7 år 54,0% 43,5% 2,5%

S. 7 Gestalt 74,5% 23,8% 1,7%

S. 10 Lögnare 58,6% 38,4% 3,0%

S. 11 Zits 57,7% 38,3% 4,1%

S. 12 Bild ur filmen La Zona 75,6% 23,2% 1,2%

S. 14 Gränsland 59,4% 36,8% 3,8%

S. 16 Orange och röd strimma 44,1% 47,4% 8,5%

 
58 % har med någon av sina elever använt cd:n med samtliga texter inlästa och 43 % har spelat 
upp någon eller några texter inför hela klassen. 
 



Synpunkter på delprov A: Att läsa och förstå 
82 % av lärarna anser att uppgifterna var tydligt formulerade. Det är alltså ungefär 18 % som 
menar att någon eller några uppgifter inte var tillräckligt tydligt formulerade. På frågan om någon 
eller några uppgifter var olämpliga att använda i ett prov anser 21,4 % att så var fallet. När det 
kommer till i vilken utsträckning man har haft nytta av bedömningsanvisningarna till delprov A 
så anser 54 % att de absolut haft användning av dem och 40 % att de i stort sett haft nytta av 
dem. Endast 0,4 % menar att anvisningarna inte varit till någon nytta alls. 
 
Synpunkter på delprov B: muntlig uppgift 
Totalt 96 % tycker att det har fungerat bra eller ganska bra att genomföra den muntliga 
uppgiften. Användandet av cd-texterna är klart varierande. Vissa cd-texter används av nästan alla, 
som text 1 och 2 som använts av ungefär 86 % vardera. Andra har använts av drygt hälften, 51 
%. Det är relativt stor skillnad mellan de olika cd-texterna med avseende på hur lämpliga de anses 
vara, men det är egentligen ingen som utmärker sig som direkt olämplig. De texter där störst 
andel svarat ”Olämplig” är text 3 (6,2 %), text 11 (4,8 %) samt text 6 (4,7 %). De texter som av 
störst andel anses välvalda är text 2 (63,6 %), text 1 (57,2 % ) och text7 (55,6 %). 87,6 % av 
lärarna anser att bedömningsanvisningarna till delprov B ”Absolut” eller ”I stort sett” varit till 
nytta vid bedömningen av elevernas muntliga förmåga. Endast 0,7 % anser att de ”Absolut inte” 
har haft nytta av bedömningsanvisningarna. 
 
Tabell 4. Cd-texternas lämplighet. 

 ”Välvald” ”Ganska bra” ”Olämplig” ”Ej använd” 

Cd 1 text 1. 57,2% 28,6% ,6% 13,5%

Cd 1 text 2. 63,6% 21,8% ,5% 14,2%

Cd 1 text 3. 40,2% 27,8% 6,2% 25,9%

Cd 1 text 4. 54,8% 22,5% 1,1% 21,7%

Cd 1 text 5. 48,5% 27,4% ,5% 23,6%

Cd 1 text 6. 38,0% 30,4% 4,7% 27,0%

Cd 1 text 7. 55,6% 22,9% 1,4% 20,1%

Cd 1 text 8. 27,4% 25,3% 3,0% 44,3%

Cd 2 text 9. 40,3% 26,1% 1,1% 32,5%

Cd 2 text 10. 53,0% 20,7% ,2% 26,1%

Cd 2 text 11. 23,0% 22,8% 4,8% 49,4%

Cd 2 text 12. 36,0% 25,7% 1,1% 37,2%

Cd 2 text 13. 29,7% 20,4% 1,1% 48,8%

Cd 2 text 14. 35,1% 22,1% ,8% 42,0%

Cd 2 text 15. 34,3% 17,5% ,3% 47,9%

 
 
Synpunkter delprov C: skrivuppgift 
Den skrivuppgift som lärarna anser mest välvald är ”Allt är möjligt!” som 80,6 % svarat 
”Välvald” på och 19,3 % ”Ganska bra”. Bland de tre andra skrivuppgifterna anser mellan 95 och 
98 % att uppgifterna var ”Välvalda” eller ”Ganska bra”. Det verkar alltså som att inte någon 
skrivuppgift varit direkt olämplig. Bedömningsanvisningarna har ”Absolut” varit till nytta för 51,6 
% och ”I stort sett” för 40,6 %. 7,2 % har haft nytta av anvisningarna ”I viss mån”. 
 



Andra aspekter på provet 
Totalt 96 % av lärarna anser att resultatprofilen fungerat ”Bra” eller ”Ganska bra” som ett sätt att 
summera provresultaten. På frågan om huruvida provresultaten ligger i linje med elevernas övriga 
prestationer under läsåret svarar 81,6 % ”Ja, för flertalet”, 15,1 % ”Ja, för cirka hälften” och 3,3 
% ”Ja, för ett fåtal”.  
 
31,6 % svarar att de i hög grad haft stöd av ämnesprovet när de satt slutbetyg, och 64,8 % svarar 
att de till viss del har haft stöd av ämnesprovet vid betygssättningen. När det gäller stöd för 
bedömning av elever som läser svenska som andraspråk känner de allra flesta att de åtminstone i 
viss mån har haft stöd från provets olika delar. 
 
Övriga synpunkter 
 
Många lärare har skrivit ner ytterligare kommentarer till provet vilket är värdefullt för oss i 
provgruppen.  
 
Den mest frekvent förekommande kommentaren rör tiden och svårighetsgraden på delprov A: 
Att läsa och förstå. Flera lärare skriver att deras elever inte hann med att besvara alla frågor 
eftersom tiden upplevdes som för knapp. I årets prov har tidsangivelsen ca 80 min ersatts med en 
exakt angivelse på 80 minuter vilket kan ha varit en bidragande orsak. Denna skärpning av tiden 
gjordes i nära samråd med undervisande lärare och ansvariga på Skolverket som ett led i att göra 
provsituationen så likvärdig som möjligt för alla elever. Från och med provet 2011 kommer dock 
en extra utprövning att göras för att verkligen säkerställa att tiden för delprov A är rimlig och 
anpassad till det aktuella provet. 
 
Vad gäller svårighetsgraden har många lärare kommenterat att delprov A upplevdes som svårare 
än tidigare år. Resultaten från Skolverkets totalinsamling av elevernas resultat på ämnesprovet har 
ännu inte publicerats, men det finns indikationer på att delprov A var något svårare i år. Möjliga 
orsaker kan vara den uppstramade tiden i kombination med att några av sökläsningsfrågorna 
krävde lite mer omfattande svar än tidigare år. Detta kommer att diskuteras och analyseras 
närmare i Skolverkets resultatrapport för ämnesproven i årskurs nio som kommer att publiceras 
under hösten. 
 
Åsikterna kring temat I gränslandet går isär. En del lärare menar att det gav upphov till 
intressanta diskussioner om texterna och bilderna i häftet medan andra menar att det var ett allt 
för abstrakt tema som eleverna hade svårt att ta till sig och relatera till.  
 
 
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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