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Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare arbetar när de bedömer nyanlända 
elevers skrivutveckling i ämnet svenska som andraspråk i grundskolans senare år och på 
Introduktionsprogrammet Språk i ämnet svenska som andraspråk. Vi vill även med vår 
undersökning ta reda på hur lärare ser på formativ respektive summativ bedömning när 
de bedömer elevers skrivna texter. Detta har vi gjort genom att intervjua sex lärare som 
arbetar med svenska som andraspråk på grundskolan samt på gymnasieskolans 
Introduktionsprogram Språk. Resultatet av undersökningen visar att lärarna arbetar med 
bedömning för att utveckla elevers skrivkunskaper samt för att eleverna ska se sin egen 
utveckling. De flesta lärare använde sig mest av den formativa bedömningen för de 
tycker att det är ett modernare och ett tydligare sätt där eleverna själva är med och ser 
vad de behöver utveckla vidare. Lärarna anser också att den formativa bedömningen 
bidrar till elevernas utveckling i svenska språket och framför allt skrivutvecklingen som 
vår undersökning handlar om. De använder sig också av den summativa bedömningen 
men då som ett komplement till den formativa bedömningen. 
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Förord 
 
I den här undersökningen har var och en av författarna till undersökningen intervjuat 
sex lärare på två olika skolor i två olika städer där det arbetar lärare som undervisar i år 
7–9 i svenska som andraspråk (sva) på högstadiet och på Introduktionsprogrammet 
språk på gymnasiet. Ludmila har intervjuat tre informanter som arbetar som sva-lärare i 
södra Sverige i en stad med ca 140 000 invånare. Annelie har också intervjuat tre 
informanter som arbetar som sva-lärare i mellansverige. Intervjuerna genomfördes i en 
mindre stad med ca 26 000 invånare och informanterna arbetade på 
Introduktionsprogrammet språk på gymnasiet.  

Alla informanter var okända för oss. Vi valde att ha okända informanter för att 
undvika att något skulle kännas obekvämt för alla parter. För att förvissa oss om att vi 
kommer att fungera så likartat som möjligt som intervjuare har vi pratat ihop oss om 
intervjufrågor och även om möjliga följdfrågor. Vi har även haft kontakt med varandra 
flera gånger i veckan för att diskutera och skriva uppsatsens delar tillsammans. Först 
bestämde vi vilket avsnitt vi skulle skriva och började alltid att skriva det tillsammans. 
Därefter skrev vi själva under några dagar och sedan läste vi varandras textavsnitt samt 
kommenterade och diskuterade det vi hade skrivit. Detta var möjligt eftersom vi skrev 
uppsatsen i ett program som heter Google Docs där flera personer kan skriva i samma 
dokument samtidigt. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Kommuner har till uppgift att ge grundskolorna en förberedelse för att ta emot 
nyanlända elever med varierande språklig och kulturell bakgrund, och med olika 
erfarenheter och förutsättningar (Skollag SFS, 2010:800). Kommunerna bör se till att 
vidareutveckla och anpassa arbetssättet för lärare så att alla elevers språk-
kunskapsutveckling främjar deras individuella förmågor. Skolverket erbjöd under åren 
2014–2016 fortbildningsinsatser för lärare inom språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt i skolans alla ämnen. Utbildningen ska stå på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet och det ska inte spela någon roll var i landet man bor. I skollagen 
finns det tydliga riktlinjer om alla elevers rätt till utveckling utifrån sina behov (Skollag 
SFS, 2010:800). Ett viktigt inslag i undervisningen är hur formativ bedömning används 
för elevers lärande samt hur den summativa bedömningen används i undervisning. 

Christian Lundahl som är professor i pedagogik menar att bedömning i skolan är 
en stor del av lärares arbete och är därmed ett ständigt aktuellt diskussionsämne. I 
dagsläget ligger fokus mest på så kallade formativ bedömning vilken riktar sig mot 
elevens utvecklingsprocess, snarare än på en utvärderande praktik, den summativa 
bedömningen fortsätter han (Lundahl, 2011:15). Vidare menar han att det är viktigt att 
påpeka att detta inte innebär att det ena utesluter det andra (Lundahl, 2011:15 ff). I 
läroplanen för de frivilliga skolformerna poängteras att elever ska tilldelas ett betyg 
efter avlutad kurs, men även att de ska vara delaktiga i bedömningsprocessen, som i sin 
tur ska främja elevens utveckling. På så sätt är bedömning av elevprestationer i skolan 
också nära undervisningen. När bedömning används på ett medvetet sätt och är 
integrerad i undervisningen, får eleven möjligheter för sitt eget lärande. Läroplanen för 
grundskolan (Lgr11) talar om “lärande som förbereder elever för att leva och verka i 
samhället, om beständiga kunskaper, om färdigheter och metoder för att tillägna sig nya 
kunskaper i olika ämnen och kritiskt granska fakta och förhållanden” (Skolverket, 
2011a:8). 

Det finns forskning som visar att formativ bedömning har positiv effekt på 
elevers lärande och den finns för att elever ska utveckla sitt lärande på ett gynnsamt sätt 
(Jönsson, 2013:6). Detta har gjort oss nyfikna på hur väl litteraturen om bedömning 
stämmer överens med verkligheten, d.v.s. om lärarna bedömer summativt eller 
formativt. 

För att få svar på undersökningens frågeställningar intervjuas sex verksamma 
sva-lärare. Därefter redovisas den valda metoden som användes för analys av 
intervjusvaren, och till sist jämfördes forskningsöversikten med resultatet av vårt 
empiriska material. Denna jämförelse är bra för att få djupa och utvecklade svar. 
Undersökningens författare arbetar med elever som ska bli godkända i ämnet svenska 
som andraspråk (sva) i årskurs nio. Vi arbetar på en mottagningsskola som är en 
grundskola och på en gymnasieskola på introduktionsprogrammet språk. Sedan förra 
läsåret är alla lärare på mottagningsskolan beordrade att sätta betyg i alla ämnen för alla 
elever som befinner sig i vår skola under perioden då betygen måste sättas. Detta trots 
att våra elever ska vara hos oss i åtta veckor. Skolan har väldigt hög omsättning av 
elever och vissa av dem började hos oss endast ett par veckor innan betygen skulle 
sättas, vilket gjorde det omöjligt för lärarna att sätta ett godkänt betyg i sva. 
Undervisningen i sva på introduktionsprogrammet språk utgår också från Lgr11 där 
eleverna ska ha minst godkänt betyg för årskurs nio. I uppsatsen undersöker vi vilka 
kriterier och vilka metoder som används av lärare som sätter betyg i sva för nyanlända 
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elever i årskurs nio som har bott i Sverige i ca ett år. Vi vill koncentrera oss på ganska 
nyligen anlända elever i årskurs 9, eftersom vi jobbar med dem just nu och är tvungna 
att sätta betyg även för dem som har studerat svenska i bara ett par veckor. Ämnet är 
värt att undersökas eftersom i Sverige finns det många nyanlända barn och ungdomar 
vars framtid hänger på betygen. Får de tillräckligt bra betyg för att söka till ett nationellt 
gymnasieprogram kan de inom tre–fyra år börja jobba. I annat fall måste de börja på 
språkintroduktion, vilket tar deras tid.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sex lärare tänker kring bedömning när de ska 
bedöma elevernas skrivutveckling i ämnet svenska som andraspråk. Eleverna i 
grundskolans årskurs 9 arbetar mot kunskapskraven i svenska som andraspråk för 
grundskolans årskurs 9. Eleverna på introduktionsprogrammet språk följer läroplanen 
Gy11 men eleverna ska också arbeta mot kunskapskraven i svenska som andraspråk för 
grundskolans årskurs 9. Som nämndes i uppsatsens inledning gäller vår undersökning 
de elever som har varit i Sverige i maximalt ett år och studerar svenska som andraspråk 
mot kunskapskraven i årskurs nio. För att nå syftet med uppsatsen använde vi oss av 
följande frågor: 
 

● Hur ser våra informanter på nyanländas skrivutveckling i ämnet svenska som 
andraspråk? 

● Hur arbetar våra informanter de bedömer nyanlända elevers skrivutveckling i 
ämnet svenska som andraspråk? 

● Vilka bedömningsmetoder använder informanterna? 
● Hur ser informanterna summativ respektive formativ bedömning? 

 

  



 

 9 

3. Begreppsförklaringar 
 
En analytisk bedömning utgår ifrån förutbestämda aspekter utifrån vilka texter som ska 
analyseras och bedömas. I första hand analyserar läraren texten utifrån de olika 
aspekterna för sig och sedan görs en helhetsbedömning. Aspekterna kan vara: 
innehåll/innehåll och källanvändning, disposition och sammanhang samt språk och stil 
(Palmér & Östlund-Stjärnegård, 2015:140, 23).  
 
En holistisk bedömning innebär att texten läses i sin helhet och därefter bedöms utifrån 
givna kriterier vars innehåll kan variera beroende på kontexten (Palmér & Östlund-
Stjärnegård, 2015:140). 
 
Formativ bedömning inriktas på att hjälpa eleven att komma vidare i sin utveckling 
(Lundahl, 2016:11).  
 
En nyanländ elev är en elev som är bosatt eller anses vara bosatt här i Sverige och som 
har gått i svensk skola i maximalt fyra år. Efter fyra års skolgång här ska eleven inte 
anses nyanländ (Skolverket 2016:8 ff). 
 
Prioriterad timplan innebär att en elev, under ett års tid, kan ha fler timmar för ett 
särskilt ämne än vad andra elever har. Dock ska eleven inte ha mer 
undervisningstid/vecka än andra elever. Eleven kan då ha fler undervisningstimmar i 
sva och färre undervisningstimmar i något annat ämne men prioriteringar ska göras så 
att eleven ändå kan uppnå målen i andra ämnen (Skolverket 2016:8 ff).  
 
Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans fem introduktionsprogram. Dess syfte är 
att nyanlända ungdomar i gymnasieålder ska få undervisning med tyngdpunkt på det 
svenska språket (Skolverket 2016:8 ff). 
 
Studiehandledning på modersmålet bör ges till alla elever som är i behov av det. 
Studiehandledningen kan ges av en flerspråkig lärare eller annan personal på skolan 
(Skolverket 2016:8 ff). 
 
Summativ bedömning summerar det eleven kan vid ett visst tillfälle (Lundahl, 2016:11).  
 
Uppnåendemålen är de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämnen i Lgr 
11(Skolverket 2011).  
 
Vårdnadshavare kan vara båda eller en av barnets föräldrar. För ensamkommande är det 
god man (Skolverket 2016:8 ff). 
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4. Hur ser utbildningen i svenska som andraspråk ut i 
Sverige?    

 
Svenska som andraspråk ska ge de nyanlända möjlighet att utifrån deras olika 
förutsättningar och personliga mål utveckla sina förmågor. De skall även lära sig att 
kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska för att sedan kunna använda det 
svenska språket i vardags-, samhälls- och i arbetslivet samt i studier (Skolverket, 
2011b:26). 

I Sverige oavsett kunskaper i det svenska språket har alla som är folkbokförda i 
en kommun rätten att gå i skolan. Kommunerna är skyldiga att erbjuda plats för dessa 
barn och ungdomar enligt skolverket (Skolverket, 2011b:26). 

Barn och ungdomar som inte har kommit upp till 16-årsåldern placeras först på 
mottagningsenheter eller mottagningsskolor. Där görs en kartläggning av elevens 
tidigare kunskaper i olika ämnen. Utifrån kartläggningen samt elevens ålder, sociala 
färdigheter och kompetenser placeras eleven i den årskurs som passar eleven bäst 
(Skolverket, 2016:28). Det är rektorn i samråd med huvudmannen som är ansvariga för 
att alla elever på skolan ska få adekvat hjälp och utbildning. Detta kan handla om 
resursfördelning, resurstillskott och/eller om skolan ska ta emot nyanlända elever i en 
förberedelseklass innan de inkluderas i ordinarie klass (Skolverket, 2016:27). Detta 
innebär dock inte att skolan är tvungen att ha en förberedelseklass per automatik 
(Skolverket, 2016:13). Vidare står det att elever som kommer till Sverige sent under sin 
grundskoletid har rätt att förlänga skolplikten med upp till två år. Efter det kan eleven 
börja på ett nationellt gymnasieprogram eller språkintroduktionsprogrammet. 
(Skolverket, 2016:25). 

Svenska som andraspråk är ett ämne för en specifik elevgrupp där syftet är att 
eleverna ska behärska det svenska språket på samma nivå som svenskfödda barn. Alla 
Sveriges invånare ska kunna vara delaktiga i det svenska samhället på ett likvärdigt sätt 
oavsett sitt modersmål (Skolverket, 2007:14 ff). Dessa elever som läser svenska som 
andraspråk betecknas andraspråkselever. Det syftar på elever som kan minst två språk. 
Elever kommer till skolan med mycket skilda svenskkunskaper. Det finns flera 
skillnader mellan svenskfödda och nyanlända elever. En av skillnaderna är att de 
förstnämnda kommer till skolan vid 6–7 årsåldern och redan då behärskar de flesta det 
svenska språket på en åldersadekvat nivå. Deras ordförråd innefattar minst 8 000–10 
000 ord enligt Åke Viberg och dessa ord är ordförrådet som eleverna bygger ut under 
skolåren tillsammans med det formella kunskapsrelaterade språket (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007:21 ff). Andraspråkseleverna får en dubbel uppgift att kämpa med 
eftersom de ska komma ifatt sina kamrater i skolan menar Åke Viberg. Vidare menar 
han att språket ska utvecklas samtidigt som det kunskapsrelaterade språket ska 
utvecklas för att klara skolans alla ämnen (Myndigheten för skolutveckling, 2007:22).  

Att svenska som andraspråk är det viktigaste ämnet i skolan för dessa elever, 
som inte har börjat språkutvecklingen på svenska är inget konstigt. De ställs inför flera 
utmaningar när de genomgår utbildning i den svenska skolan (Olofsson & Sjöqvist, 
2013:688). Dels behöver de utveckla det svenska språket, dels måste de ta in alla de 
ämneskunskaper som de förväntas tillägna sig under sin skolgång. Det senare ska 
dessutom ske på ett språk som är under utveckling. Samtidigt som andraspråkseleverna 
kämpar med detta fortsätter deras klasskamrater som är enspråkiga att utveckla språket. 
Lärarens uppgift är att utveckla språkliga strategier och språklig medvetenhet hos 
eleverna (Olofsson & Sjöqvist, 2013:688). 
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4.1 Interkulturella klasser eller förberedelseklasser 

  
Det finns olika benämningar för klasser där nyanlända elever får gå innan de går ut till 
sina ordinarie klasser: Interkulturella klasser (Ikk) eller förberedelseklasser (Fbk). I den 
kommunen där intervjuerna genomfördes tillämpades benämningen förberedelseklasser 
och därför kommer denna benämning att användas i uppsatsen. Fbk är klasser där 
eleverna har prioriterad timplan till förmån för sva. Klasserna kan väljas för att ge 
eleven de kunskaper i framförallt sva som behövs för att han/hon ska kunna klara av 
skolgången här i Sverige. En elev får inte ha undervisning i enbart Fbk i alla ämnen utan 
måste integreras i sin ordinarie klass så fort läraren bedömer att eleven kan klara av att 
ha undervisning i något/några ämnen i den ordinarie klassen. Med det menas att eleven 
ska så fort som möjligt kunna delta i undervisningen i sin ordinarie klass i såväl 
grundskolan som gymnasieskolan. Förberedelseklasser ska inte förväxlas med särskilda 
undervisningsgrupper. Nyanlända elever, precis som alla andra elever i Sverige, 
omfattas av samma bestämmelser när det gäller skolans värdegrund och 
kunskapsuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa samt skolans kompensatoriska 
uppdrag. Det kompensatoriska uppdraget innebär att skolan måste ta hänsyn till 
elevernas olika behov (Skolverket, 2011b:21 ff). Alltså måste skolan hjälpa alla elever 
oavsett deras förutsättningar, att tillgodogöra sig utbildningen.   

Det finns även några särskilda bestämmelser för nyanlända. De ska ge eleverna 
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Bland annat kan 
sådana åtgärder vara att organisera förberedelseklasser och ge eleverna möjlighet till 
prioriterad timplan i de obligatoriska skolformerna samt språkintroduktion i 
gymnasieskolan (Skolverket, 2011b:19 ff).  
 

4.2 Introduktionsprogrammet språk (imspr) 
 
Ungdomarna som är i gymnasieålder 16–20 år blir placerade på IM-programmet där de 
läser på introduktionsprogrammet språk (imspr). Där placeras de i olika grupper 
beroende på tidigare skolbakgrund och kunskaper i sva. På IM-programmet finns det 
olika steg som de skall klara av innan de kan gå vidare och läsa mot ett betyg för 
årskurs nio (Skolverket, 2013:8 ff). Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans fem 
introduktionsprogram som förkortas IM. Introduktionsprogrammen är: 
 

● preparandutbildning 
● programinriktat individuellt val 
● yrkesintroduktion 
● individuellt alternativ  
● språkintroduktion 

 
Introduktionsprogrammet är till för elever i åldern 16–20 som nyligen anlänt till 

Sverige. De består av asylsökande och elever med permanent uppehållstillstånd. Utifrån 
elevers språkförmåga bedöms de om de räknas som nyanländ eller inte. Vem som 
räknas som nyanländ bedöms av elevens språkförmåga (Skolverket, 2013:6). 

Utbildningen på språkintroduktionen ska styras av en, av huvudmannen 
beslutad, plan där utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll fastställs. 
Studierna ska omfatta heltidsstudier och ha fokus på svenska språket för att skapa 
förutsättningar för att gå vidare till andra studier. Utifrån detta skapas individuell 
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undervisning för varje enskild elev. Gruppen nyanlända består av ett antal individer med 
vitt skilda erfarenheter och bakgrund vad gäller t.ex. studier. Utbildningen kan alltså se 
olika ut för olika elever; en del kan läsa grundskolekurser medan andra har kommit så 
långt att de kan läsa gymnasiekurser. Det som förenar dess elever är dock att de är 
nybörjare på det svenska språket och att de ska få undervisning mot grundskolans 
kursplan i svenska som andraspråk (Skolverket, 2013:9 f). Hur länge en elev går på 
språkintroduktionen fastställs inte av Skolverket men programmet ska ses som en 
introduktion under en begränsad tid då gymnasieförordningen uttrycker vikten av att 
eleverna så snart som möjligt kommer vidare i sina studier. Det är av vikt att 
undervisningen startar omgående för de nyanlända men hur själva utbildningen ska 
organiseras är upp till huvudmannen. Organisationen måste dock vara flexibel då 
elevunderlaget snabbt skiftar både vad gäller antal och skolbakgrund (Skolverket, 
2013:12).  

Syftet med introduktionsprogrammet är att ge nyanlända ungdomar som nyligen 
har anlänt till Sverige en utbildning i det svenska språket, vilket kan leda dem till att 
börja studera på en högre instans, till exempel på gymnasieskolan. Detta innebär att 
utbildningen ska innehålla de ämnen och kurser, på grundskolenivå och gymnasial nivå 
som eleven behöver för att kunna gå vidare i sina studier (Skolverket, 2013:14).  
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5 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I det här avsnittet presenteras och behandlas relevant forskningslitteratur för syftet. 
Förutom den tidigare forskningen och kurslitteraturen behandlas även den rådande 
läroplanen för grundskolan (Lgr11) och för Gymnasieskolans 
Språkintroduktionsprogram (Gy11).  
 
5.1 Bedömning och dess olika syften i skolans ämnen men framför allt i 
sva 
 
Ordet bedömning har funnits i alla tider och människor gör bedömningar hela tiden. 
Omgivningen och det människor upplever och ser påverkar bedömningen. Det är sådant 
som människor inte ens tänker på utan det är omedvetet. Däremot när elevers 
kunskapsutveckling ska bedömas i skolan ska det ske på ett medvetet och pedagogiskt 
sätt (Skolverket, 2011d:5). Skolan har en uppgift att förmedla kunskaper till elever som 
sedan ska bedömas. I undervisningen ska lärare ta hjälp av de olika kunskapsformer 
som finns såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I det här avsnittet ska vi 
beskriva några av de bedömningsmetoder som existerar i dagens skola när det gäller 
bedömning av elevtexter. 

Bedömning är ett verktyg för både lärare och elever i skolan och det är ett 
kraftfullt pedagogiskt instrument (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010:7). Det 
förekommer i olika former både i skolan och privatlivet menar de. Det är en kontroll för 
vad en person kan prestera och det är tradition i skolans värld menar Eva Carlgren som 
är professor i pedagogik (Jönsson, 2013:8). Bedömning betyder mycket mer än bara 
betyg, det ska kartlägga och värdera elevers kunskaper (Skolverket, 2016a:). 
Bedömning i form av betyg ställer stora krav på lärare och som även har etiska aspekter 
(Skolverket, 2002:9). Lärare får inte glömma bort att andraspråksinlärare har andra 
förutsättningar än vad utvecklingen av ett modersmål har där tidigare språkkunskaper, 
motivation och kognitiv mognad spelar roll för inlärningen av ett andraspråk (Flyman 
Mattsson & Håkansson, 2010:9). Ett av kunskapskraven för årskurs nio är att en elev i 
slutet av årskurs nio ska kunna skriva olika slags texter med bl. a fungerande anpassning 
av språket och strukturen till olika texttyper för att kunna nå ett godkänt betyg i ämnet 
sva (Skolverket, 2011a:248). Att skapa en bra miljö för språkinlärning för dessa elever 
är nödvändigt menar de. Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram ett 
material som lärare kan ta del av i sitt arbete i skolan när det gäller bedömning och 
betygsättning (Skolverket, 2011d).  

Det finns forskningsresultat som påvisar att kunskapsbedömningar är ett bra och 
effektivt sätt för att förbättra kunskaper och studieresultat för eleverna enligt Siobhan 
Leahy och Dylan Wiliam (Lundahl & Folke–Fichtelius, 2010:15). Forskare brukar 
ibland göra en uppdelning mellan formativ bedömning och summativ bedömning. I den 
formativa processen används bedömning som ett sätt att främja elevens 
kunskapsutveckling, så kallad bedömning för lärande. Summativt omdöme handlar om 
att summera elevens kunskaper i exempelvis ett betyg eller skriftligt omdöme, men 
behöver inte stå i motsatsposition till de formativa bedömningsformerna för lärande 
(Skolverket, 2011d:17 ff). Det elever presterar blir inte bara ett resultat för eleverna utan 
även ett resultat för skolan (Lundahl & Folke–Fichtelius, 2010:15). Enligt 
psykologiprofessorn Carol Dweck har individer som har ett statiskt synsätt på inlärning 
svårt att nå sin fulla potential och lättare att ge upp när de misslyckas (Lundahl, 
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2015:80). Vidare menar hon att elever med ett dynamiskt sätt att se på inlärning 
anpassar däremot sina strategier för att lyckas med studier. Det i sin tur visar på att 
synen på sin egen förmåga blir till en negativ spiral. Vidare menar han att när eleverna 
ser att deras kompetens utvecklas anstränger de sig mer och kunskapsutvecklingen ökar 
(Lundahl, 2015:80).  

I Sverige har frågan om bedömning ofta handlat om rättvisa och om den 
betydelse betygen har för fortsatta studier. Författaren Christian Lundahl menar att om 
man kunde flytta fokusen från själva tekniken för likvärdig bedömning till att 
bedömningen skulle bli en naturlig del av utbildningen i klassrummet då skulle även 
likvärdigheten bli högre (Lundahl, 2016:67). Han skriver också om att lärare betygsätter 
inte enbart elevens kunskaper utan även hans/hennes personliga egenskaper och 
motivation till att lära sig. Det kan vara en av orsakerna till att betygen för nationella 
prov och slutbetygen skiljer sig åt (Lundahl, 2016:68). Inom nyare forskning anses att 
feedbacken är bra för elevens fortsatta lärande, särskilt om återkopplingen kommer 
direkt och inbegriper tre aspekter: vad förväntas av eleven, var eleven befinner sig och 
hur ska han/hon nå målet (Lundahl, 2016:70). Han menar även att i fall då kunnandet 
istället för resultatet är målet och återkopplingen visar att vi lär oss, då stärks vår inre 
motivation. Den inre motivationen är en bättre drivkraft än den yttre, som ju kan utgöras 
av betyg. Utmaningen för läraren består då i att kunna flytta elevers fokus från 
prestationsmål till lärandemål (Lundahl, 2016:68). Vidare skriver han om svårigheter att 
förklara varför vissa lärare lyckas förmedla kunskaper till eleverna bättre än andra 
(Lundahl, 2016:68). Olika forskningsresultat har pekat på att lärarens förmåga att ge 
feedback och bedöma genom att använda formativa bedömningar ger goda resultat. 
Samtidigt påpekar Christian Lundahl att internationell forskning indikerar att lärarnas 
bedömningsförmåga började försämras under 1950-talet (Lundahl, 2016:70 ff).  

I en undersökning som professorn Gunilla Svingby har gjort på 1990-talet och 
där femtio lärare medverkade visades att lärarna har tillägnat sig läroplanens 
kunskapssyn men endast några få av de medverkande i forskningen hade metoder för att 
utvärdera om barnen har uppnått kunskapsmålen. Oftast används samma slags prov som 
på 1950-talet för att mäta kunskapsutvecklingen, alltså har bedömningsmetoderna inte 
följt med den modernare kunskapssynen. Detta medför att fel kunskaper mäts, d.v.s 
testernas reliabilitet är låg. (Lundahl, 2016:73). Därför tycker författaren att man bör 
satsa på att utveckla lärares bedömnings- och betygsättningsfärdigheter, särskilt med 
tanke på betygens betydelse för eleverna. Vidare skriver Christian Lundahl att 
bedömning är en interaktiv process, vilket innebär att eleven bör kunna påverka sina 
betyg genom att ha kunskap om vad som krävs för att nå det önskade betyget, veta var 
eleven befinner sig och hur ska eleven arbeta vidare. Bedömningens funktion, enligt är 
att inte enbart att mäta kunskaper utan även stimulera och främja elevens lärande. För 
att kunna göra det bör läraren tänka på några frågor, har eleven fått möjlighet att visa 
sina kunskaper på olika nivåer samt har eleven också fått visa det på det sätt som passar 
eleven bäst menar Christian Lundahl (Lundahl, 2016:62 ff).  

I tidigare forskning om betygsättning av elevers kunskaper i ämnet svenska som 
andraspråk har man sett att elevens möjlighet till att få godkänt betyg i sva är beroende 
av hur lång tid eleven har vistats i svenskspråkig miljö (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007:43 ). Trots att forskningen visar på detta gäller ändå att eleven 
förhoppningsvis, oavsett tiden i svensk skola, nå uppnåendemålen i ämnet för att kunna 
få betyget E. Eleverna själva tycker att läraren ska tänka på elevens korta tid i Sverige, 
vid betygssättning. Lärarnas sätt att se på bedömning varierar mycket men alla tycks 
vara eniga om att eleverna ska kunna prata om olika texter och kunna framföra sina 
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åsikter. När det gäller den skriftliga texten behöver den inte vara helt utan grammatiska 
fel och stavfel, vilket många lärare är överens om (Myndigheten för skolutveckling, 
2007:43 f). 

När lärare ska bedöma elevers skriftliga förmåga kan de göra en analys av 
elevtexter. Den görs för att läraren ska kunna hjälpa eleven att utveckla sitt skrivande. 
Under analysen kan följande frågor ställas: fungerar texten för sitt syfte? ska något 
läggas till? har texten en fungerande struktur? framgår budskapet tillräckligt tydligt? För 
att bli en bättre skribent bör eleven även få feedback i form av kommentarer som visar 
på vad eleven bör arbeta mer med. Till exempel kan det vara att visa eleven hur man 
inleder och avslutar olika texter eller hur man refererar till andra texter (Palmér & 
Östlund-Stjärnegårdh, 2015:9 ff). Undervisningens syfte i sva är att utveckla elevers 
kunskaper i och om svenska språket samt att ge dem möjlighet att utveckla sin förmåga 
att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Eleven ska även få kunskaper om 
olika typer av texter (Skolverket, 2011a:239). Det är utifrån dessa syften bedömningen 
av elevers texter bör göras, vilket förstärker vikten av samtal om elevers texter.  

Att använda bedömningen för att stärka lärande är ett sätt att uppnå skolans 
vidare syften att främja en livslång lust att lära, individuellt ansvarstagande samt att föra 
vidare våra demokratiska värderingar (se figur 1). Bedömning för lärande förbättrar 
lärandet och det blir synligt för både eleven och läraren. Eleven blir mer delaktig i sitt 
lärande samt tränas i att själv ta ansvar för det. Skolans lärandemål måste på ett tydligt 
sätt förmedlas till eleverna (Lundahl, 2011:11). En annan anledning för bedömning är 
för att kunna avgöra vad eleverna klarar av menar Pauline Gibbons (Gibbons, 2006:05). 
Vidare menar hon att, när läraren vet vilken nivå eleven befinner sig på 
kunskapsmässigt, blir det tydligt för läraren hur strategierna i undervisningen ska 
utveckla elevers kunskaper. Att läraren vet vad en elev kan klara av på egen hand 
hjälper läraren att stötta eleven i nästa steg till utveckling (Gibbons, 2006:05). 
 

 
                                      Figur 1, Gibbons (2006) 

 
När en elev ska bedömas av lärare i skolans värld är syftet att samla in olika typer av 
information om elevens arbetsprestationer och att tolka dessa (Skolverket, 2011d:7). 
Den insamlade informationen kan användas på olika sätt beroende på bedömningens 
syfte. I undervisningsperspektiv är syftet med bedömningar ett hjälpmedel för att: 
 

● kartlägga kunskaper 
● värdera kunskaper 
● återkoppla för lärande 
● synliggöra praktiska kunskaper och 
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● utvärdera undervisning (Skolverket, 2011d:7).  
 
Nedan kommer en beskrivning av de ovan nämnda syften för bedömning. 

5.1.1	  Bedöma	  för	  att	  kartlägga	  elevers	  kunskaper	  
 
En elevs kunskaper kartläggs i olika sammanhang och perioder under dess skolgång. 
Kartläggningen beskriver även vilket utgångsläge en elev har inför en ny skolstart eller i 
en ny ämneskurs. Läraren vill ha en bild av elevernas kunskaper i det aktuella ämnet 
just då. Det kan vara en hjälp för läraren när det gäller planering av undervisningen. 
Kartläggningen kan även vara en bra hjälp när det ska beslutas om individuella insatser 
såsom studiehandledning på modersmålet eller extra stödundervisning. För att 
undervisningen ska kunna anpassas till nyanlända barn och ungdomars förutsättningar 
görs en stegvis pedagogisk kartläggning av kunskaper och skolerfarenheter (Skolverket, 
2011d:7). Skolverkets kartläggningsmaterial ska bestå av tre steg men för tillfället är 
steg 1 och steg 2 färdiga för användning. Dessa är även obligatoriska att genomföra 
sedan den 15 april 2015. I steg 1 får läraren en bild av elevens språk, hans/hennes 
tidigare skolbakgrund samt intressen och förväntningar på skolan och läraren. I steg 2 
kartläggs elevens kunskaper inom litteracitet – elevens användning av skriftspråk och 
numeracitet – elevens förmåga att använda matematiskt tänkande. Resultatet av 
kartläggningen ska ligga till grund för elevens fortsatta studier (Skolverket, dnr 
2016:428).  

5.1.2	  Bedöma	  för	  att	  värdera	  kunskaper	  
 
Elevers arbetsprestationer och resultat värderas genom att de jämförs med 
kunskapskraven för att se hur långt eleven har kommit i sin läroprocess. Detta kan ske 
vid en bestämd tidpunkt eller i slutet av en kurs som också blir en summering av 
elevens prestationer. Bedömningen hjälper läraren att se hur elevens 
kunskapsutveckling har förändrats och med vilken kvalitet eleven har lärt sig. 
Sammanfattningen av den värderande bedömningen ligger till grund för ämnesspecifika 
skriftliga omdömen i elevers individuella utvecklingsplaner (IUP). Dessa kan även 
användas för betygssättning vid grundskolan i slutet av en termin (Skolverket, 2011d:8) 

5.1.3	  Bedöma	  för	  att	  återkoppla	  för	  lärande	  
 
Det är viktigt att följa upp elevens prestationer i skolan av lärare för att bedömningen 
ska bli en del av lärandet. Eleven har rätt att få en tydlig återkoppling på sina 
arbetsprestationer vilket i sin tur vägleder eleven vidare i sin egen kunskapsprocess. Det 
blir en formativ bedömning som läraren använder då. Att bedöma formativt eller 
lärande bedömning, sätter läraren styrkor och svagheter i elevens kunskaper i relation 
till aktuellt kunskapskrav för att visa på elevens utvecklingsmöjligheter. Denna 
information ska även finnas i elevens IUP som är elevens individuella utvecklingsplan 
(Skolverket, 2011d:8). Det finns forskning som visar på att lärarens återkoppling i form 
av kommentarer har störst effekt under skrivandets gång. Kommentarerna kan gälla 
konkreta skrivtips eller uppmuntran så att eleven orkar fortsätta skriva. Muntliga 
kommentarer är viktiga eftersom det ger ett tillfälle för samtal om elevens text. Under 
det samtalet kan läraren se elevens reaktion på kommentarerna och även får tillfälle att 
exemplifiera och precisera (Palmér & Östlund-Stjärnegård, 2015:152 ff).  
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5.1.4	  Bedöma	  för	  att	  synliggöra	  praktiska	  kunskaper	  
 
Uppgifter som utgår från elevens vardagssituationer kan synliggöra hans/hennes 
praktiska kunskaper. Eleven utför en handling eller deltar i en aktivitet där de får en 
direkt och konkret återkoppling på sin kunskapsutveckling. Förmågor bedöms utifrån 
verklighetsnära praktiska uppgifter såsom kommunikationsförmåga, analysförmåga och 
problemlösningsförmåga (Skolverket, 2011d:8). 

5.1.5	  Bedöma	  för	  att	  utvärdera	  undervisning	  
 
Elevers resultat ger en information till läraren om hur undervisningen har till en viss del 
fungerat. Läraren och eleven kan se vad som har fungerat bra eller mindre bra i 
undervisningen. Informationen kan hjälpa läraren att utveckla undervisningsmetoder. 
Även att utvärdera och göra en jämförelse med elevers resultat i en specifik 
bedömningssituation för att ta reda på om de på ett tillförlitligt sätt prövar det som är 
tänkt att pröva (Skolverket, 2011d:8).  

5.1.6	  Bedömningsmetoder	  i	  ämnet	  svenska	  som	  andraspråk	  
 
I det här avsnittet presenteras hur synen på ämnet sva har förändrats, vilka för- och 
nackdelar som finns med i bedömning samt vilka bedömningsmetoder som används av 
lärare. Några av nedanstående bedömningsmetoder används i flera ämnen än enbart i 
sva men i det här arbetet behandlas dessa utifrån just sva. Bedömningsmetoderna kan 
utgå ifrån ett eller flera olika syften för bedömningen. Till exempel syftet med 
summativ bedömning kan vara att bedöma för att värdera kunskaper eller för att 
utvärdera undervisningen. Syftet med formativ bedömning går ut på att kartlägga 
elevers kunskaper samt för att återkoppla för vidareutveckling och lärande.  

När en nyanländ elev börjar skolan sent på terminen har läraren ofta lite eller 
ingen information alls om elevens kunskaper i ett ämne. Ändå gäller samma 
bestämmelser om att bedöma och sätta betyg för nyanlända elever som för alla andra 
elever (Skolverket, 2011d:8 f). 

Bedömning av elevers språkfärdigheter har tidigare använts för att avgöra om 
elever var i behov av undervisning i svenska som ett andraspråk. Synen på sva har 
förändrats med tiden då ämnen ses som ett eget ämne nu och inte längre är ett stödämne 
till svenska språket, så som det var tidigare (Bergman & Abrahamsson 2004:597). 
Andraspråksforskaren Helena Frisell anser att det är en mycket vid fråga och 
språkbedömning används i två olika syften av lärare. Det är underlag för en bra 
undervisning och underlag för betyg (Frisell, 1993:266). Att bedömning används på 
olika sätt är inte främmande men om det används på rätt sätt kan det utveckla elevers 
förmågor som är skolans uppgift (Olofsson & Sjöqvist, 2013:685). 
För elever som läser svenska som andraspråk och som siktar på att få ett godkänt betyg i 
det ämnet har tiden som de har varit i svenskspråkig miljö stor betydelse. Att få minst 
ett godkänt betyg i sva är svårt för nyanlända eftersom de inte har stöd hemifrån då 
deras föräldrar inte talar svenska. Även fast det ser ut så är de flesta lärare överraskade 
över sva-elevers prestationer. Det spelar ingen roll vilket kön det är utan den stora 
skillnaden är hur lång vistelsetiden har varit för sva-eleverna (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007:43 f).  
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Betygssystemet i den svenska skolan har förändrats med tiden vilket betyder att 
lärare, elever och föräldrar bör ha en tydlig kommunikation kring vilka krav som ställs 
på eleverna. Man vill betona vilken betydelse betygen har för elevernas motivation och 
lärande. Det sker genom djupinlärning, individualisering, självförståelse, reflektion och 
det får konsekvenser för hur undervisningen, bedömningen och betygssättningen ska gå 
till. Det är viktigt att elever vet vilka kriterierna är för olika betyg och vilka kvaliteter i 
sin kunskap som elever måste visa för läraren för att nå det betyg som de vill ha. Det är 
viktigt att eleven får den möjlighet att visa upp de kunskaper som de besitter för läraren. 
Bedömningen visar eleven vilka kunskaper som är viktiga inom ett visst område. Det 
visar även på vilka olika sätt elever kan visa sina kunskaper. Det blir lättare för läraren 
som ska bedöma elevers olika kvaliteter av elevers kunskaper om läraren använder sig 
av variation i sättet att bedöma (Myndigheten för skolutveckling, 2007:47 ff). 
Bedömning är på så vis ett lärande för elever det vill säga att göra det väsentliga 
bedömbart (Myndigheten för skolutveckling 2007:48). 

Summativ och formativ bedömning är de två metoderna som är används för 
bedömning. Andra bedömningsmetoder är Felanalysmetoden, Processbarhetsteori, 
Flyman Mattson och Håkanssons analysmodell och Performansanalys. I uppsatsen 
kommer även en modell för textanalys, som används i Nationella prov i svenska och 
svenska som andraspråk, att tas upp och beskrivas. Bedömningsmetoderna förklaras 
nedan.  

 
5.2 Summativ bedömning – bedömning av lärande 
 
Den summativa bedömningen som är en metod som har använts under decennier och 
som summerar vad eleven kan vid ett visst tillfälle. Det är ett mått på elevers kunskaper, 
färdigheter, personliga egenskaper och prestationer (Lundahl & Folke-Fichtelius, 
2011:131). Metoden ger inte eleven redskap för att komma vidare för att nå målen 
menar Anders Jönsson utan det ger information om elevens styrkor och svagheter 
(Skolverket, 2018:75).  

Den här typen av bedömning sker ofta i slutet av en kurs och informerar vad 
eleven lärt sig, detta ger kunskapskontroll. Ett traditionellt sätt att bedöma så, är elevers 
kunskaper vid t ex. skriftliga prov där elever får ett högt betyg ju fler svar som är rätt 
(Myndighet för skolutveckling, 2007:49). Betyg ger inte eleven någon information om 
hur han/hon ska arbeta vidare för att nå målen och som återkoppling för lärande fyller 
de inte någon funktion. Däremot är de ett mått på uppnådd kunskap och fyller därmed 
en funktion för eleven (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011:132). Ett tydligt exempel på 
sådana prov i Sverige är de nationella proven där syftet är att konkretisera målen och 
betygskriterierna samt att bidra till mer likvärdig bedömning och betygssättning. De 
nationella proven kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en 
del av undervisningen. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som 
utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla 
mer. På så sätt fyller proven även en formativ funktion. Proven ger också en bild av hur 
undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan 
utvecklas. Proven ger även underlag för analys hur kunskapskraven uppfylls i skolor, på 
huvudmannanivå och på nationell nivå. Enbart provresultaten ska inte avgöra elevens 
betyg utan vara en del av betygsunderlaget. De ska fungera som en avstämningspunkt i 
slutet av en kurs. De är summativa men kan även användas formativt (Lundahl & Folke 
Fichtelius, 2011:132). Vidare menar de att lärarens inställning till elever och 
undervisningssätt formar ett fundament som blir en filosofi i undervisningen i 



 

 19 

klassrummet. De menar att den summativa undervisningen innebär att läraren strävar 
efter att elever ska lyckas i skolan och då kan de modifiera bedömningen för att 
eleverna ska lyckas med studierna. Lärare kan även bedöma olika typer av kunskaper, 
egenskaper och förmågor när de sätter betyg på eleverna (Lundahl & Folke Fichtelius, 
2011:132 ff).  

 
5.3 Formativ bedömning – bedömning för lärande 
 
När lärare använder formativ bedömning blir det automatiskt ett samspel mellan lärare 
och elever där eleverna får en återkoppling till lärprocesserna. På så sätt får eleverna en 
systematisk och strukturerad respons och bekräftelse. Via formativ bedömning ser man 
vad eleven har förstått och man ser även vilka förmågor de har utvecklat, om de kan 
tänka kritiskt, är kreativa samt kan lösa problem i realistiska situationer. Elevernas 
förutsättningar blir då bättre när de tydligt kan reflektera över sitt lärande (Myndigheten 
för skolutveckling, 2007:49). Här ges återkoppling för lärande och kunskap ses som en 
produkt. Genom att enbart ge information om elevens betyg hjälper inte elevens 
kunskapsutveckling. Formativ bedömning har funnits i cirka femtio år och ännu finns 
ingen allmän betydelse vad det är menar professorn Dylan Wiliam. Vidare menar han 
att de som säljer traditionella prov vill beskriva bedömningar som formativa när lärare 
använder sig av dem, när de ska kontrollera elevers framsteg. Därför är det svårt att 
definiera formativ bedömning (Wiliam, 2016:17). Formativ bedömning finns för att 
elever ska utveckla sitt lärande på ett gynnsamt sätt och det handlar om att samla in 
kunskap om vad eleverna kan och därefter använda informationen för elevens 
vidareutveckling genom återkoppling, därefter anpassas undervisningen utifrån elevers 
behov (Jönsson, 2013:6). Det är även viktigt att eleverna är delaktiga i 
bedömningsprocessen som styrker påståendet genom Paul Black och Dylan Wiliams 
forskningsöversikt om formativ bedömning Assessment and Classroom Learning. I 
denna forskningsöversikt ser man även vilka aktiviteter som kan ge positiva effekter på 
elevers inlärning (Jönsson, 2013:7).  

Eleverna ska tränas i att se sin egen kunskapsnivå och bedömningen ska främja 
lärande, vara löpande genom respons och vägledning med bra kvalitet. Lärare måste tala 
om för eleverna vilka förväntningar som finns på dem och var de befinner sig i sin 
kunskapsutveckling. Eleven ska på sikt gå vidare i kunskapsutvecklingen, målen flyttas 
fram och kunskapsnivån höjs. De måste själva förstå vilka arbetssätt och metoder som 
främjar deras inlärning mot målet. Att elever tror på sin egen förmåga i sitt lärande ökar 
deras kunskaper. Det i sin tur beror på hur det sociala klimatet i skolan är och hur elever 
känner sig trygga, sedda och respekterade menar Johansson (Skolverkets Antologi, 
2002:141). Bedömning vilar på teorin om zonen för proximal inlärning och det 
sociokulturella lärandet. Om alla elever ska hitta nyckeln till skolframgång, måste lärare 
arbeta med språkutvecklande pedagogik såsom Jim Cummins fyrfältsmodell eller 
Pauline Gibbons genrepedagogik (Gibbons, 2009:167 ff). 

En av de mest framstående forskarna inom formativ bedömning är 
pedagogikprofessorn Dylan Wiliam som arbetar i Nordamerika och Storbritannien med 
att utveckla effektiv formativ bedömning i klassrummen och som har en lång erfarenhet 
inom yrket. Han har bl.a. arbetat med att utveckla nyskapande bedömningssystem och 
varit samordnare för sammanslutningar för bedömning och testning av skolor i 
Storbritannien. Det stora genombrottet för formativ bedömning var när artikeln 
”Assessment and classroom learning” gavs ut av Dylan Wiliam och Paul Black, som 
också är framstående inom området. Efter artikelns utgivning kunde man i en större 
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utsträckning se hur formativ bedömning skulle kunna främja lärandet i klassrummen 
(Lindström & Lindberg, 2011:214). Formativ bedömning handlar enligt Dylan Wiliam 
om ”good teaching”, då undervisningen skall ses som en aktivitet som förbättrar 
elevernas prestationer. Han definierar ordet formativ bedömning som ”bedömning 
fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av 
lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som 
förmodligen blir bättre (Lindström & Lindberg, 2011:214 ff). 

Forskare menar att under senare år har den didaktiska forskningen förskjutit 
tyngdpunkten från undervisning till lärande. Detta har lett till en ny syn på att 
dokumentera, bedöma och utveckla lärande. De beskriver vidare det eleverna lär sig 
alltför ofta är något annat än det läraren velat förmedla, vilket dessutom inte sällan 
skiljer sig från det hon/han faktiskt lärt ut. Alltså, de så kallade svagpresterande 
eleverna, har ofta särskilt svårt att tolka skolans förväntningar och lutar åt att uppfatta 
verksamheten som mindre meningsfull (Lindström & Lindberg, 2011:112 ff). 

Formativ bedömning eller bedömning för lärande är ett modernt sätt och det 
syftar till att stimulera och främja elevens kunskapsutveckling. Den sker fortlöpande 
och eleven får vägledning i undervisningen. Styrkan i den formativa bedömningen är att 
den ger stora förbättringar i inlärningen. Det finns olika sätt att arbeta med det men det 
viktiga är att eleverna blir involverad i sitt eget lärande. Skolans krav och förväntningar 
ska vara klart synliga för eleven. Genom att mål och kriterier är kända för eleven och att 
undervisningen aktivt arbetar med dessa är tanken att eleven också känner större ansvar 
för sitt eget lärande och att det blir mer utvecklande. Brittiska bedömningsforskarna 
Paul Black och Dylan Wiliam menar att den formativa bedömningen syftar till att 
utgöra ett stöd för elevers lärandeprocesser och främja elevers kunskapsutveckling. 
Denna bedömning ska vara en del av undervisningen (Lundahl 2011:88). Det finns olika 
sätt att arbeta på men det viktiga är att eleverna blir aktiverade och involverade i 
undervisningen för ett aktivt lärande. De påpekar även att detta också kan vara ett 
viktigt instrument för lärarens planeringsarbete och dialoger mellan lärare och elev 
kring lärandeprocesser. Forskarna beskriver också att formativ bedömning även kan 
innefatta elevens självbedömning. De har även sammanställt mer än 20 studier som alla 
har varit inriktade på vilka effekter förändrad och förstärkt formativ bedömning i 
klassrummet haft på elevers lärande. Dessa studier handlar om många olika skolämnen 
och sträcker sig från barn till i förskolan och till högskolestuderande. Det som har 
kommit fram är, att alla studier visar liknande resultat, nämligen att elevernas lärande 
förbättras när den formativa bedömningen får högre kvalitet (Lundahl 2011:89 f). 
Lärarens roll i det är att eleven ska veta vad som krävs men också ha kunskap om sina 
egna kunskaper vilka är utgångspunkter för att arbeta vidare och nå målen. Andra saker 
som får effekter på elevers lärande är hur och att frågor används i undervisningen för 
det kan berika elevens tänkande och även klasskamraternas tänkande (Lindström & 
Lindberg, 2006:40).  

Lärare bör fortbildas och ges tid för att lära sig att förändra arbetssättet i skolan. 
En språkundervisning som är helt skild från ämnesundervisning, gör det svårt att främja 
skolframgång för elever. Alla lärare bör vara språklärare inom sitt ämnesområde 
(Skolverket, 2011a:14). Att arbeta med elevers språk- och kunskapsutveckling är alla 
lärares ansvar och det är lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och 
modersmålslärare som bör samarbeta på ett sätt att de flerspråkiga elevernas 
kunskapsutveckling går framåt (Lindström & Lindberg, 2006:68). 

Lev Vygotsky menar att barns utveckling hänger ihop med den miljö de växer 
upp i. Det går inte att skilja barns utveckling och lärande åt. Vidare menar han att 
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människor socialiseras in i olika språkbruk från barndomen. Detta beror på 
socioekonomiska faktorer. Elever, andraspråkstalare som har högutbildade, studievana 
föräldrar, lär sig den kunskapsrelaterade koden hemma vid matbordet. De har ett 
försprång i kunskapsinhämtning och språkinlärning. Den vardagsrelaterade koden 
används i hemmet, i samvaro och lek i kända situationer (Gibbons, 2009:42 ff).  

 
5.4 Bedömningsmetoder 
  
För att bedöma elevers andraspråksutveckling finns det inga genvägar menar forskaren, 
Astrid Pettersson. Vidare menar hon att man bör sträva mot att göra det viktigaste 
bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktigaste (Skolverket, 2013:36). Det är 
viktigt att eleven får visa sina kunskaper i olika situationer både receptivt och produktivt 
menar hon. För det behövs det analysredskap som kan bedömas elevens språkförmåga 
fortsätter hon. Bedömningen ska utgå från de kunskapskrav som är kopplade till 
kursplanerna. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial som Skolverket har arbetat 
fram som ska fungera som ett stödmaterial från årskurs 7 mot kunskapskraven i årskurs 
nio (Skolverket, 2013:36). Nedan presenteras fem analysmetoder såsom 
felanalysmetoden, processbarhetsteorin, Flyman Mattson och Håkanssons modell, 
performansanalysen och modellen för textanalys som används för bedömning av 
nationella prov (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010:10). 

5.4.1	  Felanalysmetoden	  
 
Den grammatiska utvecklingen är indelad i flera stadier och det utgör en viktig del i 
andraspråksutvecklingen (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010:13). De menar att man 
tidigare ofta uppmärksammade de fel som inläraren gör vilket i sin tur medför att 
viktiga framsteg i andraspråksutvecklingen blir förbisedda. Bedömningen utgår då från 
hur många fel inläraren har gjort istället för vilka typer av fel som förekom. Till 
exempel kan fel kongruens vittna om att inläraren har tagit ett steg framåt i sin 
utveckling av grammatiska strukturer, det vill säga har förstått att adjektivet förändras 
beroende på substantivet det beskriver. Felanalysmetoden blev kritiserad på grund av 
två brister: den gav inte någon information om vad inläraren hade lärt sig och att flera 
inlärare föredrog att använda enklare strukturer för att undvika att göra fel. “Risktagare” 
är de inlärare som vågar använda mer komplexa språkliga strukturer än vad som 
motsvarar deras språkutveckling (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:11). Den 
motsatta typen av inlärare är de som endast använder kända strukturer och bildar helt 
korrekta enkla meningar, alltså de mer försiktiga. Svårigheterna för läraren som 
använder sig av felanalysmetoden blir då att kunna se ”risktagarnas” mer komplexa 
strukturer bakom felen och därmed kunna göra rätt bedömning av hur långt eleven har 
kommit i andraspråksutvecklingen (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:11).  

5.4.2	  Processbarhetsteorin	  
 
Processbarhetsteorin (PT) innebär att man tittar på språkutvecklingen som en process 
som sker i olika stadier (se figur 2) och där stadierna successivt kräver en högre 
processningskapacitet. Det betyder att alla stadierna måste processas och att man inte 
kan hoppa över en stadie. Inom PT skiljer man mellan stadier som processas och 
strukturer som används konsekvent. En annan viktig detalj är att inläraren bara kan 
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processa ett stadium i taget och när stadiet automatiseras då frigörs utrymme för att 
nästa stadie ska kunna processas. Det innebär att strukturer som håller på att 
automatiseras och strukturer som processas kan uppträda samtidigt. När en struktur 
uppträder för första gången innebär det att den har processats och börjar automatiseras 
(Flyman Mattson & Håkansson, 2010:15). Processing går inte ut på att visa när inlärare 
har automatiserat en struktur utan på att de har börjat använda den, alltså räcker det med 
att inläraren har visat strukturen en gång (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:67 ff). 
Stadierna inom PT är: 
 

● invarianta former innebär att språkinlärningen är koncentrerad på ordförrådets 
utveckling och ordböjningar saknas  

● ordnivå här börjar inläraren processa den lexikala morfologin 
● frasnivå attributiv kongruens inom fraser börjar processas 
● satsnivå nu processas informationen över frasgränser men inom samma sats 
● textnivå informationen inom satserna processas. 

 
Processbarhetsteorin kan användas för att beskriva och förklara hur svenskans 
grammatiska strukturer utvecklas hos andraspråksinlärare samt för att mäta utveckling 
av två språk samtidigt (Håkansson, 2013:151). 
 

Nivå Morfologi Syntax 

5. Grammatisk information mellan 
satser, skillnad huvudsats bisats. 

 

Negation före verb i 
bisats. 
“Om jag inte dricker 
kaffe blir jag sjuk.” 

4. Grammatisk information inom 
satser, mellan fraser. 

Predikativ kongruens 
“ bilen är gul � 
bilarna är gula” 

Inversion (adv. + verb + 
subj.) 
“Nu dricker jag kaffe.” 

3. Grammatisk information inom 
fraser, frasmorfologi 

Attributiv kongruens 
“en gul bil � flera gula 
bilar” 
Sammansatta 
verbformer 
“har köpat � ska 
köpa” 

Rak ordföljd efter 
initialt adverb 
“nu jag dricker kaffe” 

2. Ordklass, lexikal morfologi Böjningsmorfem  
“köper � köpte” 
“hus � husar” 

Subjekt före verb 
“Jag dricker kaffe.” 

1. Ord Oböjda ord 
“Kommer “ � 
“kommer igår” 

Enstaka konstituenter  
“Kaffe? ok?” 

Figur 2 Utvecklingsstadierna i Processbarhetsteorin (Flyman Mattson & Håkansson, 2011:16) 



 

 23 

5.4.3	  Flyman	  Mattsons	  och	  Håkanssons	  analysmodell	  
 
Modellen är grundad utifrån Pienermans processbarhetsteori (PT) och utgörs av de 
grammatiska utvecklingsstadier som tidigare har forskats kring och funnits relevanta för 
flera språk, däribland för svenskan. Analysmodellen består av tre delar: 
 

● det grammatiska processandet  
● automatiseringen  
● skapande av variationen i språket.  

 
Det grammatiska processandet bygger på processbarhetsteorins utvecklingsstadier där 
utvecklingen sker från ordinlärning till att inläraren börjar processa information mellan 
satserna. Till skillnad från den förra modellen, Processbarhetsteorin, omfattas modellen 
även av två andra inom språkutvecklingen viktiga delar – automatisering och variation. 
Automatiseringen är det stadiet som börjar när en struktur har processats, till exempel 
när en inlärd grammatisk struktur kan användas i nya meningar. Variationen i språket är 
den delen som utvecklas även när strukturerna är processade och korrekt producerade. 
Variationen i språket kan mätas genom procentandelen inverterad ordföljd, 
ordklassfördelning och ordvariation (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:19).  

Inlärning av grammatiska strukturer kan enligt forskningen ske på två olika sätt 
– explicit och implicit. Vid explicit inlärning lär inläraren sig hur de grammatiska 
strukturerna byggs upp. Regelkunskap är den viktigaste delen inom explicit inlärning. 
Inläraren som lär in grammatiska strukturer explicit kan förklara reglerna bakom dem. 
Den implicita kunskapen innebär att inläraren bara vet hur man skriver eller säger något 
utan att kunna förklara varför. Till exempel använder han/hon omvänd ordföljd i frågor 
utan att för den delen kunna förklara skillnaden mellan ordföljden i påståendesats och 
fråga (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:25 ff).  

Automatisering är förstadium till flytande tal. När talar man ett språk flytande är 
en av de frågorna som är problematisk att svara på då det är svårt att mäta det på något 
sätt. När man pratar om flytande tal så menar man oftast att inläraren kan kommunicera 
utan utan att kommunikationsproblem uppstår. Automatisering innebär att de 
grammatiska strukturerna är inlärda och används utan att inläraren behöver tänka efter 
hur han/hon ska säga något (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:27) 

5.4.4	  Performansanalys	  
 
Performansanalys är en utveckling av en lingvistisk metod som beskriver hur ett 
andraspråk växer fram. Läraren kan bli behjälplig av performansanalys som är en metod 
där läraren analyserar elevers språkanvändning. Med den metoden kan läraren se elevers 
språkkunskaper samt vilken kompetens som elever har. De kan även avläsa de fel som 
förekommer och identifiera tecken på utveckling (Abrahamsson & Bergman, 2005:45). 
Performansanalys är en bedömningsmetod som utgår från interimspråksteorin och är till 
för att ge en generell bild av inlärares språkliga kompetens, alltså både första och 
andraspråket. Bedömningen av elevtexter sker genom att satserna delas upp i 
nominalfraser och verbfraser, vilka sedan analyseras i ett schema (se fig. 3) där de olika 
språkliga strukturerna synliggörs. Därefter bedöms texten i sin helhet utifrån Jim 
Cummins femstegsmodell: kommunikativ kvalitet, innehållslig kvalitet, språklig 
kvalitet, kommunikationsstrategier och underlag för utvecklingssamtal där man lyfter 
upp textens förtjänster och vad som står närmast att utveckla (Abrahamsson & 
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Bergman, 2005:45 ff). Läraren ser vad eleven kan när det gäller det muntliga och de 
skrivna texter som eleven producerar. Det finns fyra aspekter som läraren utgår från när 
elevernas språkanvändning ska analyseras. Den första är den kommunikativa kvaliteten, 
det vill säga hur bra eleverna lyckas förmedla vad de vill säga. Den andra aspekten är 
den innehållsliga kvaliteten som innebär att man tittar på hur tydlig texten är. Läraren 
kontrollerar även hur komplex innehållet i texten är och om eleverna drar egna 
slutsatser eller om de tar in egna värderingar. Den tredje aspekten är språklig kvalitet, 
dvs. hur komplex språkanvändningen är. Den fjärde är kommunikationsstrategier 
(Abrahamsson & Bergman, 2005:36). Att performansanalys bygger på att se 
andraspråksinlärningen som en mental process där eleverna får pröva sig fram är en bra 
metod (Bergman & Sjöqvist, 2001:45 ff).  
 
Preposition   Nominalfras inkl. adjektivfras 
 

Framförställd 
bestämning 

Huvudor
d 

Efterställd 
bestämning 

 

den lilla katten i huset intill 
 

Verbfras    Adverbial 
Finit verb Infinit verb Partikel/Liknande 

 

kan säga till 
 

Figur 3 Ett schema för analys av nominalfraser och verbfraser (Abrahamsson & Bergman, 2006:46). 

5.4.5	  Modellen	  för	  textanalys	  som	  används	  för	  bedömning	  av	  
Nationella	  prov	  
 
Textanalysmodellen som används vid analys och bedömning av elevtexter i Nationella 
prov i svenska och i svenska som andraspråk kan användas till texter av olika slag och 
från olika sammanhang (Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, 2015:21). Modellen 
påminner mycket om performansanalysen men till skillnad från den ligger den största 
vikten på innehållet och inte på grammatisk korrekthet. Först ska läraren läsa igenom 
elevtexterna för att bilda sig en första övergripande uppfattning om eleven har löst 
uppgiften. Sedan ska bedömningsresonemanget skrivas in under tre rubriker: 
Innehåll/innehåll och källanvändning, Disposition och sammanhang, Språk och stil. 
Därefter görs en helhetsbedömning utifrån textens kommunikativa kvalitet och nu sätts 
betyget. För att göra bedömningen överskådlig används ofta matriser med utgångspunkt 
i de ovanstående rubriker, vars innebörd förklaras nedan.  
 

● Innehåll/innehåll och källanvändning – här bedöms om textens innehåll är 
relevant för uppgiften och är rik på synpunkter samt att eleven visar förståelse 
för källkritik om källkritiken är nödvändig för att klara av uppgiften. Eleven kan 
visa den förmågan genom att redovisa vem har skrivit texten och under vilka 
omständigheter samt för vilket syfte. Återberättande texter kräver inte några 
källor men för sådana texter gäller att den har en kronologisk ordning som förs 
till ett slut (Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, 2015:23 ff).  
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● Disposition och sammanhang – handlar om textens struktur och om 
textbindning.  

● Grundmodellen för textens disposition är att den innehåller inledning, huvuddel 
och avslutning. Sammanhang i en text kan beskrivas genom att man studerar 
textbindningen. Textbindning handlar om flyt i texten och att delarna svetsas 
samman på ett begripligt sätt d.v.s. att det finns ett tydligt samband. Med andra 
ord ska läraren titta efter om det finns bindningskedjor, sammanhangssignaler 
och styckesindelning. Bindningskedjor/ledfamiljer är ord som hjälper läsaren att 
hålla fokusen. Till exempel om texten handlar om en familj så innehåller den 
ledfamiljen familj med underordnade begrepp som mamma, pappa syster, jag 
m.m. Referensbindningar består av flera ledfamiljer som binds samman. 
Sammanhangssignaler är till för att underlätta läsningen och visa läsaren hur 
texten ska förstås och på vilket sätt olika delar i texten hänger ihop. I en 
återberättande text kan tidsuttryck och ord som uttrycker orsaksförhållanden 
fungera som sammanhangssignaler (Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, 2015:24 
ff).  

● Språk och stil – här gäller att bedöma elevens ordförråd och språkvariation. 
Språket ska vara så tydligt att läsaren utan svårigheter kan förstå texten. För att 
uppgiften ska bli godkänd måste språket vara varierat och tydligt. Läsaren ska 
kunna förstå texten utan svårigheter. Språket i en text kan varieras genom ett 
brett ordförråd, utbyggda nominalfraser och varierad ordföljd. Till exempel kan 
en mening börja med ett enkelt eller med ett utbyggd fundament i form av en 
nominalfras som subjekt. I andra fall kan man börja meningen med en bisats. 
Variation i meningslängden kan också förbättra textens läsbarhet. När det gäller 
stil så finns det flera moment, så kallade stilmedel som läraren kan titta efter: 
retoriska frågor, kontraster, variationer och metaforer m.m. (Palmér och 
Östlund-Stjärnegårdh, 2015:28 ff). 

 
Den här modellen är både holistisk och analytisk eftersom enligt den ska läraren 

först bilda sig en helhetsuppfattning om texten och därefter bedöma den utifrån tre olika 
aspekter för att sedan göra en helhetsbedömning (Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, 
2015:140). 
 
5.5 Skolframgång 
      
Pauline Gibbons, professor vid University of Technology i Sydney, Australien är stor på 
området didaktik för andraspråksinlärare. Hon kom ut med boken Stärk språket stärk 
lärandet Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i 
klassrummet, för ett antal år sedan. Boken är till för lärare och handlar om hur man kan 
arbeta språk- och kunskapsutvecklande i klassrummet. Det räcker inte att ha ett korrekt 
språk i skolan, man måste veta vad som är mest lämpat i sammanhanget menar Pauline 
Gibbons (Gibbons, 2006:4). Vidare menar hon att undervisningens mål bör vara att 
integrera språk och innehåll, så att det andra språket - skolspråket - utvecklas parallellt 
med ämneskunskaper och eleverna blir medvetna om hur man hittar rätt ord och 
grammatik för att anpassa språket till skolsammanhang (Gibbons, 2006:24). 

Eleverna behöver tränas i att värdera sig själva och det arbete de gjort. Det är 
viktigt för att deras prestationer ska öka. Vid varje nytt arbetsområde ska elever veta 
vilka mål som gäller. Det ska vara klara och tydliga mål som ligger strax över 
utvecklingszonen (zonen för proximal utveckling) och det ska finnas utmaningar i 
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arbetet. ”En viktig uppgift för skolan är att utveckla elevernas förmåga att delta i allt fler 
och allt mer varierande kontexter: från de vardagliga kontexterna i familjen och bland 
kompisar till kontexter som är ytterst tekniska och abstrakta, konstruerade av experter.” 
(Hedeboe & Polias, 2008:14). Det pågår ett stort förändringsarbete i många skolor för 
att man ska arbeta med genrer. Lärare måste kompetensutvecklas i nya arbetssätt och 
tankar om elevers lärande. Genom genrepedagogiken kan lärarna stödja eleverna, så att 
deras förmågor och språkbruk utvecklas. Man talar om ”scaffolding” i det här 
sammanhanget. Det är en tillfällig och nödvändig hjälp för att eleven ska klara av sitt 
uppdrag menar Pauline Gibbons. Det leder eleverna mot nya mål, nya begrepp och nya 
nivåer av förståelse. Vidare menar hon att stöttning behöver inte endast ske från lärare 
till elev, utan kan lika väl fungera mellan elever, till exempel i ett grupparbete (Gibbons, 
2006:6). Att elever utvecklas tillsammans med jämbördiga kamrater och med mer eller 
mindre kunniga kamrater gör att de lägger ihop olika delar och på det sättet löser de 
uppgifter tillsammans enligt Viveca Lindberg (Hyltenstam & Lindberg 2004:473). 

Lev Vygotsky hävdar att det är lärarens uppgift att undervisningen för eleven 
framåt så att kunskapen utvecklas hos denne (Gibbons, 2006:29). När det gäller sva-
elever är det viktigt att tänka på att inte förenkla uppgifterna för dem utan det är bättre 
att stötta eleverna så att uppgifterna kan fullföljas. Det är också viktigt att lärare har en 
dialog med eleverna om vad det är för mening med det som händer och sker i skolans 
värld. Läraren får samtidigt en förståelse för vad som kan vara meningsfullt för eleverna 
att lära sig i skolan (Gibbons, 2006:30). När mindre barn ska lära sig nya ord gäller det 
att ta det stegvis för att närma sig ordet eller uttrycket, det kallas i andraspråks 
sammanhang för förhandling (Axelsson, 2009:44).  
Enligt Skolverket (2014) är ett tidigt grundläggande stöd för nyanländas skolframgång 
och kunskapsutveckling viktigt. Man bör välja rätt undervisningsform som passar till 
varje elev. Dessutom bör skolan organisation och arbetssätt vara flexibla för att möta 
elevers olika behov detta i kombination med höga förväntningar och stöttning 
(Skolverket, 2014:7) 

För många ungdomar är det skolmiljön som är den enda plats som de kan lära 
sig ett nytt språk och då har det sociala sammanhanget en mycket stor betydelse för att 
lära sig ett andraspråk. Att bli sedd och bekräftad är en viktig del för alla människor och 
det kan också påverka negativt i skolan om man inte blir sedd och bekräftad. Det kan i 
sin tur göra att eleven kan kännas som extra stökig och det kan bero på att den inte 
känner någon gemenskap i skolan. Som lärare och pedagog är det min skyldighet att 
hjälpa elever att de känner trygghet. 

Hur skolan bemöter elever spelar en roll eftersom det har betydelse vilka delar 
elever utvecklar menar bl.a. Jim Cummins, andraspråksforskare. Han menar också att 
barn och ungdomar utvecklar sin egen identitet utifrån egna val, deras relation till 
omvärlden, både majoritetssamhället och minoritetsgruppen påverkar dem och det i sin 
tur ska vara utgångspunkten i all undervisning (Flyman Mattson & Håkansson 
2010:14). 

Enligt andraspråksforskaren Inger Lindberg har de flerspråkiga eleverna en 
större förutsättningar att utveckla metalingvistisk medvetenhet än enspråkiga elever 
(Flyman Mattson & Håkansson, 2010:15). Denna utveckling för andraspråkselever gör 
också att förmågan att upptäcka och hantera större texter både muntligt och skriftligt 
blir betydligt bättre. Det är därför också viktigt att jag som lärare och pedagog kan ge 
verktygen till dessa elever för att dem ska kunna utvecklas på bästa sätt. Att ge dessa 
elever lässtrategier och skriftliga uppgifter som ligger på den nivå som eleven befinner 
sig i är ett stöd för dem. Men det får inte bli att jag som lärare sänker kraven för dessa 
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elever och gör materialet alltför enkelt för det utvecklar inte eleven på rätt sätt. 
Språkforskaren Maaike Hajer menar att om läraren sänker kraven för dessa elever är det 
allvarligt för det leder till att språkinlärningsmiljön begränsas (Hajer 2003:46). 

Det är viktigt att lärarna lyssnar och ser den enskildes språk och kunskapsnivå 
för att den ska utvecklas på bästa sätt. Margareta Holmegaard och Inger Wikström talar 
om språkutvecklande ämnesundervisning. De menar att eleverna stimuleras genom att 
aktivt använda språket och att tänka igenom kursinnehållet. På det sättet kan 
ämnesundervisningen vara en fördel för språkutvecklingen, där eleven och läraren kan 
mötas på halva vägen (Hajer 2003:49). Läraren använder sig av olika analyser för att se 
hur andraspråksutvecklingen har förändrats och även vad eleven har för svårigheter i det 
andra språket. Enligt Camilla Geil och Susanne Nilssons artikel visar de hur de kan 
arbeta på ett språkutvecklande arbetssätt. De arbetar utifrån en kartläggning som läraren 
tidigare har gjort med eleverna när det gäller språkutveckling och utifrån den kunna 
stödja eleverna i deras vidare språkutveckling (Geil & Nilsson, 2004:113). 

Det är viktigt att medvetandegöra eleverna nya begrepp. De behöver stöttning 
när de möter skolspråket som kan vara vetenskapligt. De ska ha lärt sig hur språk är 
uppbyggt och kunna använda metaspråket, ett språk om språket. Den 
kunskapsrelaterade koden, skolspråket, är nyckeln till framgång. Vi finner det språket i 
skriven text, med stort ordförråd, syntaktiska drag med passivum och textbindning. I 
skolspråket hittar man logiska samband som uttrycks med konjunktioner som inte 
används i talat språk ex. emellertid, dock, till följd av och så vidare. Det har en lexikal 
täthet som gör att texten blir innehållstung. Skolspråket är också kontextreducerat och 
har många nominaliseringar, där verb blir substantiv. Lärarnas jobb är att explicitgöra 
språket så att inte enbart de bästa eleverna kan klara skolans texter. De flerspråkiga 
eleverna har alltså två koder att lära in. (Geil & Nilsson, 2004:113 f). 
 
5.6 Skrivutveckling på första och andraspråket 
 
I syften för undervisningen i ämnet svenska som andraspråk står det att eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla sin svenska i både tal och skrift så att de ska kunna uttrycka sig 
både muntligt och skriftligt i olika sammanhang och för skilda syften. Genom 
undervisning ska de utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. De ska även 
ges möjlighet att lära sig hur man formulerar sina åsikter och tankar i olika slags texter 
(Skolverket, 2011a:239). Det är just de förmågorna som senare ska bedömas och 
betygsättas.  

Den skriftspråkliga kompetensen utvecklas inte av sig själv utan kräver mycket 
tid och arbete av både eleven och läraren. Skrivandet är viktigt inte enbart i ämnen 
svenska och svenska som andraspråk utan i alla skolämnen (Palmér & Östlund-
Stjärnegårdh, 2015:9). Det viktigaste i en människas liv i skolan är att lära sig läsa och 
skriva enligt forskaren Roger Säljö inom lärande och utveckling (Längsjö & Nilsson, 
2005:23). Detta för att skrivandet på ett andraspråk ingår i många människors vardag i 
vår globaliserade värld. Många företag samarbetar med andra länder och använder ett 
annat språk än landets officiella på sina arbetsplatser. Människor som har migrerat till 
ett annat land måste hantera texter i olika sammanhang. Därför har forskningen kring 
andraspråksinlärning vuxit fram. Skrivutvecklingen på ett andraspråk är beroende av 
faktorer som: den allmänna andraspråksnivån, inlärarens ålder och läs- och 
skrivförmåga på modersmålet (Magnusson, 2013:633). Även att läraren har ett samspel 
med eleverna spelar en stor roll för elevers möjlighet att lära sig att läsa och 
skriva menar Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson. Vidare menar de att när lärare besitter 
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en språklig förmåga som dessutom är skapande får elever större chans att bli godkända i 
ämnet sva, samtidigt som det hjälper lärare att vara kritiska när de vill förändra och 
vidareutveckla den didaktiska traditionen och sig själva (Längsjö & Nilsson, 2005:22 f). 
Vidare menar de att lärare bör förutom goda kunskaper i och om ämnet skapa bra 
lärandesituationer för hur elever tar till sig kunskap.  

Universitetsadjunkten, Inger Björneloo menar att skapa en miljö som främjar 
skrivandet och ta tillvara på elevers kunskaper utvecklar skrivandet (Längsjö & Nilsson, 
2005:72 f). Elevens förmåga att skriva olika typer av texter är en av förmågorna som 
ska bedömas i sva (Skolverket, 2011a:248) 

Tankarna blir synliga när vi skriver och det gör det möjligt att ta tillvara 
tankarna. Det leder också till nya kunskaper och insikter. Alltså är skrivandet en viktig 
strategi i lärandet (Dysthe, Hertzberg, Hoel & Lökensgard, 2011:8). Vidare menar de att 
sammanhanget spelar en roll när vi talar och skriver beroende på vilka människor som 
vi är med. De menar även att skrivandet är socialt och individuellt.  

För att lära sig att skriva är det bra att läsa det andra har skrivit men det är också 
viktigt att skriva själv. Man kan inte bli en bra pianospelare om man bara sitter och 
lyssnar menar de, utan det är viktigt att praktisera det också (Dysthe, Hertzberg, Hoel & 
Lökensgard, 2011:8 ff). Att skrivandet är en utveckling när man samarbetar med andra 
och därefter får feedback av kamrater och lärare är många pedagoger och forskare 
överens om. Vidare menar de att man måste bli medveten om sig själv som skribent för 
att bli bättre i sitt skrivande (Dysthe, Hertzberg, Hoel & Lökensgard, 2011:16). 
Skrivandet är ett hjälpmedel för att strukturera sina tankar och kunskaper. Vidare menar 
de att använda sitt skrivande för att pröva sina tankar och för att förstå vad man förstår 
eller inte förstår är ett steg i rätt riktning (Dysthe, Hertzberg, Hoel & Lökensgard, 
2011:16 ff). En skrivprocess handlar oftast om att skrivandet pendlar mellan två faser: 

 
● Tankeskrivande betyder att skrivandet är i en fas då man är mest kreativ, man 

skriver ner sina tankar och reflekterar inte över sitt skrivande. Det viktigaste är 
att skriva ner sin tankar. 

● Presentationsskrivande betyder att skrivaren är i en kritisk fas. Skrivaren 
strukturerar och reviderar texten så det passar den som ska läsa texten. Det 
viktigaste är att skriva texten kommunikativ och förståelig (Dysthe, Hertzberg 
Hoel & Lökensgard, 2011:46).  

● Det finns olika sätt att arbeta med skrivutveckling och cirkelmodellen (se figur 
1) för genrebaserad undervisning är ett bra sätt som lärare i Australien använder 
sig av. I cirkelmodellen är det fyra faser som eleverna kan få hjälp av i sin 
utveckling. De fyra faserna är: Bygga upp kunskap om ämnesområdet, Studera 
texter inom genren för att få förebilder, skriva en gemensam text och skriva en 
individuell text (Gibbons 2006:93 ff).  
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   Figur 4 Gibbons (2006) 

 
Fas 1: Bygga upp text om kunskapsområdet. Läraren ger eleverna mycket baskunskaper 
om ett område som de sedan kan skriva om på egen hand. Läraren lägger mycket fokus 
på textens innehåll. I den här fasen har eleverna långt kvar innan de kan skriva en text 
på egen hand men läraren lägger mycket energi på att eleverna ska tala, lyssna, läsa, 
anteckna och samla information. Eftersom det handlar om att samla in information om 
ett visst område kan eleverna med hjälp av sitt modersmål och andra elever som har 
samma modersmål i klassen samarbeta. Längre fram i utvecklingen måste eleverna 
använda det andra språket för att dela in sig med andra elever i klassen. När de delar in 
sig med de andra i klassen får andraspråkseleverna den information som 
klasskamraterna som är experter besitter. Några tips som elever kan behöva för att 
samla in så mycket kunskap inom ett ämne är att skapa en tankekarta, skriva på ett 
blädderblock, använda bilder och internet är också ett bra alternativ för att lära ut och 
förklara begrepp (Gibbons, 2006:93 ff). 
Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder. Målet är att få eleverna att bli 
bekanta sig med textens syfte, struktur och hur språket är uppbyggt och som visar den 
texttyp som klassen ska arbeta med tillsammans. I fas 2 är det en bra idé att låta 
eleverna få kännedom om metaspråket- språk för att tala om språk. Eleverna kan så 
småningom bedöma sina egna texter när eleverna har lärt sig de grammatiska begreppen 
i ett sammanhang där språket används. Läraren kan ge eleverna några förslag hur de 
ska arbeta med texter, till exempel kan de få texten uppläst av läraren där de sedan 
diskuterar syftet med texten. Eleverna uppmärksammar textens struktur tillsammans 
med läraren och eleverna kan också med hjälp av läraren själva bli uppmärksamma på 
grammatik och vokabulär i texten.  

Fas 3: Skriva en gemensam text. Eleverna är redo att börja skriva en gemensam 
text med läraren. Eleverna kommer med ett förslag vad läraren ska skriva om och sedan 
diskuterar de tillsammans hur texten kan bli bättre. Den här processen är viktig för 
eleverna där de tillsammans förbättrar texten med frågor som läraren ställer t.ex.: 
 

● Vad måste vi börja med? 
● Kan vi säga det på ett annat sätt? 
● Finns det ett bättre ord? 
● Finns det något som vi kan ändra på i den här texten som vi har skrivit 

tillsammans? 
 
Efter läraren har skrivit texten tillsammans med eleverna diskuterar de textens struktur, 
och läraren ger förslag på ord som passar bättre i texten. De rättar också grammatiska 
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fel och stavfel i texten tillsammans. Läraren visar en modell för hur själva 
skrivprocessen går till. När eleverna ger förslag till hur texten kan ändras så stryker 
läraren vissa delar, rätter eller till och med lägger till vissa delar. När texten är klar 
skriver antingen läraren eller en elev texten på ett blädderblock så alla kan se textens 
slutproduktion. Texten får vara en förebild till nästkommande text. Den här fasen är 
viktig i cirkelmodellen för det blir tydligt för eleverna hur själva skrivprocessen går till 
innan det blir en färdig text enligt Pauline Gibbons (Gibbons, 2006:97f).  

Fas 4: Skriva en individuell text. I den sista fasen ska eleverna skriva en text 
själva. De har fått mycket information och är medvetna om hur själva skrivprocessen 
ska gå till. Tack vare att de har gått igenom de tidigare faserna kan de producera en egen 
text. Läraren påminner eleverna om hur arbetsgången ser ut såsom ett första utkast, 
bearbetning och diskussion kring texten med läraren och klasskamraterna. Läraren sätter 
sedan upp texterna i klassrummet (Gibbons, 2006:98 ff). 

Att arbeta med cirkelmodellen blir tydlig och utvecklande för eleverna och de 
får samtidigt i skrivprocessen lära sig mycket om just det ämne som de skriver om. 
Eleverna får dessutom lära sig anteckna, skriva, bearbeta, sammanfatta, tolka och 
bedöma texter vilket i sig är utvecklande. Pauline Gibbons menar att det inte räcker med 
att använda cirkelmodellen en gång utan måste upprepas regelbundet för att eleverna 
ska förstå hur texter hela tiden kan byggas ut. Det ger eleverna verktyg för att utveckla 
skrivandet (Gibbons, 2006:99 ff). Det finns forskning som visar både på likheter och 
skillnader i skrivutveckling på första- och andraspråket. Till exempel att små barn 
låtsasskriver så väl på första- som på andraspråket; de använder egna stavningsregler, 
ritar bilder till texter och utvecklar uppfattningar om varför man skriver. Barn kan även 
utveckla skriftspråket på två språk samtidigt till och med när språken har skilda 
skriftsystem, exempelvis arabiska och svenska. Men den tvåspråkiga skrivutvecklingen 
kan också bli problematisk och tidskrävande eftersom barnet kan ha svårt att skilja på 
de olika språken. Ungdomar och vuxna som redan kan läsa och skriva på sitt modersmål 
kommer att starta sin läs- och skrivutveckling på svenska på en högre nivå än personer 
som inte kan det. De behöver inte börja från den grundläggande läs- och 
skrivutvecklingen (Magnusson, 2013:634 ff). 
 

5.7 GERS 
 
GERS är en förkortning på gemensam europeisk referensram för språk: lärande, 
undervisning och bedömning. Det är en referensram där Europarådets syn på 
språkundervisning, språkinlärning och bedömning presenteras. Referensramen 
innehåller en beskrivning av de färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna 
kommunicera med andra människor på ett visst språk. Färdigheterna beskrivs i den 
såsom hörförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion, läsförståelse och skriftlig 
färdighet som finns i sex olika nivåer (Skolverket, 2013:39). 

I Europa finns olika utbildningssystem och ett syfte med att anknyta 
språknivåerna till GERS i såväl grundskolan som gymnasial utbildning är att en person, 
som vill studera vidare eller arbeta i ett annat europeiskt land, kan visa att ett svenskt 
kursbetyg i det aktuella språket motsvarar en viss nivå̊ i GERS. Vilka krav som ska 
ställas på̊ dessa nivåer för att organisera språkinlärning och för ett allmänt erkännande 
av språkkunskaperna (Skolverket, 2013:39 f). 
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6 Metod  
 
I det här avsnittet presenteras och diskuteras vår valda metod – semistrukturerade 
intervjuer. I diskussionen kring metoden och metodvalet tas kritiken som riktats mot 
upp. Vidare diskuteras de etiska aspekterna, urvalet av intervjupersoner, 
tillvägagångssätt och analys av insamlade data. Studien undersöker formativ och 
summativ bedömning i ämnet svenska som andraspråk i årskurs 9 samt på ett 
introduktionsprogram språk på gymnasiet. Den första delen består av metodval och 
metodkritik sedan diskuteras urval och etiska aspekter samt vilket tillvägagångssätt för 
insamling och analys av data som vi har använt oss av. 
 
6.1 Metodval och metodkritik 
 
I den här undersökningen används en kvalitativ undersökning som forskningsmetod. 
Kännetecknande för kvalitativ forskning, enligt Alan Bryman, är att den koncentreras på 
ord i insamling och analys av data, inte på antalet svar som i kvantitativ forskning. 
Forskningen är empirisk d.v.s. att teorin uppkommer utifrån insamlade data. Vissa 
kvalitativa forskare menar dock att kvalitativa data även kan och bör användas vid 
prövningen av teori. Den kvalitativa forskningen är tolkningsinriktad, vilket betyder att 
tonvikten ligger på förståelse av den sociala verkligheten som studeras (Bryman, 
2009:249 ff).  
Intervjuer är en metod som används i kvalitativa undersökningar. Intervjuerna kan vara 
strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. För vår forskning passar 
semistrukturerade intervjuer. Metoden innebär att den intervjuade inte har samma frihet 
och talutrymme som i den ostrukturerade intervjun, som mest liknar ett vanligt samtal 
men samtidigt har informanterna mer frihet än vid strukturerade intervjuer (Eliasson, 
2013:25 ff). Semistrukturerade intervjuer skiljer sig från de strukturerade eftersom i 
semistrukturerade intervjuer behöver intervjuaren inte slaviskt följa sina frågor utan kan 
välja i vilken ordning de ska ställas och även får ställa följdfrågor. I intervjun använder 
man sig av en intervjuguide som kan bestå av frågor eller av en lista över specifika 
teman. Vi har valt att skriva en lista med våra specifika teman samt att ha frågor och 
några möjliga följdfrågor. Det gjorde vi för att våra intervjuer skulle vara så lika som 
möjligt för att tolkningen och analysen av data också skulle bli likartade. 
Intervjuprocessen är ganska flexibel och fokus bör ligga på hur intervjupersonen 
uppfattar och förstår frågor samt vad han/hon tycker är viktigt att ta upp vid en 
förklaring (Bryman, 2009:301). Det finns fördelar med semistrukturerade intervjuer och 
det är att man kan följa upp svaren direkt och på ett individualiserat sätt under 
intervjuerna (Stukát, 2005:38). Att klargöra det som läraren säger under intervjuns 
gång, genom att ställa kontrollfrågor, ökar möjligheten till en noggrann analys (Kvale & 
Brinkmann, 2009:25 ff). I strukturerade intervjuer följer intervjuaren sin intervjuguide 
och ställer inte några följdfrågor (Bryman, 2009:300).  

Enligt forskarna Steinar Kvale och Svend Brinkmann kan man dela upp 
forskningen i två delar, den kan antingen vara teoridriven eller datadriven. För att 
undersöka våra frågeställningar använde vi den förstnämnda metoden. Det innebär att 
forskare utgår från tidigare forskning och sedan applicerar den på sina insamlade data 
eller prövar teorin från tidigare forskning. Tidigare forskning ligger till grund för 
utformningen av våra intervjufrågor (Kvale & Brinkmann, 2009:30 ff). I vårt fall utgick 
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vi från tidigare forskning när vi konstruerade vår intervjuguide, vilket innebär att vår 
forskning är teoridriven. 

Kritiken mot kvalitativ forskning är att den är för subjektiv, alltså att den utgår 
ifrån forskarens uppfattningar om vad som är viktigt. Den typen av forskning är svår att 
bemöta på grund av att den oftast är ostrukturerade och beroende av forskarens egna 
intressen. Kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera eftersom forskarna 
intervjuar ett fåtal personer. Ibland har kritiken mot kvalitativ forskning varit att det är 
svår att förstå hur forskaren har kommit fram till sina resultat (Bryman, 2009:269 ff). 
Trots kritiken valde vi att göra en kvalitativ undersökning därför att vi ville ha 
utförligare svar på våra frågor.  
 
6.2 Urval och etiska aspekter 
 
I den här undersökningen intervjuas sex sva-lärare på tre olika skolor i två olika städer 
där det arbetar lärare som undervisar i år 7–9 i sva på högstadiet och på 
introduktionsprogrammet språk på gymnasiet. För att förvissa oss om att vi kommer att 
fungera så likartat som möjligt som intervjuare har vi att pratat ihop oss om 
intervjufrågor och även om möjliga följdfrågor. Vi har även haft kontakt med varandra 
flera gånger i veckan för att diskutera och skriva uppsatsens delar tillsammans.  

I kvalitativ forskning finns en paradox mellan forskarens vilja att få kunskap och 
ta hänsyn till intervjupersonen. För att inte kränka intervjupersonen bör de etiska 
frågorna tas i beaktande redan från början av undersökningen (Kvale & Brinkmann, 
2014:98 ff). I början av intervjuundersökningen bör man fundera kring vilka goda 
effekter undersökningen kan få, hur den kan bidra till att förbättra situationen för de 
deltagande, vem som ska ge sitt samtycke och på vilket sätt, hur personen kan som 
intervjuas konfidentialitet skyddas, vilka konsekvenser kan bli för de deltagande samt 
hur forskarens roll påverkar undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014:105 ff). 

Det finns fyra grundläggande etiska krav som forskare måste följa för att ta 
störst hänsyn till de inblandade i forskningen. Kraven är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2009: 440 ff). 
För att tillgodose kraven har vi, innan intervjuerna, tillfrågades rektorer på de berörda 
skolorna om tillstånd att intervjua några lärare. Detta gjordes både via telefon och via e-
post. Därefter fick vi kontaktuppgifter till sva-lärarna på skolorna och då kontaktade vi 
dem. Både rektorerna och lärarna informerades om undersökningens syfte och att deras 
medverkan var frivillig. Lärarna har också informerats om att deras personuppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt. Detta uppfylldes genom att inte några 
personuppgifter kommer att synas i undersökningen och att namnen inte ska 
framkomma någonstans i undersökningen. Lärare som var våra informanter har även 
informerats om att allt de säger kommer endast att användas i den här undersökningen. 
Därefter kommer inspelningarna att raderas och transkriberingarna kastas efter att 
uppsatsen är godkänd och registrerad.  
 
6.3 Tillvägagångssätt för insamling, transkribering och analys av data 
 
Alla intervjuer i undersökningen har spelats in, transkriberats och därefter analyserats. 
Att spela in intervjuerna på mobiltelefon eller ljudbandspelare underlättade för analysen 
och intervjuaren kunde koncentrera sig på intervjun. För att ljudupptagningen ska bli 
bra bör intervjun genomföras i ett tyst rum där både intervjuaren och intervjupersonen 
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kan koncentrera sig och prata ostört. Därför genomfördes våra intervjuer i ett separat 
rum. 
 
6.4 Insamling av data 
 
Vi bestämde oss för att intervjua en lärare i taget eftersom annars kan informanterna 
påverka varandras svar. Jan Trost påpekar att den metoden fungerar bättre eftersom man 
kan få reda på den enskildes åsikter som den inte kanske talar om när det är fler i samma 
rum som intervjuas (Trost, 1997:44 ff). Dessutom menar han att svaren kan bli mer 
nyanserade och det blir de inte när det är flera som intervjuas samtidigt. 
Gruppintervjuers nackdelar kan vara att om det finns ”hemligheter” så kommer de inte 
fram om flera sitter tillsammans. Någon kan också återberätta för andra personer om 
vad de andra sade under intervjun eftersom de som blir intervjuade inte har 
tystnadsplikt. Det har däremot den som intervjuar (Trost, 1997:44 ff).  

Före intervjun har vi kontaktat rektorer på de aktuella skolor och informerat dem 
om vår studie samt om syftet med våra intervjuer. Av rektorerna hade vi sedan fått 
kontaktuppgifter till de berörda lärarna. Därefter kontaktades lärarna och tillfrågades om 
de var villiga att ställa upp på en intervju som skulle ta maximalt 60 minuter. Lärarna 
informerades om studiens syfte, om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som är 
obligatoriska att följa enligt kraven för de fyra etiska aspekterna som ska uppfyllas vid 
sådan forskning.  

Intervjuerna genomfördes i ett separat rum för att få så god inspelningskvalitet 
som möjligt samt för att både respondenten och intervjuaren skulle bättre kunna 
koncentrera sig på själva intervjun. Alla intervjuer spelades in med hjälp av 
mobiltelefoner.  

 
6.5 Transkribering 
  
Transkribering innebär att man ändrar form från talspråk till ett skrivet språk, alltså är 
utskrifter ett slags översättningar från muntligt språk till skrivet språk. Det finns inte 
några uttalade regler om hur en forskningsintervju ska transkriberas men man kan göra 
ett urval av vad som ska stå med i transkriberingen. Urvalet baseras på syftet med 
intervjun. Om syftet är en detaljerad analys av språket ska man transkribera ordagrant 
och även ange pauser och ofta förekommande interjektioner såsom “mm, oj, hmm”. 
Syftet med forskningsintervjuerna i den här uppsatsen är att ta reda på lärarnas syn på 
bedömning och därför behöver transkriberingarna vara ordagranna men utan angivelser 
av pauser och ofta förekommande interjektioner. Att transkribera en intervju på en 
timme tar ca fem timmar för en erfaren sekreterare (Kvale & Brinkmann, 2014:220 ff). 
Därför är det bra att genomföra intervjuerna i god tid innan undersökningen ska bli klar. 
För att intervjudata inte skulle påverkas av att det är två olika intervjuare har vi 
tillsammans bestämt frågorna och även pratat igenom vilken information vi vill få fram. 
Möjliga följdfrågor har vi också diskuterat innan intervjuer.  

Vi transkriberade våra egna intervjuer själva, alltså Annelie transkriberade 
sina och Ludmila sina. Vi ansåg att det skulle underlätta transkriberingen om det var 
samma person som genomförde intervjuerna och som därefter transkriberade dem. 
Under transkriberingen hade vi koncentrerat oss på meningen med uttalanden och därför 
kortat ner dem något samt gjort dem mer skriftspråkliga, för att underlätta inför 
analysen men även för att hjälpa läsningen för andra läsare av transkriberingarna.  
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6.6 Analys 
  
I analysen har väsentliga data sammanfattats och diskuterats utifrån våra 
frågeställningar. Redan innan genomförandet av intervjuerna har analysmöjligheterna 
diskuterats och bestämts för att undvika så kallad “tusensidorsfrågan” som är: Hur ska 
man hitta en metod för att analysera alla sidor av intervjutranskriberingarna? Sedan 
anpassades intervjuguiden utifrån analysmetoden (Kvale & Brinkmann, 2014:230). Det 
vill säga att vi delade in våra frågor i kategorier för att underlätta analysen och 
hanteringen av data. Om man inte bestämmer eller överväger någon analysmetod så kan 
mängden data bli för stor och därför svårhanterlig. För mycket data är oftast för svår att 
hantera på ett meningsfullt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014:231). Det finns två 
utgångspunkter för intervjuanalyser: meningsfokuserad och språkfokuserad (Kvale & 
Brinkmann, 2014:238). I den här undersökningen används den förstnämnda. 
Meningsfokuserad analys innebär att man fokuserar på vad intervjupersonerna säger och 
inte på hur han/hon säger det. Alltså, vid utskrifterna av intervjuer, skriver man inte ut 
ord som inte bär någon betydelse såsom hmm, typ eller dylikt. Man markerar inte heller 
pauser i talet (Kvale & Brinkmann, 2014:221). När utskriften är klar kategoriseras 
svaren i relevanta teman utifrån vilka forskaren drar sina slutsatser (Kvale & 
Brinkmann, 2014:245 ff). I vårt fall innebar det att vi transkriberade våra intervjuer med 
fokus på meningen av uttalanden och sedan kategoriserade svaren för att därefter 
analysera dem och dra våra slutsatser. En sådan analys består av fem steg (Kvale & 
Brinkmann, 2014:247): 
 

● genomläsning av hela intervjuutskrifter för att få en helhetsbild  
● kontentan i varje svar fastställs i naturliga meningsenheter 
● teman för intervjuanalys formuleras utifrån respondenternas svar och 

därefter tematiseras svaren (för intervjuteman se Bilaga 1) 
● relevanta för den givna undersökningen frågor ställs till 

meningsenheterna 
● intervjuns centrala delar sammanfattas i en deskriptiv utsaga. 

 
I nästa skede görs en djupare tolkning av det som sagts. En djupare tolkning 

innebär att forskaren går utöver det direkt sagda och utvecklar det som finns implicit i 
svaret. Kritiken mot meningstolkning är att olika uttolkare tolkar samma intervju på 
olika sätt, vilket enligt kritikerna innebär att metoden inte är vetenskaplig (Kvale & 
Brinkmann, 2014:249 ff).  

Vi har valt att först läsa igenom våra transkriberingar, fastställa kontentan av 
varje svar, tematisera svaren, analysera svaren genom att ställa relevanta frågor till dem 
och till slut sammanfattade vi intervjuernas huvudsakliga aspekter. Vi strukturerade 
därefter analysavsnittet utifrån uppsatsens frågeställningar som nu utgjorde huvudteman 
för själva analysen av insamlade data.  
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7 Resultat  
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur lärare tänker kring bedömning 
när de ska bedöma elevernas skrivutveckling i ämnet svenska som andraspråk i årskurs 
7-9 i grundskolan och på introduktionsprogrammet språk på gymnasiet. För att få svar 
på våra frågor har vi intervjuat sex lärare (informanter) och sedan använt oss av våra 
intervjudata.  
 
7.1 Informanternas syn på nyanländas skrivutveckling i ämnet svenska som 
andraspråk 
 
I litteraturgenomgången har nämnts att skrivutvecklingen på ett andraspråk är främst 
beroende av fyra faktorer som är:  
 

● den allmänna andraspråksnivån  
● inlärarens ålder 
● läs- och skrivförmåga på modersmålet  
● läraren spelar också en stor roll för elevers möjlighet att lära sig att läsa och 

skriva samt vidareutveckla sin skrivförmåga (Magnusson, 2013:633). 
 
Nedan presenteras och analyseras lärarnas syn på nyanländas skrivutveckling samt hur 
lärarna jobbar med den.  

Lärare 1 ger sina elever en skrivuppgift där hon först har gått igenom 
grammatiken och svåra ord som finns i arbetsuppgiften. Sedan lägger hon in 
grammatiken i arbetsuppgiften och sedan när eleverna har skrivit klart uppgiften ska de 
visa henne att de har förstått och att grammatiken är korrekt. Sedan går hon igenom 
texten som de har skrivit tillsammans med eleverna där eleverna tydligt ser hur en färdig 
text ska se ut.Sedan får eleverna skriva om den bedömda texten så att texten blir klar.  

Lärare 2 ger eleverna en skrivuppgift som de sedan skriver och läser upp för 
henne en och en. Ibland kan eleverna själva se vad som är fel i texten med bland annat 
ordföljden eller att verbet är felplacerat eller att tempusformen är fel. Det är ett bra sätt 
att utveckla elevers skrivande eftersom de själv upptäcker vad som är rätt och fel i 
texten. På så sätt blir eleverna medvetna om sitt eget lärande. De får även svart på vitt 
vilka som är deras starka respektive svaga sidor. Om de inte ser vad som är fel i texten 
så lär de sig ändå eftersom läraren rättar texten tillsammans med eleven där det blir 
tydligt vad som är fel med ordföljden. Den skriftspråkliga kompetensen utvecklas inte 
av sig själv utan kräver mycket tid och arbete av både eleven och läraren. Skrivandet är 
viktigt i alla ämnen. Det finns flera modeller för hur ett andraspråk utvecklas. Inom 
dessa finns även olika beskrivningar av skrivutveckling i svenska som andraspråk.  

Lärare 3 ger eleverna en skrivuppgift som läraren sedan skriver tillsammans 
med eleverna. Läraren skriver först texten på tavlan och eleverna skriver i deras 
skrivbok. På det sättet skriver han texter tillsammans med eleverna några gånger eller 
tills läraren ser att de har en progression på gång. Efter det får de en ny skrivuppgift 
som de själva utifrån de har lärt sig tillsammans med läraren försöka att skriva själv 
skrivuppgiften. Sedan bedömer de texten tillsammans för att eleverna ska se sin egen 
utveckling. Läraren använder sig av en bedömningsmall och kollegorna finns till hands 
om han är osäker på något. Läraren ser även om budskapet har nått fram till eleverna, 
om de har förstått uppgifterna och om de håller sig till ämnet. 
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Lärare 4 säger att först och främst när eleven redan kan skriva några meningar 
på svenska så bedömer hon textens struktur och innehåll. Bedömning av det 
grammatiska såsom meningsbyggnad och rättstavning kommer i andra hand eftersom 
hon anser att strukturen och innehållet är viktigare än det grammatiska i en text. I 
kursplanen för sva kan man läsa att undervisningen ska ge eleverna möjligheter att 
kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå. Därför tycker läraren att innehållet 
går före den språkliga korrektheten. Hon tycker även att för elevens skrivutveckling är 
det viktigt att han/hon vet vad som ska bedömas i varje uppgift. Det är också viktigt att 
låta skrivutvecklingen få ta tid och ta ett steg i taget.  

Lärare 5 ger till sina elever noga utarbetade uppgifter som ska visa elevens 
olika förmågor. Även hon anser att det är viktigt för skrivutvecklingen att eleven vet 
vad det är som ska bedömas och vad förväntas av den. Hon pratar om det med alla sina 
elever och förklarar kraven för varje skrivuppgift samt förklarar för eleverna vad som 
ska betygsättas. Även den här läraren nämner att hon anser det vara viktigt att eleverna 
får till strukturen och formen i sina texter. Grammatiken kommer alltså senare.  

Lärare 6 brukar utforma sina uppgifter utifrån kunskapskraven i sva. Hon väljer 
alltså några mål att arbeta mot och därefter planerar arbetsområden som passar dessa. 
Hon tycker precis som flera av de andra informanterna att eleverna bör ha kännedom 
om vilka målen med uppgifterna är. För att kunna se elevens skrivutveckling och för att 
kunna visa eleven hur långt den har kommit jämför läraren elevens senare texter med de 
tidigare. Den här läraren anser att det är bra för elevernas förståelse av målen att se 
exempeltexter. Då vet de verkligen vad det är som krävs.  
 
7.2 Informanternas arbetssätt vid bedömning av nyanlända elevers 
skrivutveckling 
 
Utifrån intervjuer med samtliga lärare kan vi se att bedömning är en viktig del av 
skolans vardag. Det används i syfte att både utveckla elevernas lärande och 
kunskapsutveckling.  

Lärare 1 tycker att bedömning i elevers skrivutveckling handlar om att få 
eleverna att förstå hur de ska utveckla sina kunskaper och nå skolframgång. Hon arbetar 
med en cirkelmodell där hon först ger eleverna en skrivuppgift där hon börjar med att gå 
igenom steg för steg, grammatiken och de svåra ord som finns i arbetsuppgiften. 
Därefter när eleverna har skrivit klart uppgiften ska de visa henne att de har förstått 
uppgiften och att de har följt de grammatiska reglerna som man hade gått igenom i 
klassen. Därefter läser hon igenom den färdigskrivna texten med eleverna. Då ser 
eleverna tydligt vad de behöver utveckla för att bli bättre skribenter. Till slut får 
eleverna skriva om texten som de tidigare bedömde tillsammans med läraren. Då lär sig 
eleverna hur de ska bearbeta texter samt hur en färdig text ser ut.  

Det här arbetssättet går i linje med den formativa bedömningen, enligt oss. 
Eleverna får först en förklaring på vad det är de ska göra. Sedan får de skriva en egen 
text som bedöms och kommenteras av läraren och till sist får de skriva rent texten. Det 
är lärarens kommentarer som bidrar till elevens fortsatta utveckling, anser vi.  

Lärare 2 tycker att bedömning är till för elevens lärande och det använder hon 
hela tiden i klassrummet. Hon som lärare får information om elevers kunskaper där hon 
också ser vad de behärskar och vad de behöver träna mer på. Hon ser det som ett 
verktyg där hon kan arbeta vidare utifrån elevernas förmågor. Vi anser att det visar på 
att läraren har den formativa bedömningen i åtanke när hon arbetar med klassen. Hon 
använder sig även av bedömning för att kartlägga elevernas kunskaper. Läraren ger 
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eleverna en skrivuppgift som de sedan läser upp för henne en och en. Ibland kan 
eleverna själva se vad som är fel i texten med bland annat ordföljden eller att verbet är 
felplacerad eller att tempusformen är fel. Att läsa upp sin text för någon är ett bra sätt att 
utveckla elevers skrivande eftersom de själva upptäcker vad som är rätt och fel i texten 
när de läser den. På så sätt blir eleverna medvetna om sitt eget lärande. De får även veta 
vilka som är deras starka respektive svaga sidor när det gäller både att läsa och skriva. 
Om de inte ser vad som är fel i texten så lär de sig ändå det eftersom vi rättar texten 
tillsammans, svarar läraren. Då passar läraren på att tala om vad som är fel med 
grammatiken och innehållet.  

Den här lärarens bedömningsmetod, när det gäller de skrivna elevtexterna, 
påminner om Felanalysmetoden eftersom läraren koncentrerar sig på vilka fel eleven 
har gjort i texten. Läraren hjälper inte eleven vidare för att utveckla textens innehåll, ger 
inte någon feedback om vilka styrkor och svagheter elevens text har. Läraren pratar om 
felen och menar att eleven själv upptäcker dem vid högläsning. Det i och för sig ger 
eleven strategier för hur man bearbetar en text så att den blir mer sammanhängande och 
grammatiskt korrekt, tycker vi. Vid närmare eftertanke kan lärarens svar bero på att hon 
har elever som är i ett tidigt skede av utvecklingen av det svenska språket.  

Lärare 3 svarade att bedömning är att bedöma ämneskunskaper. Bedömning är 
också att se hur långt eleven har kommit i sin språkutveckling och är till för 
vidareutveckling för att eleven ska se sin egen skolframgång. Han försöker att hitta 
elevers kunskapsnivåer med bedömning. Vilket, enligt oss, betyder att han bedömer 
eleverna för att kartlägga deras kunskaper och för att föra eleverna vidare i deras 
skrivutveckling. Den här läraren bedömer elevtexter med hjälp av en bedömningsmall 
och han tar även hjälp av sina kollegor om han är osäker på något. Läraren ser om 
budskapet har nått fram till eleverna och om de har förstått uppgifterna samt om de 
håller sig till ämnet.  

Lärare 4 säger att bedömning är att bedöma elevernas kunskaper och deras 
språkutveckling, var de befinner sig, hur man ska som lärare bemöta eleverna för att 
kunna utforma undervisningen. Läraren svarade också att hon i första hand bedömer 
själva strukturen och innehållet i en text. I andra hand kommer bedömningen av det 
grammatiska som meningsbyggnad och rättstavning. Eleven vet vad som ska bedömas i 
varje uppgift och det är just det som bedöms, till exempel när klassen jobbar med 
struktur och vilka delar som ska vara med i texten så bedöms just bara det och inte 
något annat. I tidigare forskning nämns det att eleverna ska tränas i att värdera sig själva 
och det arbete de gjort, vilket är viktigt för att deras prestationer ska öka och därmed når 
eleverna skolframgång. För att kunna göra det måste de vid varje nytt arbetsområde veta 
målen som gäller för arbetsområdet (Hedeboe & Polias, 2008:14).  

Läraren tycker att det är viktigt att ta ett steg i taget när det gäller elevers 
skrivutveckling. En annan gång bedömer hon grammatiken i elevtexterna. Hon har ett 
tydligt syfte med uppgifterna d.v.s. att eleverna förstår vad som förväntas av dem och 
vilka delar som ska bedömas. Till exempel om gruppen arbetar med olika texter så 
bedöms textens struktur och innehåll. Det grammatiska bedöms inte just vid det 
tillfället. Att sätta betyg är också bedömning menar hon. På hennes skola tar man inte 
hänsyn till hur länge eleven har varit i Sverige utan man utgår enbart från kursplanerna 
för den aktuella årskursen. Det som bedöms är elevernas förmågor. I sva är alla 
nybörjare och kanske inte har erfarenhet av olika texttyper och då måste man först 
förklara för eleverna vad syftet med olika texttyper är, vad likheter och skillnader är 
mellan dem. Även hur dispositionen i den givna genren ska vara.  
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Lärare 5 anser att bedömning är på något sätt kopplad till betygen. Hon 
uttrycker att bedömning är ett komplext ord. Just när det gäller sva-elever så kan det 
vara lite fel att bedöma dem hela tiden, det kan hindra dem lite när de känner att allt de 
gör blir bedömt, tyckte hon. Den här läraren arbetar med sva-elever som är integrerade i 
svenskundervisningen med svenska elever. sva-eleverna läser svenska med svenska 
elever men några gånger i veckan läser de sva, när de övriga eleverna har moderna 
språk. Sva-läraren försöker samarbeta med svensklärarna och bedöma elevers texter 
tillsammans med dem. Lärarna tittar på uppgiften tillsammans och bedömer det utifrån 
målen för årskurs nio. Svenskläraren som undervisar sva-eleverna i svenska har bedömt 
alla elever först utan att ta hänsyn till att eleven faktiskt läser sva och inte svenska. Sva-
läraren försöker att vara med sina sva-elever i svenskundervisningen när det går. Det 
står inte på hennes schema att hon ska vara med sina sva-elever i svenskundervisningen 
och därför måste hon ibland utföra sina andra arbetsuppgifter under de timmarna. När 
hon har sva-undervisning planerar hon oftast en uppgift som ska visa elevers olika 
förmågor. Elever vet om vad det är som ska bedömas och vad som förväntas av dem. 
Läraren berättar för eleverna att hon kommer att titta på exempelvis formen i den 
skrivna texten och utifrån det sätta betyg för den uppgiften. Sedan jämför hon elevens 
prestationer med målen för uppgiften. Läraren använder sig inte av några särskilda 
verktyg för betygsättning däremot bedömer hon strukturen och formen i texten. Läraren 
tycker att innehållet är det viktigaste i den skrivna texten.  

Lärare 6 anser att bedömning inte enbart är att bedöma elevernas kunskaper 
utan även deras prestationer. Därför tycker hon att det är svårt att bedöma vissa elever 
som har kämpat mycket men ändå inte nått målen för årskurs nio. Oftast handlar det om 
elever som har kommit till Sverige i årskurs åtta eller nio. Hon brukar utgå från 
kursmålen när hon utformar sina uppgifter till eleverna som läser sva med henne. Hon 
går igenom målen tillsammans med eleverna och visar exempel på texter som tidigare 
elever har skrivit. Det gör hon eftersom hon tycker att det då blir tydligare för eleverna 
vad som förväntas av dem och vad som ska bedömas när de skriver en text. Läraren 
tittar även på deras tidigare skrivna texter och kommentarer som de fick då för att se hur 
skrivutvecklingen har gått framåt.  
 
7.3 Vilka bedömningsmetoder använder lärare? 
 
Lärare 1 Det finns flera metoder och teorier för bedömning av elevers kunskaper menar 
hon. Hon använder sig av Skolverkets matriser som hon tycker är bra. Hon använder sig 
även av ett annat material som är framtagen av Sanoma utbildning. I materialet finns 
uppnående målen på förenklad svenska för årskurserna 3, 6 och 9.  

Lärare 2 använder sig av processbarhetsteorin och Skolverkets matriser som 
hon tycker är bra. Läraren har även gjort egna matriser som ett komplement till de 
befintliga matriserna. Hon tar också hjälp av sina kollegor för att hon menar att lärare 
har olika erfarenheter och olika syn på bedömning och då är det bra att diskutera det 
tillsammans. Enligt henne visar eleverna sitt kunnande i många olika sammanhang och 
därför är det viktigt att det finns olika metoder inom bedömning. Dessutom menar hon 
att man alltid är i behov av att göra både summativa och formativa bedömningar. Det är 
också bra att pedagoger använder sig av diskussioner för att se hur mycket eleverna kan 
och förstår.  

Lärare 3 använder sig av Skolverkets betygsmatriser mest men tar hjälp av sina 
kollegor när det behövs och det är till stor hjälp menar han. Han har fastnat i den 
summativa bedömningsmetoden som han har använt sig av under hans tid som lärare. 
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Han har bestämt sig för att försöka att arbeta formativt i framtiden med sina elever för 
han förstår att det är utvecklande på ett annat sätt än vad den summativa bedömningen 
är. 

Lärare 4 använder processbarhetsteorin när hon bedömer elevtexter för att se 
var eleven befinner sig. Hon menar att metoden hjälper henne att se var eleven befinner 
sig och hur ska han/hon kunna utveckla den skrivna texten vidare. Processbarhetsteorin 
och matriser, tycker hon är A och O i bedömningen. Matriserna har utvecklats av 
samtliga sva och sve-lärare på skolan. De är utvecklade utifrån kursplanen. Hon brukar 
alltid förklara för eleverna vad som förväntas av dem, visa dem matriserna och även 
exempeltexter som har blivit godkända.  

Lärare 5 brukar ha matriser men inte i förberedelseklassen eftersom hon anser 
att eleverna inte förstår matriserna. Hon använder matriser när hon jobbar med sva-
elever i ordinarie klasser, alltså där eleverna har kommit lite längre i svenskan. Läraren 
anser att eleverna får feedback är viktigt för deras utveckling. Feedbacken kan både vara 
skriftlig och muntlig. När hon ger feedback till sina elever berättar hon var eleven 
befinner sig nu och hur ska den tänka för att komma vidare och förbättra sin texter.  

Lärare 6 lämnar alltid skriftliga kommentarer eller ger muntlig feedback. När 
hon bedömer elevers texter följer hon Processbarhetsteorin och ibland gör hon 
performansanalys för att förstå var eleven befinner sig. Detta hjälper henne att utforma 
undervisningen och anpassa den till varje elev. I hennes kommun måste alla nyanlända 
elever kartläggas, vilket hon gör med Skolverkets kartläggningsmaterial.  
 
7.4 Hur ser informanterna på summativ bedömning respektive formativ 
bedömning? 
 
Den summativa bedömningen som är en äldre metod och som summerar vad eleven kan 
vid ett visst tillfälle. Det är ett mått på elevers kunskaper, färdigheter, personliga 
egenskaper och prestationer (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011:131). 

Lärare 1 anser att den summativa bedömningen är en bedömning där hon får 
information om vad eleven har för kunskaper i det ämnet. Ibland är den summativa 
bedömning ett bra komplement till den formativa bedömningen för att eleven ska nå 
skolframgång. Hon ser också att många elever ser det som positivt då de gärna vill ha en 
bekräftelse på vad som har fastnat under ett visst område. Hon uppfattar också att de 
elever som inte har arbetat så flitigt under terminen lägger ner mer arbete i slutet av ett 
läsår och då använder hon sig av den summativa bedömningen för att bedöma deras 
kunskaper genom ett skriftligt eller ett muntligt prov. Eleverna ser då tydligt vad de har 
för kunskaper.  

Lärare 2 menar för det första att det är otroligt viktigt att eleverna får en rättvis 
bedömning och hon tar ofta hjälp av sina kollegor istället för att bedöma allt själv. För 
det andra använder hon tydliga matriser, där kunskapskraven är uppdelade i olika 
kolumner för att få en tydlig överblick över vilket betyg eleven i slutändan ska få. Hon 
menar att bedöma summativt inte hjälper elevens kunskapsutveckling. Däremot mäter 
den hur mycket kunskap en elev har vid ett särskilt tillfälle, hur många rätta svar en elev 
kan skriva under en speciell tid vid ett särskilt tillfälle. Utifrån det kan läraren berätta 
vad de behöver träna mer på. Det är även självklart för henne att hon berättar för 
föräldrarna inför utvecklingssamtalen vad deras ungdomar behöver träna mer på. Hon 
anser att föräldrar har en stor betydelse för hur elevernas kunskap utvecklas. Därför 
presenterar hon alltid målen på ett tydligt sätt så att både elever, föräldrar och hon själv 
ska kunna bedöma kunskapsutvecklingen. 
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Lärare 3 använder sig mest av den summativa bedömningen även fast det inte 
är så ofta han bedömer överhuvudtaget. Det är ett gammalt sätt att bedöma elevers 
kunskapsutveckling men han känner sig mest trygg med det. Han menar att det är en 
bedömning som ger honom information om vad eleven har för kunskaper och sedan kan 
han och eleven arbeta vidare utifrån det. Hans erfarenhet av den summativa 
bedömningen är att han upplever att eleverna tycker att det blir seriöst när de ska skriva 
ett test därför deras kunskaper bedöms på ett tydligt sätt och vad de har införskaffat sig 
för kunskaper inom ett visst område.  

Lärare 4 tycker att den summativa bedömningen är viktig men inte lika viktig 
som den formativa. Den summativa bedömningen är viktigare för eleven än för henne 
som lärare, anser hon. Det är lättare för eleven att se hur många rätta svar fick han/hon 
och vilket betyg fick han/hon. Det ger mer tydlighet speciellt för de nyanlända eleverna. 
För dem är den summativa bedömningen den viktigaste.   

Lärare 5 menar att det kan vara bra ibland med summativ bedömning men hon 
tycker inte att den ger så mycket för elevernas kunskapsutveckling.  

Lärare 6 använder sig mycket av summativ bedömning i början av elevers 
utveckling. När de lär sig ord och begrepp och senare när de gör små tester efter varje 
område använder hon summativ bedömning. Testerna är oftast fokuserade på 
begreppsuppfattning och läsförståelse. Hon tycker att det synliggör för eleven om 
han/hon behöver träna mer på begreppen eller behöver klargöra något i texten. En gång 
i veckan brukar eleverna använda ett dataprogram som heter Kahoot. Det är en 
dataapplikation där läraren skriver frågor med 2–4 svarsalternativ där elever får svara på 
frågorna på sin iPad och får då direkt feedback om det är rätt eller fel.  

När det gäller formativ bedömning eller bedömning för lärande är det ett 
modernt sätt att bedöma och det syftar till att stimulera och främja elevens 
kunskapsutveckling. Den sker fortlöpande och eleven får vägledning i undervisningen. 
Styrkan i den formativa bedömningen är att den ger stora förbättringar i inlärningen. 
Läraren ser vad eleven har förstått och eleven själv ser även vilka förmågor som den har 
utvecklat. Formativ bedömning finns för att elever ska utveckla sitt lärande på ett 
gynnsamt sätt (Jönsson 2013:6).  

Lärare 1 tycker att den formativa bedömningen är en bra bedömningsmetod. 
Hon brukar rita en trappa på tavlan för att visa eleverna vad de ska klara i ett visst 
moment innan de kan gå vidare till nästa trappsteg. Hon ser det som en process i deras 
eget lärande. Hon anser att eleverna utvecklar sitt lärande genom den bedömningen. Det 
är en kontinuerlig bedömningsprocess där hon som lärare bedömer elevers uppgifter 
minut för minut och timme för timme. Elever får en förståelse för vad som ska läras och 
därefter anpassar hon undervisningen så att den bättre möter elevernas inlärningsbehov 
direkt. Bedömningen blir på så sätt en åtgärd och bidrar till förståelse för hur ”koden 
ska knäckas”. Hon tycker att hon som lärare vägleder också eleven vidare i sin egen 
kunskapsprocess.  
Lärare 2 ser det som ett mycket bra sätt för eleverna att se sin egen 
kunskapsutveckling. Det är viktigt att ge eleverna uppgifter med en bedömningsmall så 
att de förstår vad de förväntas att de ska kunna menar hon. Även att låta eleverna träna 
på vad som ska bedömas utvecklar dem. Som lärare kan man behöva tänka annorlunda 
kring sitt sätt att arbeta med bedömning jämfört med att bedöma summativt. För vissa 
lärare kan det upplevas som en positiv utmaning att arbeta formativt där elevernas 
prestationer förbättras och deras motivation för att lära ökar. Men för andra lärare kan 
det vara ett svårt hinder att ta sig förbi och det har hon upplevt på sin arbetsplats där 
vissa lärare bara använder sig av att bedöma eleverna summativt. Hon arbetar även med 
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återkoppling för att visa eleverna deras styrkor och svagheter som de kan träna mer på. 
Det stimulerar och stödjer elevers eget lärande. På så sätt lyfter hon som lärare fram 
elevens egna resurser som eleven har och det i sin tur kan göra att eleven anstränger sig 
ännu mer. Elever får en förståelse för vad som ska läras och därefter anpassar jag som 
lärare undervisningen så att den bättre möter elevernas inlärningsbehov direkt. 
Bedömningen blir på så sätt en åtgärd och bidrar till förståelse för hur ”koden ska 
knäckas”.  

Lärare 3 tycker att formativ bedömning är ett bra sätt att använda sig av när 
man ska bedöma elevers arbeten i skolan men han har inte riktigt kommit igång med det 
med sina elever som han undervisar nu. Han har kollegor som är nyutbildade lärare som 
har lovat att hjälpa honom att komma igång med det formativa bedömningsarbetet och 
han ser det som en utmaning i hans roll som lärare att arbeta formativt. Han medger att 
han har funderat länge på hur han ska komma i gång med att arbeta med den formativa 
bedömningen med sina elever. Han har läst och sett hur bra resultat hans kollegors 
elever har presterat så han tycker att nu är det dags att ta tag i den saken, avslutar han. 

Lärare 4 säger att formativ bedömning är det viktigaste för att när man har en 
elev som har visat dåligt resultat på exempelvis nationella provet så har man ändå det 
där andra att bedöma, alltså i klassrummet. Det formativa där du har bedömt hela 
elevens utveckling tillsammans med eleven. Hon tycker att det är oerhört viktigt och 
ibland viktigare än själva NP.  

Lärare 5 anser att formativ bedömning är jätteviktigt för eleverna därför att bara 
få ett betyg utan feedback leder ingenstans menar hon. 

Lärare 6 menar att formativ bedömning är viktigt för att kunna ge muntlig och 
skriftlig feedback till eleverna. Hon försöker anteckna under lektionstid när hon ser 
elevers framsteg till exempel när de använder rätt ordföljd både i tal och skrift. Hon går 
alltid igenom elevers texter tillsammans med dem och tittar på vad de kan förbättra till 
nästa gång.  

Alla utom en av våra informanter sa att de använder sig av formativ bedömning i 
undervisningen. De var ense om att formativ bedömning är mycket viktig för elevers 
skriv- och kunskapsutveckling, eftersom det ger mer tydlig bild för eleven av 
hans/hennes framsteg. Detta är möjligt genom att man läser elevers skrivna texter 
tillsammans med dem och ser vad de kan förbättra till nästa gång. Det är ett bra sätt för 
att se den enskildes styrkor och svagheter menade de flesta av informanterna, som även 
vi, uppsatsens författare, upplever i vår vardag. Det ger också eleverna en tydlig bild hur 
deras kunskapsutveckling ser ut och hur den kan bli bättre. 
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8 Diskussion 
 
Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på hur lärare bedömer 
nyanländas skrivutveckling i ämnet svenska som andraspråk i grundskolan årskurs 7–9 
och på introduktionsprogrammet språk på gymnasiet. Undersökningen ska även få svar 
på vilka bedömningsmetoder som lärare använder när de bedömer elevernas 
skrivutveckling samt hur lärare ser på summativ respektive formativ bedömning. I det 
här avsnittet kommer undersökningens problem, teori, metod och resultat att diskuteras 
med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar.  
 
8.1 Hur ser våra informanter på nyanländas skrivutveckling ut i ämnet 
svenska som andraspråk? 
 
Forskningen kring andraspråksinlärning har vuxit fram eftersom människor emigrerar i 
större utsträckning nu än tidigare. Därför måste de hantera texter i olika sammanhang i 
det nya hemlandet. Skrivutvecklingen på ett andraspråk är beroende av faktorer som: 
den allmänna andraspråksnivån, inlärarens ålder och läs- och skrivförmåga på 
modersmålet (Magnusson, 2013:633). När lärare arbetar med elevers skrivutveckling är 
det viktigt att eleverna vet vad som förväntas av dem när de ska skriva en text samt vad 
det är som ska bedömas. Att först gå igenom svåra ord samt grammatik med eleverna 
innan de ska skriva en text tillsammans är ett bra sätt för elevers skrivutveckling. När 
läraren sedan tillsammans med eleven går igenom texten, varje elev läser texten för 
läraren, blir det tydligt för eleven vad den behöver utveckla med sin text utifrån elevers 
förmågor. Eleverna får på så sätt se vilka deras starka respektive svaga sidor är när de 
skriver en text. När eleverna själva ser vad som är fel i texten med bland annat 
ordföljden, att verbet är felplacerad eller att tempusformen är fel. Läraren ser då att 
eleverna har kommit en bit i sin skrivutveckling. På så sätt blir eleverna medvetna om 
sitt eget lärande. Det här arbetssättet går i linje med Cummins cirkelmodell och med den 
formativa bedömningen. Eleverna får först kunskaper på vad de ska göra. Läraren 
skriver en text tillsammans med eleverna. Sedan får eleverna skriva individuell text som 
bedöms och kommenteras av läraren och till sist får de skriva rent texten. Det är lärarens 
kommentarer som bidrar till elevens fortsatta utveckling.  

Den skriftspråkliga kompetensen utvecklas inte av sig själv utan kräver mycket 
tid och arbete av både elever och lärare. Även när lärare skriver en text tillsammans med 
eleverna är ett bra sätt för eleverna att komma igång med sitt skrivande. Det blir då 
tydligt för eleven att se sin egen utveckling och blir på så sätt medveten om sitt 
skrivande. När eleven blir medveten om sig själv som skribent blir också skrivandet 
bättre (Dysthe, Hertzberg, Hoel & Lökensgard, 2011:16). Enligt dem är skrivandet ett 
hjälpmedel för att forma sina tankar och kunskaper. Att använda sitt skrivande för att 
förstå vad man skriver är ett steg i rätt riktning i skrivutvecklingen (Dysthe, Hertzberg, 
Hoel & Lökensgard, 2011:6 ff).  

Skrivutvecklingen bör ta tid för att utvecklas i sin egen takt, vilket informanterna 
har nämnt. Även att skrivandet är en utveckling när man samarbetar med andra och 
därefter får feedback av kamrater och lärare är också något som informanterna har 
nämnt och det är många pedagoger och forskare överens om (Dysthe, Hertzberg, Hoel 
& Lökensgard, 2011:16). Två av våra informanter tyckte att innehållet och formen i en 
text är viktigare än att skriva grammatiskt korrekt. För en nybörjare i språket så är det ju 
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viktigt att kunna uttala sig både skriftligt och muntligt, så att andra förstår, därför är det 
acceptabelt med vissa grammatiska fel.  
Eleverna bör få noga utarbetade uppgifter som kan visa deras olika förmågor, eftersom 
det är just förmågorna som ska bedömas senare. För att elever ska förstå vad som 
förväntas av dem och hur en viss text ska skrivas berättar läraren för eleverna om vilka 
krav som måste uppfyllas för att eleverna ska få ett godkänt betyg. När eleven inte vet 
vad som förväntas av den, hur ska eleven då kunna utveckla sin skrivförmåga. Eleven 
kan vidareutvecklas utan att veta vad målet i skrivutvecklingen är och hur de ska 
komma vidare till målet. Risken är att eleven lär sig fel från början och då blir det 
svårare för eleven att lära om.  

En av informanterna har berättat att hon brukar utforma sina uppgifter utifrån 
kunskapskraven i sva. Vilket är ett bra och viktigt sätt att få eleverna att vidareutvecklas 
i sin skrivförmåga samt att de blir medvetna om vad som krävs av dem för att nå 
kunskapsmålen. Flera av informanterna har också nämnt att eleverna bör ha kännedom 
om vilka målen med uppgifterna är. För att tydliggöra elevens skrivutveckling visar 
läraren eleven hur långt den har kommit i sin skrivutveckling genom att jämföra elevens 
tidigare texter med de som eleven har skrivit senare, vilket också är ett bra arbetssätt. 
Vidare menar vi att det gör att eleven ser tydligt sin egen skrivutveckling och därmed 
blir eleven mer angelägen att fortsätta utveckla sitt skrivande. 
 
8.2 Hur arbetar våra informanter när de bedömer nyanländas 
skrivutveckling i ämnet svenska som andraspråk? 
 
I tidigare forskning har konstaterats att bedömningens syften är att förbättra lärandet, 
genom att synliggöra det för både eleven och läraren. För att kunna göra det bör skolans 
lärandemål förmedlas till eleverna på ett tydligt sätt enligt Christian Lundahl (Lundahl, 
2011:11). Bedömning är också till för att kunna avgöra vad eleverna redan kan för att 
läraren sedan ska anpassa undervisningen till elevens behov menar Pauline Gibbons 
(Gibbons, 2006:05).  

Alla våra informanter har nämnt att bedömning handlar inte enbart om 
betygsättning utan även om kartläggning av elevens tidigare kunskaper vars syfte är att 
kunna se till att eleven börjar sin kunskapsutveckling på rätt nivå för att nå 
skolframgång. Bedömning av kunskaper är ett bra och effektivt sätt för att förbättra 
kunskapsnivån och studieresultatet för eleverna enligt Siobhan Leahy och Dylan 
Wiliam (Lundahl & Folke–Fichtelius, 2010:15). Kartläggningen kan även vara en bra 
hjälp när det ska beslutas om individuella insatser såsom studiehandledning på 
modersmålet eller extra stödundervisning. För att undervisningen ska kunna anpassas 
till nyanlända barn och ungdomars förutsättningar görs en stegvis pedagogisk 
kartläggning av kunskaper och skolerfarenheter (Skolverket, 2011d:7).  

Tre av informanterna tyckte att bedömningen var ett sätt att se elevens framsteg. 
Detta nämns även i tidigare forskning om bedömning värdering av kunskaper 
(Skolverket, 2011d:8). 

I bedömning av elevtexter ingår analys av texten. Den görs för att läraren ska 
kunna hjälpa eleven att utveckla sitt skrivande. Under analysen kan följande frågor 
ställas: fungerar texten för sitt syfte? ska något läggas till? har texten en fungerande 
struktur? framgår budskapet tillräckligt tydligt? För att bli en bättre skribent bör eleven 
även få feedback i form av kommentarer som visar på vad eleven bör arbeta mer med. 
Till exempel kan det vara att visa eleven hur man inleder och avslutar olika texter eller 
hur man refererar till andra texter (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2015:9 ff). I syften 
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för ämnet sva i Lgr11 står det att eleven ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i 
och om svenska språket och sin förmåga att kommunicera på svenska i både tal och 
skrift. Eleven ska även få kunskaper om olika texttyper (Skolverket, 2011a:239). 
Utifrån dessa syften ska bedömningen av elevers texter göras, vilket förstärker vikten av 
samtal om elevers texter.  

Lev Vygotsky hävdar att det är lärarens uppgift att undervisningen för eleven 
framåt så att kunskapen utvecklas hos denne (Gibbons, 2006:29). Bedömning innefattar 
inte enbart betyg utan även kartläggning och värdering av elevers kunskaper 
(Skolverket, 2016:22 ff). Bedömning i form av betyg ställer stora krav på lärare då den 
även har etiska aspekter eftersom lärare måste tänka på att andraspråksinlärare har andra 
förutsättningar än modersmålstalare har när det gäller tidigare språkkunskaper, skolgång 
i hemlandet samt psykiskt mående. Även Christian Lundahl skriver om de etiska 
aspekterna då han menar att lärare ofta betygsätter inte enbart elevens kunskaper utan 
även deras personliga egenskaper och motivation till att lära sig (Lundahl, 2016:68). 
Några av våra informanter har nämnt att de har ställts inför samma dilemma när de ska 
sätta betyg i sva. Vi har båda erfarit det här dilemmat då man som lärare måste 
betygsätta elevers kunskaper utifrån kunskapskraven för årskurs 9 samtidigt som man 
vet att eleven inte når dem på grund av alldeles för kort tid i Sverige. Många elever 
studerar mycket flitigt, både i och utanför skolan, för att lära sig så fort som möjligt 
vilket vi lärare ser men det är inte elevens ihärdiga arbete som ska bedömas utan 
hans/hennes ämneskunskaper och förmågor. Däri består dilemmat. Vi har upptäckt att 
Annelies informanter som är mellan 50-60 år och som arbetar på 
Introduktionsprogrammet språk, där eleverna sällan når upp till ett godkänt betyg i sva i 
årskurs 9, har inte i samma utsträckning nämnt ordet betyg som Ludmilas informanter 
har, när vi frågade dem om bedömning. Det kan bero på att Ludmilas informanter 
arbetar på en högstadieskola, där man pratar mycket om betyg just i slutet av 
vårterminen, vilket Annelies informanter inte gör i samma utsträckning.  

Några informanter i vår undersökning uttryckte att bedömning var kopplad till 
betyg och ibland kändes det hårt då de skulle bedöma just nyanländas sva-kunskaper, 
särskild när de inte nådde ett godkänt betyg trots ihärdigt arbete. Vidare tyckte 
informanterna att många elever var mycket ambitiösa och att de lärde sig snabbt men 
nådde ändå inte kraven för att få ett godkänt betyg för årskurs 9. Antalet år i skolan har 
en betydelse för hur deras vidare skolframgång i Sverige kommer att bli. Bedömning 
ses ofta som ett verktyg för lärande, vilket har uttryckts under intervjuerna. Det 
utvecklar elevers kunskaper både när det gäller det skriftliga och det muntliga. Eftersom 
bedömningen gör lärandet synligt för elever och är vägvisande för lärarens fortsatta 
arbete med eleverna. informanternas svar går helt i linje med Skolverkets syften med 
bedömning utom på en punkt då inte någon av dem hade nämnt bedömning som 
utvärdering av lärarens undervisning. Detta kan i och för sig bero på att intervjun 
handlade om bedömning av elevers kunskaper och inte om utvärdering av 
undervisningen.  

I litteraturgenomgången har vi nämnt att det finns undersökningar som påvisar 
att bedömningsmetoderna inte har följt med den modernare kunskapssynen, vilket 
innebär att fel kunskaper mäts. Oftast används samma slags prov som på 1950-talet för 
att mäta kunskapsutvecklingen därför är testernas reliabilitet låga menar Christian 
Lundahl (Lundahl, 2016:73). På grund av det tycker författaren att man bör satsa på att 
utveckla lärares bedömnings- och betygsättningsfärdigheter, särskilt med tanke på 
betygens betydelse för eleverna. Trots det har inte någon av våra informanter uttryckt att 
de skulle behöva utveckla sina bedömnings- och betygsättningsfärdigheter. Det kan 
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vittna om att de nämnda undersökningarna är något föråldrade eller att informanterna 
inte tänkte på det då de inte fick någon direktfråga om det (Lundahl, 2016:73).  
 
8.3 Vilka bedömningsmetoder använder våra informanter? 
 
Det finns många olika bedömningsmetoder för bedömning av skrivna elevtexter och 
elevers språkutveckling. I den här uppsatsen har några av dem presenterats och nu ska 
dessa teorier diskuteras och problematiseras. Inom Processbarhetsteorin (PT) hävdas att 
språkutvecklingen sker i olika steg/stadier. Stadierna måste processas och ingen av dem 
kan hoppas över (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:15). Flera av våra informanter 
kände till PT och hade nämnt att de tänker utifrån den när de bedömer elevers texter. 
Den här studien visar att det är naturligt att man utgår ifrån PT vid bedömning. Vi anser 
att kunskapen om de olika stadierna hjälper oss lärare att se elevers behov och 
utvecklingsprocess. Med andra ord hjälper PT läraren att se var eleven befinner sig nu 
och vad som behövs till nästa steg för vidare kunskapsutveckling, vilket nämns i 
tidigare forskning som en av framgångsfaktorerna för elevers kunskapsutveckling i sva. 
Att få rätt feedback hjälper eleven komma vidare till nästa stadie snabbare, tycker vi. 
För att kunna ge den rätta feedbacken bör man tänka utifrån processbarhetsteorin, anser 
vi. Annars riskerar man att kommentera elevens text utan att eleven förstår 
kommentaren. Det kan hända när läraren ger feedback på fel saker alltså sådant som 
eleven inte har fått verktyg för kunna hantera. Med det menas att elever som befinner 
sig på det första stadiet inte kan förstå kommentarer som berör det tredje eller fjärde 
stadiet. I praktiken innebär det att eleven först ska lära sig ord innan den kan börja 
processa ordföljden i olika satser och inversion eller topikalisering. Risken med 
feedback som ligger på för hög nivå är att eleven blir mer försiktig, vilket hämmar 
språkutvecklingen, istället för att våga testa nya ord och grammatiska strukturer. Eleven 
kommer att tycka att allt han/hon gör blir fel och att den inte lär sig något. 

Vissa informanter som intervjuades uppgav att de använder sig av olika 
matriser. Några av dem använde Skolverkets matriser och andra hade förenklat 
Skolverkets matriser så att de ska kunna användas för nybörjare i sva och för att 
eleverna själva ska förstå kunskapskraven för varje uppgift de lämnar in. 

Ett annat bedömningsinstrument som nämndes under några intervjuer är 
performansanalys. Med hjälp av den kan läraren se elevers språkkunskaper samt avläsa 
felen och se med vilken frekvens dessa förekommer, därtill kan läraren identifiera 
tecken på utveckling (Abrahamsson & Bergman, 2005:45). Analysen utgår från 
interimspråksteorin och dess huvudsakliga uppgift är att ge en generell bild av inlärares 
språkliga kompetens. Att göra performansanalys av elevtexter är tidskrävande, vilket 
kan vara ett problem för lärare som arbetar ofta under tidspress, anser vi. Bedömningen 
görs genom att texterna delas först upp i nominalfraser och verbfraser. Därefter 
analyseras dessa i ett satsschema där de olika språkliga strukturerna synliggörs. När 
detta är gjort bedöms texten utifrån Cummins femstegsmodell: kommunikativ kvalitet, 
innehållslig kvalitet, språklig kvalitet och kommunikationsstrategier (Abrahamsson & 
Bergman, 2005:45 ff). Även det verktyget är användbart för att synliggöra var eleven 
befinner sig och vad de behöver träna på mer. Med hjälp av performansanalysen får 
läraren en allsidig bild av elevens användning av de olika språkliga komponenterna: 
huvudsatser och bisatser, nominalfraser och verbfraser samt olika ordklasser. Att kunna 
identifiera detta ger läraren en möjlighet att se orden i ett större sammanhang och 
synliggöra variationen mellan ordklasser. Utifrån den informationen kan läraren göra en 
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bedömning av elevens skrivutveckling och ordförråd samt av hur varierat elevens språk 
är, anser vi. 

Informanterna i den här undersökningen tyckte att den summativa bedömningen 
är en bedömning som inte hjälper elevens kunskapsutveckling vidare framåt. Däremot 
mäter den hur mycket kunskap en elev har vid ett särskilt tillfälle, hur många rätta svar 
en elev kan skriva under en speciell tid vid ett särskilt tillfälle och det är också viktigt 
menar de, vilket även vi kan instämma i. Det kan vara bra när elever lär sig ord och 
begrepp och senare när de gör små tester efter varje område. Testerna som lärare 
nämnde är oftast fokuserade på begreppsuppfattning och läsförståelse. Vad eleven har 
lärt sig vad de har förstått med läsförståelsen. Då blir det synligt för eleven om han/hon 
behöver träna mer på begreppen eller behöver klargöra något i texten.  

Den summativa bedömningen är viktigare för eleven än för läraren menar en av 
informanterna eftersom eleverna ofta är mer vana vid den bedömningen från sina 
hemländer och förstår den bättre. Det blir mer tydligt för dem när de får ett test där 
antalet rätt svar ger ett visst betyg. Det har även vi fått erfarenhet av att det är viktigt för 
eleverna att skriva ett summativt test. De frågar ofta hur många poäng måste man få för 
att bli godkänd och då jämför resultaten med varandra. Det ger information om vilka 
kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen 
behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en formativ funktion (Lundahl & 
Folke Fichtelius, 2011:132). Vi anser att den summativa bedömningen behövs för 
eleverna för att de ska kunna se vad de kan just då men den bidrar inte till elevers 
vidareutveckling. Nackdelarna med ett test kan vara att eleven blir nervös så att det låser 
sig och kunskaperna inte kommer fram, vilket båda vi har upplevt. Eleverna kan må 
dåligt just den dagen vid det tillfället och då blir inte resultatet tillfredsställande. Senare 
när de får resultatet i form av betyg eller/och poäng blir de besvikna om de inte har fått 
det betyget de hade velat få. Vissa elever kan må dåligt över att behöva visa det sämre 
betyget hemma för föräldrarna eftersom föräldrarna kan bli arga och besvikna, som vi 
båda har varit med om som lärare i sva. Fem av sex informanter använder sig av 
formativ bedömning i sin undervisning och de var eniga om att formativ bedömning är 
jätteviktig för elevers kunskapsutveckling. Det blir tydligt för elevers framsteg, både 
muntligt och skriftligt.  

Att läsa elevers skrivna texter tillsammans med dem och se vad de kan förbättra 
till nästa gång är ett tydligt och bra sätt för att se den enskildes styrkor och svagheter 
menade de flesta av informanterna. Även vi som har undersökt några olika 
bedömningsmetoder, anser att formativ bedömning är en viktig del av undervisningen 
för elevers kunskapsutveckling i sva. Vidare menade intervjupersonerna att det är 
viktigt att eleverna tränas i att se sin egen kunskapsnivå och bedömningen ska främja 
lärandet. Som lärare är det en plikt att tala om för eleverna vilka förväntningar som 
finns på dem och var de befinner sig i sin kunskapsutveckling menade informanterna. 
De måste själva förstå vilka arbetssätt och metoder som främjar deras inlärning mot 
målet. Att elever tror på sin egen förmåga i sitt lärande ökar deras kunskaper. Det i sin 
tur beror på hur det sociala klimatet i skolans lokaler är för hur elever känner sig trygga, 
sedda och respekterade menar Johansson (Skolverkets antologi, 2002:141). Vidare 
tycker några av informanterna att formativ bedömning stimulerar och stödjer elevens 
eget lärande. Elever får en förståelse för vad som ska läras och därefter anpassar läraren 
undervisningen så att den bättre möter elevernas inlärningsbehov direkt och det var.  
 
8.4 Hur ser våra informanter på summativ respektive formativ bedömning 
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Inom tidigare forskning har man kommit fram till att den summativa bedömningen är en 
metod som summerar vad eleven kan vid ett visst tillfälle, vilket även alla informanter 
hade uttryckt under intervjuerna. En av informanterna ansåg att hennes elever vill ha 
den summativa bedömningen för att då får de en bekräftelse på vad de har lärt sig. 
Samma lärare berättade att hon har märkt att de elever som inte har arbetat så flitigt 
under terminen lägger ner mer arbete i slutet av ett läsår och då visar den summativa 
bedömningen tydligt vad eleverna kan. Det är ett mått på elevers kunskaper, färdigheter, 
personliga egenskaper och prestationer menar Christian Lundahl och Maria Folke-
Fichtelius (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011:131). Metoden ger inte eleven redskap för 
att komma vidare för att nå målen menar Anders Jönsson utan det ger elever 
information om dess styrkor och svagheter som hjälper elever framåt mot sina mål 
(Skolverket, 2015:75). Vi anser att det visar bara vad eleverna kan vid ett visst tillfälle 
eftersom eleverna inte har visat det tidigare under terminens gång. Troligen har de 
studerat intensivt för just det provtillfället men frågan är hur mycket de har lärt sig och 
vad de har förstått. Vi anser att när lärare bedömer elevers texter med hjälp av 
kollegorna blir bedömningen mer rättvis vilket en av informanterna också ansåg vara 
viktigt. Alla informanterna menar också att bedöma summativt inte hjälper elevens 
kunskapsutveckling men att den mäter kunskap som eleven redan har vid ett särskilt 
tillfälle. Utifrån det kan läraren berätta vad de behöver träna mer på. Det instämmer vi 
med men det negativa med summativ bedömning är att den inte utvecklar elevers 
förmågor, vilket är lärarens huvuduppgift. Samtidigt behövs den summativa 
bedömningen, eftersom den kan ge lärare och elever en bild av vad eleven har för 
kunskaper och vad den behöver träna mer på och det instämmer vi med. 

En av informanterna använder sig bara av den summativa bedömningen vilket 
han tycker är bra eftersom han känner sig trygg med den. Han förstår att det är ett äldre 
sätt att bedöma elevers kunskapsutveckling på men han har alltid gjort så och därför 
fortsätter han med det tills vidare. Han har hört av eleverna att de tycker om detta sätt 
eftersom då blir det tydligt för dem vad de kan och de är vana vid den bedömningen 
från sin tidigare skola i hemlandet. Det känner vi också igen i vår vardag med våra 
elever som berättar om sina skolframgångar i termer av poäng som visar antalet rätta 
svar på ett prov. Därför kan vi förstå att eleverna tycker om den summativa 
bedömningen och tycker att det är den som utvecklar deras kunskaper. Även elevers 
föräldrar förstår sig på den summativa bedömningen eftersom den visar antalet rätta 
svar i form av poäng.  

En annan informant menar att det ibland kan vara bra med summativ bedömning 
men hon tycker inte att den ger så mycket för elevernas kunskapsutveckling och det 
håller vi även med i. Att använda den summativa bedömningen i början av elevers 
skrivutveckling i sva, som en av informanterna gör, kan vara bra i början när eleven 
fortfarande är på ordinlärningsstadiet, när de ska lära sig ord och begrepp. Då ger hon 
dem mindre glostester för att de ska känna att de måste lära sig nya ord och då blir de 
bedömda. Att lära sig nya ord på det sättet är vanligt inom skolan och är ett bra sätt till 
att uppmuntra eleverna att fortsätta träna på nya ord, tror vi. Ett annat sätt att lära sig 
nya ord är genom olika dataprogram som en av informanterna använder sig av med sina 
elever. Det är ett bra och roligt sätt för eleverna att lära sig på eftersom det blir en 
variation i undervisningen och programmen liknar dataspel.  
Lärare som vi har intervjuat tyckte att den summativa bedömningen inte ger eleven 
redskap för att komma vidare i sin kunskapsutveckling som ju går hand i hand med vad 
Anders Jönsson menar (Jönsson, 20013:75).  
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När det gäller formativ bedömning eller bedömning för lärande är det ett 
modernt sätt att bedöma och det syftar till att stimulera och främja elevens 
kunskapsutveckling. Den formativa bedömningen handlar om att läraren samlar in 
kunskap om vad eleverna kan samt för att tydliggöra för elever var de befinner sig i sin 
kunskapsutveckling i det svenska språket. Den sker fortlöpande och eleven får 
vägledning i undervisningen. Styrkan i den formativa bedömningen är att den ger stora 
förbättringar i inlärningen. Läraren ser vad eleven har förstått och eleven själv ser även 
vilka förmågor som den har utvecklat. Formativ bedömning finns för att elever ska 
utveckla sitt lärande på ett gynnsamt sätt (Jönsson, 2013:6). Formativ bedömning 
handlar enligt Dylan Wiliam om ”good teaching”, då undervisningen skall ses som en 
aktivitet som förbättrar elevernas prestationer. Han definierar ordet formativ bedömning 
som ”bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och 
används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i 
undervisningen som förmodligen blir bättre (Lindström & Lindberg, 2011:214 ff). 

De flesta informanterna tycker att den formativa bedömningen är en bra 
bedömningsmetod. De ser det som en process i elevers eget lärande. Eleverna utvecklar 
sitt lärande genom den bedömningen och de menar de att det är en kontinuerlig 
bedömningsprocess där lärare bedömer elevers uppgifter. Elever får en förståelse för 
vad som ska läras och därefter anpassar lärarna undervisningen så att den bättre möter 
elevernas inlärningsbehov. På så sätt blir bedömningen en åtgärd och bidrar till 
förståelse för eleverna. Vi instämmer helt med deras sätt att arbeta med den formativa 
bedömningen. Att det utvecklar eleverna och att de ser sin egen utveckling i sitt lärande.  

En av informanterna menar att det viktigt att ge eleverna uppgifter med en 
bedömningsmall så att de kan se vad de ska klara av för att få minst ett godkänt betyg. 
Även att låta eleverna träna på vad som ska bedömas utvecklar dem menar de. För att 
visa eleven var han/hon befinner sig fungerar den formativa bedömningen som 
återkoppling och det menar även vi och Anders Jönsson (Jönsson, 2013:6). Elevernas 
prestationer förbättras och deras motivation för att lära ökar. 

En av informanterna arbetar även med återkoppling för att visa eleverna deras 
styrkor och svagheter som de kan träna mer på, vilket stimulerar och stödjer elevers eget 
lärande. På så sätt lyfter läraren fram elevens egna resurser som eleven har och det i sin 
tur kan göra att eleven anstränger sig ännu mer. Det finns forskning som visar på att 
lärarens återkoppling i form av kommentarer har störst effekt när eleven sitter och 
skriver sin text. Kommentarerna kan vara konkreta skrivtips eller uppmuntran så att 
eleven blir inspirerad att fortsätta skriva. Muntliga kommentarer är viktiga eftersom det 
ger ett tillfälle för samtal om elevens text. Under det samtalet kan läraren se elevens 
reaktion på kommentarerna och även får tillfälle att exemplifiera och precisera (Palmér 
& Östlund-Stjärnegård, 2015:152 ff). Att återkoppling är utvecklande stämmer vi 
överens med eftersom det hjälper eleverna framåt utifrån elevers förmågor. 

En av Annelies informanter arbetar inte med formativ bedömning. Han känner 
att eftersom han kan få hjälp av sina yngre kollegor som är nyutexaminerade och mer 
vana vid den formativa bedömningen kan han snart komma igång med det formativa 
bedömningsarbetet. Vilket han ser som en utmaning i sitt arbete som lärare. Han har läst 
och sett hur bra resultat hans kollegors elever har utvecklats så han tycker att nu är det 
dags för honom att ta tag i den saken. Vi tycker att det är nog dags att han börjar arbeta 
formativt eftersom det är utvecklande för eleverna. Man ser även vad eleven har förstått 
och vilka förmågor som eleven har utvecklat och det är en stor hjälp för både elever och 
lärare, anser vi.  
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Alla Ludmilas informanter som är lärare 4, 5 och 6 framhävde tydligt vikten av 
den formativa bedömningen. De ansåg att den är viktig bl. a eftersom de elever som kan 
ha visat dåliga resultat på ett prov, på grund av olika orsaker, kunde ha visat sina 
kunskaper och förmågor vid ett annat tillfälle i klassrummet. Då är det viktigt att ta även 
dessa tillfällen i beaktning vid betygsättning, enligt oss. De dåliga provresultaten som 
har visats vid ett tillfälle, ska inte kunna sänka elevers betyg om eleven hade visat att 
han/hon kan detta vid ett annat tillfälle. En av informanterna tyckte till och med att den 
formativa bedömningen i klassrummet är inte bara viktig utan ibland även viktigare än 
nationella prov. En annan informant tyckte att den formativa bedömningen var 
jätteviktig eftersom det är den som hjälper eleven att utveckla vidare sina 
skrivkunskaper och därmed nå bättre skolframgång i sva. Hon nämnde att betyg utan 
feedback inte ger samma effekt för elevens vidareutveckling i sva. Detta har även vi, 
uppsatsens författare, fått se i våra klassrum.  

En av informanterna menar att det är bra att arbeta med den formativa 
bedömningen för att kunna visa elever deras styrkor och svagheter. Eleverna ska tränas i 
att se sin egen kunskapsnivå och bedömningen ska främja lärande. Lärare ska ge 
respons och vägledning med bra kvalitet. Om alla elever ska hitta nyckeln till 
skolframgång, är det bra om lärare arbetar med språkutvecklande pedagogik såsom Jim 
Cummins cirkelmodell eller Gibbons genrepedagogik (Gibbons, 2009:167 ff). Lärare 
måste tala om för eleverna vilka förväntningar som finns på dem och var de befinner sig 
i sin kunskapsutveckling. Det är viktigt att elever förstår vilka arbetssätt och metoder 
som hjälper dem mot målet. Att elever tror på sin egen förmåga i sitt lärande ökar deras 
kunskaper. En hjälp att nå skolans mål är att om det sociala klimatet i skolan är bra och 
om elever känner sig trygga, sedda och respekterade menar Inger Johansson 
(Skolverkets Antologi, 2002:141). Hon anser att det är bra för eleverna att få feedback 
på en gång antingen muntligt eller skriftligt. Då anser hon att de lär sig bäst, eftersom de 
fortfarande jobbar med samma tema eller uppgift. Vi tycker också att det är bar att ge 
återkoppling på elevens uppgifter så fort som möjligt. Detta för att de fortfarande har 
målen för uppgiften i minnet. Återkopplingen ska ju föra eleven närmare 
kunskapsmålen och därför anser vi att den bör ges då eleven minns dem. Hon försöker 
anteckna elevens framsteg under lektionstid för att inte glömma bort vad eleven har 
kunnat visa samt för att hon ska kunna anpassa återkopplingen bättre. Hon tycker även 
att elevers skrivförmåga utvecklas vidare när hon tillsammans med eleven går igenom 
dess texter och pratar om hur han/hon skulle kunna göra texten bättre (Skolverkets 
Antologi, 2002:141). 

Alla utom en av våra informanter sade att de använder sig av formativ 
bedömning i undervisningen. De var ense om att formativ bedömning är mycket viktig 
för elevers skriv- och kunskapsutveckling, eftersom det ger mer tydlig bild för elevens 
framsteg. Detta är möjligt genom att man läser elevers skrivna texter tillsammans med 
dem och ser vad de kan förbättra till nästa gång. Det är ett bra sätt för att se den 
enskildes styrkor och svagheter menade de flesta av informanterna, som även vi, 
uppsatsens författare, upplever i vår vardag. Det ger också eleverna en tydlig bild hur 
deras kunskapsutveckling ser ut och hur den kan bli bättre. 

Genom formativ bedömning blir det lättare för läraren att planera elevens 
undervisning för vidare kunskapsutveckling. För att visa elever var de befinner sig 
fungerar den formativa bedömningen som återkoppling och det menar även Anders 
Jönsson (Jönsson, 2013:6). Genom den formativa bedömningen kan läraren visa eleven 
hur de ska gå vidare för att utveckla sina kunskaper. Till följd av det ovanstående brukar 
man säga att summativ bedömning är bedömning av lärande medan formativ 
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bedömning är bedömning för lärande. Lärare som vi har intervjuat tyckte att den 
summativa bedömningen inte ger eleven redskap för att komma vidare i sin 
kunskapsutveckling som ju går hand i hand med Anders Jönsson (Jönsson, 2013:75). 
Både vi och våra informanter är överens om att både den summativa och den formativa 
bedömningen är nödvändiga i skolan. Dessa metoder har olika syften och därför kan 
man inte ta bort någon av dem, enligt oss och det som resultatet av våra intervjuer 
visade på. Informanterna nämnde att den summativa bedömningen kan användas i slutet 
av en kurs eller ett område för att se vad eleverna hade lärt sig. Genom att göra 
summativa tester och betygsätta kan läraren utvärdera sin egen undervisning. Tidigare 
forskningen har även visat på att betyg inte ger eleven någon information om hur 
han/hon ska arbeta vidare för att nå målen, vilket även intervjuerna visade. Det stämmer 
bra överens med våra egna erfarenheter att elever som får betyg utan feedback ser inte 
sin egen utveckling. De blir ofta besvikna när betyget inte blir så bra som de hade trott.  
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Bilaga 1: Information om lärarna som vi intervjuade 
 
Lärare 1 är en kvinna i 60-årsåldern som har bott i en mindre stad mitt i Sverige under 
sina år som undervisande lärare. Hon har arbetat som hemkunskapslärare i årskurs 7-9 
men har även undervisat i svenska och religion. Hon har undervisat i svenska som 
andraspråk på introduktionsprogrammet språk i sex år där hon samtidigt har läst 
svenska som andraspråk på Högskolan i Gävle för att bli behörig och för att få 
kunskaper i svenska som andraspråk.  
 
Lärare 2 är också en kvinna men 50-årsåldern som bor i ett litet samhälle med ca: 
4.500 invånare mitt i Sverige. Hon har arbetat i skolan i över trettio år och undervisat i 
olika ämnen och på olika skolor i årskurs 1-9. Hon har en lärarlegitimation i svenska, 
svenska som andraspråk och religion för att undervisa på gymnasiet. Kvinnan arbetar 
just nu i en mindre stad med nyanlända elever på IM-programmet med ca: 400 elever. 
 
Lärare 3 är en man i 55-årsåldern som har en Fil Kand Examen som han tog år 1978. 
Han har lärarlegitimation för att undervisa i svenska och alla SO- ämnen från årskurs 1–
9. Han har även behörighet att undervisa på gymnasiet i svenska och historia. Just nu 
och sedan tre år tillbaka i tiden har han arbetat med svenska som andraspråk på 
introduktionsprogrammet språk där han undervisar i svenska som andraspråk för 
nyanlända elever och elever som har varit i Sverige några år. Han har inte läst svenska 
som andraspråk på något Universitet eller Högskola men han tycker att det går bra att 
undervisa nyanlända elever ändå. Han arbetar i en mindre stad och på ett gymnasium 
med ca: 350 elever där IM- programmet är det största programmet på skolan.  
 
Lärare 4 är en kvinna i 40-årsåldern. Läraren undervisar i en medelstor stad i södra 
delen av Sverige på en högstadieskola med hög andel elever med utländsk bakgrund och 
nyanlända. Hennes lärarexamen som hon tog 2003 gav henne behörighet att undervisa i 
Ma/No för årskurs 1–7. Sedan dess har hon bara jobbat med nyanlända. 2010 gick hon 
en distanskurs för att bli behörig sva-lärare på högstadiet. Under läsåret 2016-2017 har 
hon undervisat i Sva i årskurs 7,8,9 och i NO årskurs 8.  
 
Lärare 5 är också en kvinna men i 30-årsåldern. Hon har examen som behörig att 
undervisa i SV, TY och Hi årskurs 4–9. Lärarexamen tog hon år 2000. Sedan dess har 
hon jobbat som lärare i en medelstor stad i södra Sverige på högstadieskola med ett stort 
antal nyanlända elever och elever med annat utländsk bakgrund. 2015 började hon 
studera sva på Högskola i Dalarna och blev klar VT 2016. På sin nuvarande skola har 
hon börjat jobba VT 2017. Hon jobbar inte i förberedelseklass men i en vanlig klass 
med SVA-elever i årskurs 7–9.  
 
Lärare 6 är även hon en kvinna i 30-årsåldern. Läraren har lärarexamen och är behörig 
att undervisa i årskurs F–6 i alla ämnen utom engelska och slöjd. Hon tog sin examen år 
2013 och sedan dess har hon jobbat som lärare med nyanlända. 2014 blev hon behörig 
att undervisa i SVA för högstadiet och på SFI efter att ha studerat sva vid Linköpings 
Universitet. 2015 gick hon lärarlyftet för att bli behörig att undervisa i geografi på 



 

 

högstadiet. Just nu undervisar hon i sva, bild och idrott i årskurs 7–9 i en medelstor stad 
i södra Sverige på en skola med ett stort antal nyanlända.  
 
 
 

 
  



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
Bakgrund (Läraren) 
Utbildningsbakgrund? När tog du examen? Hur länge har du arbetat som lärare? Har du 
gått någon eller några kurser efter din examen? Vilka ämnen undervisar du i? Vilka 
årskurser/kurser undervisar du i? Är du behörig att undervisa i SVA och i vilka 
årskurser? 
 
Lärarens uppfattning om bedömning när det gäller skrivutveckling  
Kan du definiera ordet “bedömning”? Vad är det som ingår i bedömningsarbetet i ditt 
ämne? Hur bedömer du elevers skrivutveckling inom sva? Vilka metoder använder du? 
Har du som lärare några riktlinjer för hur länge en elev ska ha läst sva innan du ska 
bedöma eleven?  
 
Formativ bedömning i undervisningen 
Hur ser du på formativ bedömning i undervisningen? Vilka nackdelar och fördelar finns 
det med formativ bedömning? Finns det svårare eller lättare områden i sva att använda 
sig av formativ bedömning? 
 
Summativ bedömning 
Hur ser du på summativ bedömning? Finns det några nackdelar eller fördelar med  
summativ bedömning? Hur ofta använder du dig av summativ bedömning? 
 
Lärandemålen 
Tydliggör du för elever vilka lärandemålen är i sva? Hur förvissar du dig om att alla 
elever får visa sina kunskaper på ett sätt som passar dem? Får eleverna visa sina 
kunskaper på olika nivåer? A,C och E 
 
 
 
 

  



 

 

Bilaga 3: Intervjuutskrifter 
Annelies intervjuer med lärare 1,2 & 3 
Bakgrund 
Lärare 1 
Jag har en hushållslärarexamen för årskurs 7–9. Idag har jag lärarlegitimation i svenska, 
svenska som andraspråk (sva) och religion årskurs 7–9.  
Lärare 2 
Idag har jag lärarlegitimation i svenska, svenska som andraspråk (sva) och religion för 
att undervisa på gymnasiet. 
Lärare 3 
Fil Kand Examen och läste sedan på lärarhögskolan under ett år. Har lärarlegitimation 
för att undervisa i svenska och alla SO- ämnen från årskurs 1–9. Jag är även behörighet 
att undervisa på gymnasiet i svenska och historia. 
När tog du examen?  
Lärare 1 
Jag tog examen år 1978.  
Lärare 2 
Jag tog examen år 2006.  
Lärare 3 
Jag tog examen år 1987. 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
Lärare 1 
Sedan år 1978 och det är 39 år.  
Lärare 2 
Jag har vikarierat inom skolans värld sedan jag var 18 år och det är från år 1981 tills jag 
fick min examen år 2006. Jag var hemma under graviditeterna och föräldraledig under 
fem till sex år. Så jag kan säga att jag har vikarierat innan jag utbildade mig i tio år och 
nu har jag arbetat som utbildad lärare i 11 år.  
Lärare 3 
Jag har arbetat som lärare i 29 år. 
Har du gått någon eller några kurser efter din examen?  
Lärare 1  
Jag har läst svenska och svenska som andraspråk (sva) för att bli behörig till gymnasiet.  
Lärare 2 
Jag har läst religion 30 hp samt sva 90 hp.  
Lärare 3 
Specialpedagogik och historia för att undervisa på gymnasiet.  
Vilka ämnen undervisar du i?  
Lärare 1 
Svenska 1 på gymnasiet och sva på imspr programmet.  
Lärare 2 
Jag undervisar just nu i sva och matematik på introduktionsprogrammet på gymnasiet. 
Lärare 3 
Vilka årskurser/kurser undervisar du i?  
Lärare 1 



 

 

Jag undervisar i Svenska 1 på gymnasiet och SVA på imspr-programmet för ett betyg 
mot årskurs 9.  
Lärare 2 
Jag undervisar sva för årskurs 7–9. Matematik i årskurs 3–6. 
Lärare 3 
Jag undervisar just nu i svenska som andraspråk och SO-ämnena för årskurs 7–9. 
Är du behörig att undervisa i sva och i vilka årskurser?  
Lärare 1 
Jag är behörig att undervisa i sva upp till gymnasiet. 
Lärare 2 
Ja, jag är behörig att undervisa i sva upp till gymnasiet. 
Lärare 3 
Nej jag är inte behörig att undervisa i SVA men jag har undervisat i det ändå i några år.  
Lärarens uppfattning om bedömning 
Kan du definiera ordet “bedömning”?  
Lärare 1  
Det är att få eleverna att förstå hur de ska utveckla sina kunskaper.  
Lärare 2  
Bedömning är till för elevens lärande och det använder jag hela tiden i klassrummet. Jag 
som lärare får information om elevers kunskaper där jag också ser vad de behärskar och 
vad de behöver träna mer på. Jag ser det som ett verktyg där jag som lärare kan arbeta 
vidare utifrån elevernas förmågor. Jag använder mig även av bedömning för att 
kartlägga elevernas kunskaper. 
Lärare 3 
Bedömning är för mig att jag dömer i ämneskunskaper. Bedömning är också att se hur 
långt eleven har kommit i sin språkutveckling och för vidareutveckling. Försöker med 
bedömning att hitta elevers kunskapsnivåer.  
Hur bedömer du elevers skrivutveckling inom sva?  
Lärare 1 
Jag ger dem en skrivuppgift där jag först har gått igenom grammatiken och svåra ord 
som finns i arbetsuppgiften. Jag bygger in grammatiken i arbetsuppgiften och sedan när 
eleverna har skrivit klart uppgiften ska de visa mig att de har förstått och att 
grammatiken är rätt skriven. Sedan går jag igenom texten som de har skriften 
tillsammans med eleverna. Då ser eleverna tydligt vad de har skrivit för rätt och mindre 
bra. Sedan får eleverna skriva om den bedömda texten så att texten blir klar.  
Lärare 2 
Jag ger eleverna en skrivuppgift som de sedan läser upp för mig en och en. Ibland kan 
eleverna själva se vad som är fel i texten med bland annat ordföljden eller att verbet är 
felplacerad eller att tempusformen är fel. Det är ett bra sätt att utveckla elevers 
skrivande eftersom de själv upptäcker vad som är rätt och fel i texten. På så sätt blir 
eleverna medvetna om sitt eget lärande. De får även svart på vitt vilka som är deras 
starka respektive svaga sidor. Om de inte ser vad som är fel i texten så lär de sig ändå 
eftersom vi rättar texten tillsammans och jag säger vad som är fel med t.ex. med 
ordföljden. 
Lärare 3 
Jag ger de en skrivuppgift som vi sedan skriver tillsammans. Jag skriver texten på tavlan 
och dem skriver det jag har skrivit i deras skrivbok. Jag och eleverna skriver texter 



 

 

tillsammans några gånger eller tills jag ser att de har en progression på gång. Sedan får 
de en skrivuppgift som de själva utifrån det vi tillsammans har skrivit försöka att skriva 
själva. Sedan bedömer jag tillsammans med dem med hjälp av en bedömningsmall och 
jag tar även hjälp av mina kollegor om jag är osäker på något. Ser om budskapet har 
nått fram till eleverna, om de har förstått uppgifterna och om de håller sig till ämnet. 
Vilka bedömningsmetoder använder du när du bedömer?  
Lärare 1  
Jag använder mig av Skolverkets matriser och de är jättebra. Jag använder mig även av 
ett annat material som heter Sanoma utbildning också det är matriser där det står 
uppnående målen på förenklad svenska för årskurserna 3, 6 och 9.  
Lärare 2 Jag använder mig av processbarhetsteorin och Skolverkets matriser som jag 
tycker är bra. Jag har även gjort egna matriser som ett komplement.  
Lärare 3 
Jag använder mig av Skolverkets betygsmatriser mest.  
Har du som lärare några riktlinjer för hur länge en elev ska ha läst SVA innan du 
ska bedöma eleven?  
Lärare 1 
Eftersom jag har utbildning och erfarenhet ser jag vilka som har en progression i sin 
språkutveckling och därefter bedömer jag deras arbeten. 
Lärare 2 
Nej, det har jag inte. Jag bedömer eleven löpande från det att jag ser att de har en 
progression på gång i sin språkutveckling både det skriftliga och det muntliga. 
Lärare 3 
Nej, jag har inga riktlinjer men när jag ser att det finns elever som ska bedömas så gör 
jag det.  
Formativ bedömning  
Hur ser du på formativ bedömning i undervisningen?  
Lärare 1 
Jag tycker att den formativa bedömningen är en bra bedömning. Jag brukar rita en 
trappa på tavlan för att visa eleverna vad de ska klara ett visst moment innan de kan gå 
vidare till nästa trappsteg. Jag ser det som en process i sitt eget lärande. Jag ser att 
eleverna utvecklar sitt lärande genom den bedömningen. En kontinuerlig 
bedömningsprocess där jag som lärare bedömer elevers uppgifter minut för minut och 
timme för timme. Elever får en förståelse för vad som ska läras och därefter anpassar 
jag som lärare undervisningen så att den bättre möter elevernas inlärningsbehov direkt. 
Bedömningen blir på så sätt en åtgärd och bidrar till förståelse för hur ”koden ska 
knäckas” Jag kan säga att jag som lärare vägleder också eleven vidare i sin egen 
kunskapsprocess.  
Lärare 2 
Jag arbetar med b.la. Jim Cummins fyrfältsmodell där det blir tydligt och på ett bra sätt 
för eleverna att se sin egen kunskapsutveckling. Det är viktigt att ge eleverna uppgifter 
med en bedömningsmall så att de förstår vad de förväntas att de ska kunna. Även att låta 
eleverna träna på vad som ska bedömas utvecklar dem. Jag arbetar även med 
återkoppling för att visa eleverna deras styrkor och svagheter som de kan träna mer på. 
Det stimulerar och stödjer elevens eget lärande. På så sätt lyfter jag som lärare fram 
elevens egna resurser som eleven har och det i sin tur kan göra att eleven anstränger sig 
ännu mer. Elever får en förståelse för vad som ska läras och därefter anpassar jag som 



 

 

lärare undervisningen så att den bättre möter elevernas inlärningsbehov direkt. 
Bedömningen blir på så sätt en åtgärd och bidrar till förståelse för hur ”koden ska 
knäckas”.  
Lärare 3 
Det är ett bra sätt att använda sig av när man ska bedöma elevers arbeten i skolan men 
jag har inte riktigt kommit igång med det med mina elever som jag undervisar nu. Jag 
har kollegor som är nyutbildade lärare som har lovat att hjälpa mig att komma igång 
med det formativa bedömningsarbetet. Jag vill arbeta med den bedömningen och ska 
läsa lite forskning om den. 
 
Vilka nackdelar och fördelar finns det med formativ bedömning? 
Lärare 1 
Nackdelar: Det kräver mer av mig som lärare att arbeta formativt. Bedömningen kan 
var lite är stel. Jag vill ha in fler bedömningsmetoder. 
Fördelar: Jag arbetar mycket med feedback (återkoppling) till eleverna och det 
utvecklar dem mycket. Även att arbeta med klasskamratsfeedback stärker elevens 
kunskaper som de utvecklar tillsammans med andra kamrater i klassen. Det har varit 
spännande att se och höra när eleverna har gett varandra feedback på texter som de har 
skrivit.  
Lärare 2 
Nackdelar: Att de svaga eleverna inte alltid förstår bedömningen och det är en 
förutsättning för att se vad de ska arbeta vidare med utifrån deras kunskapsutveckling. 
Annars ser jag inte den formativa bedömningen som någon nackdel. 
Fördelar: Jag ser att det finns många fördelar med formativ bedömning som utvecklar 
elevers kunskaper. Det kräver mer tid och engagemang av mig som lärare men det är 
utvecklande för eleverna och det är viktigt. Dessutom är det roligt att använda den 
formativa bedömningen och det gör jag dagligen i klassrummet i 
undervisningssituationerna. Jag arbetar mycket med återkoppling till eleverna. Har 
försökt några gånger att arbeta med kamratåterkoppling och det har också visats att vara 
ett bra sätt att lära av varandra. Eleverna är även med när jag bedömer deras skrivna 
texter och på så sätt ser de sin utveckling med hjälp av den formativa bedömningen. 
Eleverna ser själva vad de behöver träna mer på. Det är ett bra sätt för att sedan komma 
närmare de uppsatta målen.Som lärare är det också viktigt att belysa det eleven redan 
kan. Det i sin tur kan göra att eleverna blir mer motiverade för sitt eget lärande. 
Lärare 3 
Svarar inte på den frågan eftersom jag inte arbetar med formativ bedömning.  
 
Finns det svårare eller lättare områden i sva att använda sig av formativ bedömning?  
Lärare 1  
Inom genrepedagogik kan det ibland vara svårt med den formativa bedömningen. Jag 
försöker vara tydlig men en del förstår inte ändå. Jag har bland annat arbetat med olika 
tidningsartiklar och då har eleverna svårt att se skillnad på rubrik och underrubrik. Det 
svåraste är nog ändå att få mina elever motiverade att läsa svenska när de kommer hem 
efter skolan. Jag vill att de ska sätta av tid varje dag för studier. 
Lärare 2 
Lärare 3 Det vet jag inte men det finns det säkert även fast jag inte arbetar med det. 
 



 

 

Summativ bedömning 
Hur ser du på summativ bedömning?  
Lärare 1 
Det är en bedömning där jag får information vad eleven har för kunskaper i det ämnet. 
Ibland är den summativa bedömning ett bra komplement till den formativa 
bedömningen. 
Lärare 2 
För det första är det otroligt viktigt för mig att eleverna får en rättvis bedömning och tar 
ofta hjälp av mina kollegor istället för att bedöma allt själv. För det andra använder jag 
tydliga matriser, där kunskapskraven är uppdelade i olika kolumner för att få en tydlig 
överblick över vilket betyg eleven i slutändan ska få. Det är en bedömning som inte 
hjälper elevens kunskapsutveckling. Däremot mäter den hur mycket kunskap en elev har 
vid ett särskilt tillfälle, hur många rätta svar en elev kan skriva under en speciell tid vid 
ett särskilt tillfälle. Utifrån det kan jag som lärare berätta vad de behöver träna mer på. 
Lärare 3 
Jag använder mig mest av den summativa bedömningen även fast det är ett gammalt sätt 
att bedöma elevers kunskapsutveckling.. Det är en bedömning som ger mig som lärare 
information om vad eleven har för kunskaper och sedan kan jag och eleven arbeta 
vidare utifrån det. 
Finns det några nackdelar eller fördelar med summativ bedömning?  
Lärare 1 
Nackdelar: Det tar tid att tillverka ett test och sedan att rätta det är också tidskrävande. 
Eleverna utvecklas inte med den summativa bedömningen och det är en nackdel. 
Fördelar: Det är att jag som lärare ser vad elever förstår och hur eleverna har kommit 
ihåg det vi har tränat på under lektionstiderna. 
Lärare 2 
Nackdelar: Det är att eleven inte utvecklas något med den bedömningen. Det är 
tidskrävande för mig som lärare att läsa igenom alla texter och rätta alla tester.  
Fördelar: Att jag får information om vad elever behärskar i ämnet och vad de behöver 
träna mer på. Använder mig av informationen när jag kartlägger elevers kunskaper. 
Lärare 3 
Fördelar: Jag är inarbetad på den bedömningen och jag tycker att det är en fördel för 
mig. Ska jag tänka på eleverna så är det också ett bra sätt för att de ska se vad de har lärt 
sig. 
Nackdelar: Ibland blir det ett test på hur bra eleverna är på att skriva ett test. Alla klarar 
inte av att skriva under press under en viss tid. Dagsformen spelar också en roll när de 
ska skriva testet. Det är viktigt att det inte bara är skriftliga tester utan jag brukar också 
använda mig av muntliga tester som kan vara en fördel för många elever.  
Hur ofta använder du dig av summativ bedömning?  
Lärare 1 
Jag använder mig av det cirka två till tre gånger per termin.  
Lärare 2 
Jag använder mig av den summativa bedömningen tre till fyra gånger per termin. 
Lärare 3 
Jag använder summativ bedömning när jag är osäker på var eleverna har för kunskaper i 
just den skriv uppgiften som de har fått skriva. Det kan bli några gånger per termin. 
 



 

 

Lärandemålen 
 
Tydliggör du för elever vilka lärandemålen är i sva?  
Lärare 1 
Jag går igenom kunskapskraven på ett tydligt sätt så att de förstår vad de ska kunna i 
ämnet. Även betygskriteringarna går jag igenom.  
Lärare 2 
Ja, det gör jag. Jag går igenom på ett tydligt sätt flera gånger under terminen vad 
kunskapsmålen i SVA för årskurs nio är. Jag visar även eleverna betygskriteringarna för 
att nå  
minst ett E i SVA för årskurs 9.  
Lärare 3 
Jag tydliggör för eleverna hur lärandemålen ser ut flera gånger under en termin. Jag har 
till och med satt upp kunskapskraven och betygskriterierna på anslagstavlan i 
klassrummet. Det är ofta som jag läser upp högt för alla elever hur målen ser ut.  
Hur förvissar du dig om att alla elever får visa sina kunskaper på ett sätt som passar 
dem? Lärare 1 
Jag talar med varje elev om deras språkutveckling. Jag som lärare ger eleverna 
förkunskaper och kvalitetet på de uppgifter som eleverna ska arbeta med. De arbetar 
sedan utifrån deras förmågor för att visa mig sin kunskapsutveckling, både skriftligt och 
muntligt.  
 
Lärare 2 
Alla elever får skriva i en dagbok varje dag vad de gör under dagarna måndag till och 
med fredag. Elever får visa sina språkkunskaper i skrift utifrån sina förmågor. Det har 
visat sig att det utvecklar deras skrivande avsevärt. Även de frågor som ställs i 
klassrummet har betydelse för om eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper 
muntligt.  
Lärare 3 
Jag är observant på varje elevers kunskapsutveckling.  
Får eleverna visa sina kunskaper på olika nivåer? A, C och E?  
Lärare 1 
Nej, det får de inte därför mina elever kommer inte så långt så att de når till A, C och E 
nivåerna. 
Lärare 2 
Mina elever som jag undervisar är inte medvetna till 100 % om de krav som behövs, för 
att klara kursen. Även fast jag har gått igenom de ett antal gånger under terminens gång. 
Nej, jag har inga riktlinjer men om jag ser att det finns elever närmar sig ett betyg så når 
inte upp till betygskriterierna A, C och E men om de skulle göra det så får de visa sina 
kunskaper på de olika nivåerna. 
Lärare 3 
Eleverna får visa sina kunskaper men deras kunskapsnivå̊ är ganska långt ifrån att uppnå̊ 
kursens mål och att få ett betyg som minst är godkänt. 
 
Ludmilas intervjuer 
Bakgrund  
Utbildningsbakgrund? 



 

 

Lärare 4 
Är behörig att undervisa i Ma/No för årskurs 1–7 
Lärare 5 
Jag är behörig i SV, TY och Hi årskurs 4–9  
Lärare 6 
Är behörig att undervisa i årskurs F–6 i alla ämnen utom engelska och slöjd.  
När tog du examen? 
Lärare 4 
2003 tog jag examen.  
Lärare 5 
Tog examen år 2000. På min nuvarande skola har jag börjat jobba v9 2017. 
Lärare 6  
Jag tog examen 2013. 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
Lärare 4 
Sedan 2003 har jag jobbat som lärare med nyanlända. 
Lärare 5  
Jag har börjat jobba som lärare direkt efter examen.  
Lärare 6 
Jag har vikarierat under studier i ca ett års tid. Sedan har jag jobbat med nyanlända i 
cirka 4 år. 
Har du gått någon eller några kurser efter din examen? 
Lärare 4 
2010 blev jag behörig SVA-lärare för högstadiet. Jag har gått en kurs på distans.  
Lärare 5  
2015 började jag plugga sva på Högskola i Dalarna så jag blev klar VT 2016. Jag är 
ganska ny.  
Lärare 6  
2014 blev jag behörig att undervisa i SVA för högstadiet och på SFI. 2015 gick jag 
lärarlyftet för att bli behörig att undervisa i geografi på högstadiet.  
Vilka ämnen undervisar du i och i vilka årskurser?  
Lärare 4  
Undervisar i Sva 7,8,9 och i NO årskurs 8. 
Lärare 5 
Jag jobbar inte i förberedelseklass men ute i vanlig undervisning med SVA. Undervisar 
bara i SVA nu i årskurs 7–9. 
Lärare 6  
Just nu undervisar jag i sva, bild och idrott i årskurs 7–9.  
 
Lärarens uppfattning om bedömning  
Kan du definiera ordet ”bedömning”?  
Lärare 4 
Bedömning är att bedöma elevernas kunskaper och deras språkutveckling, var de 
befinner sig, hur jag ska möta dem för att kunna forma ut undervisningen.  
Lärare 5 



 

 

Bedömning är på något sätt kopplad till betygen. Det är ett komplext ord. Just när det 
gäller SVA-elever så kan det vara lite fel att bedöma så där, det kan hindra dem lite när 
de känner att de blir bedömda hela tiden. Jag kopplar det till betyg.  
Lärare 6 
Bedömning för mig är inte enbart att bedöma elevernas kunskaper utan även deras 
prestationer. Därför tycker jag att det är svårt att bedöma vissa elever som har kämpat 
mycket men ändå inte nått målen för årskurs 9. 
Vilka verktyg/instrument använder du när du bedömer?  
Lärare 4 
Jag använder processbarhetsteori när jag bedömer elevtexter för att se var eleven 
befinner sig för att kunna utveckla texten vidare. 
Processbarhetsteori och sedan är matriser A och O tycker jag. Matriserna har utvecklats 
av samtliga SVA och SV-lärare på skolan. De är utvecklade utifrån kursplanen. Kolla 
ordförrådet. 
Lärare 5 
Jag brukar ha matriser men inte här i förberedelseklass eftersom jag känner att eleverna 
inte förstår matriser. Jag lämnar gärna kommentarer eller ger muntlig feedback. Jag 
berättar var eleven befinner sig nu och hur ska den förbättra sin uppgift till nästa gång.  
Lärare 6 
Jag lämnar alltid kommentarer och ger muntlig feedback. Jag har alltid 
processbarhetsteorin i huvudet och ibland gör jag performansanalys för att förstå var 
eleven befinner sig. Jag kartlägger alla mina elever med kartläggningsmaterialet från 
Skolverket.  
Hur bedömer du elevers skrivutveckling inom sva? 
Lärare 4  
I första hand bedöms själva strukturen och innehållet. I andra hand kommer 
bedömningen av det grammatiska som meningsbyggnad och rättstavning. Eleven vet 
vad som ska bedömas i varje uppgift och det är just det som bedöms. Jobbar vi med 
struktur och vilka delar ska vara med så bedöms just bara det och inte något annat. Tar 
ett steg i taget. Nästa gång kommer jag att bedöma det grammatiska. Jag har ett syfte 
varje gång jag ger dem en uppgift. 
Att sätta betyg är också bedömning. Man tar inte hänsyn till hur länge eleven har varit i 
Sverige utan utgår enbart från kursplanerna. Jag är ute efter elevernas förmågor och 
skolbakgrund. I sva är alla nybörjare och kanske inte har erfarenhet av olika textyper till 
exempel och då måste man börja från början.  
Lärare 5  
Jag försöker samarbeta med svensklärarna och bedöma elevers texter tillsammans. Vi 
tittar på uppgiften och bedömer det utifrån målen för årskurs 9. Svenskläraren har 
bedömt alla elever först utan att ta hänsyn till hur länge en elev har varit i Sverige. Jag 
vill gärna vara inne i klassen när de har svenska.  
Ofta har jag en uppgift som jag har planerat och den ska visa elevens olika förmågor. 
Eleven vet om vad det är som ska bedömas och vad förväntas av den. Jag berättar för 
eleven att det här kommer jag att titta på och utifrån det sätta ditt betyg för den här 
uppgiften. Sedan jämför jag elevens prestationer med målen vi hade satt upp för 
uppgiften. Jag har inget medel eller så. Jag tittar på att de får till strukturen och formen. 
Jag tittar mest på innehållet.  
Lärare 6  



 

 

Jag brukar utgå från kursmålen när jag utformar mina uppgifter. Jag går igenom målen 
tillsammans med eleverna och visar exempeltexter, eftersom jag tycker at det är viktigt 
att alla elever vet vad som förväntas av dem och vad som ska bedömas. Jag tittar även 
på deras tidigare texter och kommentarerna de fick då för att se utvecklingen. 
 
Formativ bedömning 
Hur ser du på formativ bedömning? 
Lärare 4 
Jag tycker att det är det viktigaste för att om du har en elev som har visat jättedåligt 
resultat på exempelvis nationella provet så har du ändå det där andra att bedöma, alltså i 
klassrummet. Det formativa där du har bedömt hela vägen med eleven. Jag tycker att det 
är jätteviktigt och ibland viktigare än själva NP. 
Lärare 5 
Det är jätteviktigt. Att bara få ett betyg utan feedback leder ingenstans. 
Lärare 6  
Formativ bedömning är jätteviktigt. Jag försöker anteckna under lektionstid när jag ser 
elevens framsteg, jag ger muntlig och skriftlig feedback. Jag går alltid igenom elevens 
texter tillsammans med eleven och tittar på vad eleven kan förbättra till nästa gång.  
Vilka nackdelar och fördelar finns det med formativ bedömning?  
Lärare 4 
Jag ser inga nackdelar.  
Lärare 5 
Om eleven inte förstår vad det är jag säger och inte förstår vad är det som gör att 
Han/hon inte får ett bättre betyg. Då hjälper inte kommentaren eleven.  
Lärare 6 
Den största fördelen är nog att eleven verkligen lyssna till kommentarerna vilket jag kan 
se eftersom vi har både pratat om texten och eleven hade fått skriftlig kommentar. Det 
hjälper både mig och eleven att se framsteg. 
Finns det svårare eller lättare områden i sva att använda sig av formativ bedömning?  
Lärare 4 
Det skriftliga är svårt eftersom det tar längre tid för att du måste sitta tillsammans med 
eleven och gå igenom texten och visa hur du ska bedöma eller vad du ska bedöma. Den 
delen är svårast jämfört med det muntliga.  
Lärare 5 
Det är lättast att bedöma när de skriver en uppgift. I klassrummet när man inte får in 
något är det svårare att ge feedback och bedöma. Det kan vara svårt att hinna med. 
Ibland har jag spelat in eleven och lyssnat på inspelningen tillsammans med eleven och 
då samtalat om hur redovisningen har varit.  
Lärare 6 
Jag tycker nog inte det.  
 
Summativ bedömning 
Hur ser du på summativ bedömning? 
Lärare 4 
Jag tycker att den också ska vara med. Fast den är inte så viktig som den formativa. Den 
summativa är viktigare för eleven än för mig som lärare. För att då är det lättare för 
eleven att se så här många rätta svar fick jag och det här betyget fick jag. Det ger mer 



 

 

tydlighet speciellt för de nyanlända eleverna. För dem är den summativa den viktigaste. 
  
Lärare 5 
Det kan vara bra ibland. Jag tycker inte att den ger så mycket.  
Lärare 6 
Jag använder mig mycket av summativ bedömning i början. Till exempel när de lär sig 
ord och begrepp och senare när de gör små tester efter varje område. Testerna är oftast 
fokuserade på begreppsuppfattning och läsförståelse. Jag tycker att det synliggör för 
eleven om han/hon behöver träna mer på begreppen eller behöver klargöra något i 
texten. En gång i veckan brukar vi köra något som heter Kahoot. Det är en 
dataapplikation där läraren skriver frågor med 2–4 svarsalternativ så får eleven svara på 
dem på sin iPad och får då direkt feedback om det var rätt eller fel.  
Finns det några nackdelar och fördelar med summativ bedömning?  
Lärare 4 
Nackdelarna kan vara att just när de hade ett test och inte klarade av ett område men jag 
vet att i klassrummet har de visat det. Då är det svårt att övertyga dem. På det sättet kan 
det vara negativt för dem. 
Lärare 5  
Eleven är så koncentrerad på själva betyget och kanske inte bryr sig så mycket om 
varför fick den det betyget. Många blir besvikna om de får ett C när de har förväntat sig 
ett A och då lyssnar de inte på mig när jag säger vad de kan göra för att få ett A.  
Lärare 6  
Nackdelen kan vara att eleven blir besviken på sig själv eftersom den hade hoppats på 
bättre resultat kanske.  
Hur ofta använder du dig av summativ bedömning?  
Lärare 4 
Jag försöker balansera de två bedömningarna: formativ och summativ. Jag ger dem 
tester hela tiden.  
Lärare 5 
När jag gör tester och nationella prov eftersom de är uppbyggda så.  
Lärare 6  
Cirka 1 gång i veckan.  
 
Lärandemålen  
Tydliggör du för eleven vilka lärandemålen är i sva? 
Lärare 4 
Ja, man måste tjata om det hela tiden och repetera hela tiden. Många förstår inte ens vad 
kursplan är för något. Varje gång jag börjar med en grupp försöker jag visa eller 
tydliggöra för dem att de här områdena måste du jobba med. Jag visar dem centrala 
innehållet kan man säga. Om man tar någott genre så säger jag att det är utifrån den här 
punkten vi ska jobba med i några veckor. Då kommer jag att bedöma er i både det 
skriftliga och det muntliga. Försöker att repetera hela tiden vad syftet är.  
Lärare 5 
Ja, jag visar målen och beskriver hur vi ska jobba med dem.  
Lärare 6  
Ja, vi brukar gå igenom målen för uppgifterna och även prata om varför de ska göra 
dessa uppgifter.  



 

 

Hur förvissar du dig om att alla elever får visa sina kunskaper på ett sätt som passar 
dem? 
Lärare 4 
Jag frågar eleven om hur den vill exempelvis redovisa något. Om den vill göra det bara 
för mig eller för hela klassen eller för en mindre grupp. Då får eleven välja.  
Lärare 5 
Eleven kan få redovisa muntligt eller skriva en text på till exempel sitt modersmål så får 
modersmålsläraren hjälpa mig med översättningen.  
Lärare 6  
Eleverna får använda sitt modersmål vid redovisningar och på prov då det inte är 
svenskkunskaper som prövas. 
Får eleven visa sina kunskaper på olika nivåer? 
Lärare 4 
Man måste möta dem där de befinner sig för att kunna föra dem vidare, tycker jag. Att 
man bemöter de och anpassar undervisningen till deras förutsättningar och förmågor. 
Jag försöker om jag vet att den här eleven inte klarar av mer än ett e nivå, att man vet 
det som lärare så försöker jag anpassa undervisningen och kräver, du måste göra det här 
och det här för att kunna få ett e. Men om jag vet att eleven klarar av mer då lägger jag 
till något extra eller gör en svårare uppgift. Om jag vet eleven klara av det. 
Lärare 5  
Jag brukar ha uppgifter ”utan tak”, alltså alla elever får samma uppgift men kan lägga 
sig på olika nivåer beroende på hur väl de genomarbetar uppgiften. Jag tror inte på att 
man kan ge en elev en E-uppgift och en annan en C-uppgift, utan jag tror att alla måste 
ha samma förutsättningar.  
Lärare 6 
Jag försöker anpassa uppgifterna till eleven så gott jag kan. Alla får samma uppgift men 
med olika målsättningar samtidigt som alla uppgifter är öppna. Jag menar det går att 
lägga sig på olika nivåer i uppgiften beroende på hur mycket tid och kraft eleven är 
villig att lägga ner. 
 



 

 

 


