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Abstract  
In recent years, the number of newly arrived students has increased significantly in the 
Language Entry Program across the entire country. These students need to quickly 
acquire the Swedish language in order to communicate and get an education. Newly 
arrived students who has reached the highschool age but yet are beginners in the 
Swedish language and have different school backgrounds have achieved a relatively 
high cognitive level compared to their peers. The curriculum emphasizes that language 
development is the main role for all the teachers´ assignment, while teaching in Swedish 
as a second language is an extraordinary responsibility. The knowledge requirements in 
Swedish as a second language for grade 9 are high for newly arrived students on the 
Language Introduction program, therefore, this study investigates newly arrived 
students´ understanding of the knowledge requirements and the purpose of the course. 
Teachers who teach new arrivals are expected to adapt the language at the same time as 
the content should not be simplified. The aim of the study is also to investigate how 
teachers clarify the knowledge requirements and the curriculum for the students as well 
as how teachers view assessment based on knowledge requirements. In this study, a 
qualitative approach based on semi-structured interviews with teachers and students 
have been used to answer the questions.  
 It was found that two out of six interviewed students showed understanding of 
the knowledge requirements and the purpose of the course. According to the interviews 
with their teachers, these students have managed to achieve a language level that helps 
them understand the content. The result has also shown that two out of three 
interviewed teachers assess pupils' language development based on knowledge 
requirements. However, the third interviewed teacher chooses not to explain the 
requirements either during teaching or during his assessment of the learner's language 
development. From this study it was concluded that there is no link between the 
knowledge requirements in Swedish as a second language for grade 9 and the actual 
level of newly arrived students. The problems that practicing teachers face today need to 
be investigated and the use of the school's support materials needs to be clarified and 
substantiated with classes for all subject teachers. 
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Sammanfattning  
På senare år har antalet nyanlända elever ökat markant på 
Språkintroduktionsprogrammet över hela riket. Dessa elever behöver snabbt tillägna sig 
svenska språket för att kunna kommunicera och skaffa sig en utbildning. Nyanlända 
elever som kommer till Sverige i gymnasieåldern är nybörjare i svenska språket och har 
olika skolbakgrund men de har ändå uppnått en relativt hög kognitiv nivå. Läroplanen 
betonar att språkutvecklingen är alla ämneslärares uppdrag. Samtidigt är undervisningen 
i svenska som andraspråk ett extra stort ansvar. Kunskapskraven i svenska som 
andraspråk för årskurs 9 är högt ställda för nyanlända elever på språkintroduktionen och 
därför undersöks i denna studie vad nyanlända elever har för förståelse av 
kunskapskraven och kurssyftet. Lärare som undervisar nyanlända elever har en 
utmaning i att anpassa språket samtidigt som innehållet inte bör förenklas. Studiens 
syfte är även att undersöka hur lärare tydliggör kunskapskraven och kurssyftet för 
eleverna samt hur lärare ser på bedömning utifrån kunskapskraven.  
           I denna studie har en kvalitativ metod, som baserats på halvstrukturerade 
intervjuer, använts för att besvara frågeställningarna. Det framgick att två av sex 
intervjuade elever har visat förståelse för kunskapskraven och kurssyftet. Enligt deras 
lärare har dessa elever lyckats uppnå en språknivå som hjälper dem att förstå innehållet. 
Resultatet har även visat att två av tre intervjuade lärare bedömer elevernas 
språkutveckling utifrån kunskapskraven och tydliggör dem. Den tredje intervjuade 
läraren väljer dock att inte förklara kraven varken under undervisning eller under sin 
bedömning av elevens språkutveckling. Studien har kommit fram till att det saknas en 
länk mellan kunskapskraven i svenska som andraspråk för årskurs 9 och den faktiska 
språknivå som nyanlända elever befinner sig i. Problematiken som undervisande lärare 
möter idag behöver undersökas samt användning av Skolverkets stödmaterial behöver 
tydliggöras och styrkas med föreläsningar för lärare i alla ämnen.  
 
Nyckelord: 
Nyanlända elever 
Ensamkommande flyktingungdomar 
Kunskapskraven 
Bedömningsmetoder 
Språkintroduktion 
Svenska som andraspråk 
Skolverkets stödmaterial
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1. Inledning 
 
Under de senaste åren har Sverige tagit emot flera tusen ensamkommande flyktingungdomar 
med skiftande sociokulturell bakgrund och utbildningsbakgrund. Denna variation och den 
relativt korta tid det svenska samhället erfarenhetsmässigt har haft på sig har ställt 
skolsystemet inför en enorm utmaning. Studier av nyanlända elever i den svenska skolan har 
enhälligt visat att nyanlända elever inte har fler gemensamma nämnare än att de har lämnat 
sina tidigare liv och att det svenska språket har blivit deras andraspråk. Å ena sidan betraktas 
de som en heterogen grupp med varierande skolbakgrund, å andra sidan är de nybörjare i den 
svenska skolan (Skolverket 2016b:11; Bunar 2010:9).  

Kursplanen för ämnet svenska som andraspråk riktar sig idag till en viss målgrupp som 
inkluderar de elever som läser svenska som andraspråk. Kursplanen är formulerad utifrån 
behoven hos flerspråkiga elever som vistats länge i Sverige och inte utifrån nyanlända elevers 
förutsättningar och behov. För att nyanlända elever som börjar i senare skolålder ska tillägna 
sig ett helt nytt språk bör den språkliga nivån anpassas i undervisningen utan att sänka de 
kognitiva utmaningarna eller förenkla innehållet. Det vill säga att ju högre upp i det svenska 
skolsystemet eleven kommer desto större glapp blir det mellan kunskapskraven och elevens 
språknivå i det svenska språket.  

Både behovet av mer forskning och omständigheter kring den heterogena gruppen på 
språkintroduktion var avgörande för att väcka idén med denna studie, men inte minst mitt val 
av yrke som lärare i ämnet svenska som andraspråk. Det finns många utmaningar idag för 
nyanlända ungdomar på språkintroduktionen. En av utmaningarna är att uppnå 
behörighetskraven för ett nationellt gymnasieprogram innan eleven fyllt 20 år. 
Behörighetskraven för ett nationellt gymnasieprogram – yrkes- eller högskoleförberedande 
godkända betyg i minst åtta ämnen som motsvarar årskurs 9 (Bunar 2016:10). Studien 
fokuserar på nyanlända elever på språkintroduktionen och ämnet svenska som andraspråk. 
Syftet med studien blir då att utforska vilken förståelse nyanlända elever har för förståelse för 
kurssyftet och kunskapskraven i svenska som andraspråk för årskurs 9.  

De sista åren har den formativa bedömningen inom skolväsendet varit ett hett debatterat 
område, och forskningen har i de flesta fall varit fokuserad på vikten av elevens förståelse för 
var hen befinner sig i förhållande till kurssyftet och kunskapskraven (Skolverket 2011a:8 ff & 
Jönsson 2012:6). Eftersom det är viktigt för ett effektivt lärande att eleverna delges 
kunskapskraven och får förståelse för dem, uppstod en annan avsikt med studien, nämligen att 
undersöka hur lärare på språkintroduktionsprogrammet tydliggör kurssyfte samt 
kunskapskrav för sina nyanlända elever.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte har varit att belysa komplexiteten i lärandet utifrån två skilda perspektiv; 
lärarens och elevens. I denna studie undersöks nyanlända elevers förståelse för kurssyfte och 
kunskapskrav i svenska som andraspråk för årskurs 9. En annan inriktning i denna studie är 
att genom intervjuer få förståelse för hur lärare på Språkintroduktionen tydliggör kurssyftet 
och kunskapskraven för de nyanlända eleverna. Att delge eleverna förståelse för 
kunskapskraven är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med bedömning. Därmed blir 
syftet även att undersöka hur lärare ser på bedömning i relation till kunskapskraven för 
årskurs 9. 
 
Följaktligen kommer studien att grunda sig på tre forskningsfrågor: 

 
1. Vad har nyanlända elever för förståelse för kurssyfte och kunskapskrav?  
2. Hur beskriver lärare att de arbetar med att förtydliga kurssyfte och kunskapskrav för 

nyanlända elever?  
3. Hur ser lärare i undersökningen på bedömning i relation till kunskapskraven? 
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2. Bakgrund  
För att ge läsaren en tydlig uppfattning om vilken grupp som undersöks, kommer det första 
avsnittet i detta kapitel att innehålla en redogörelse för två begrepp: nyanlända och 
ensamkommande flyktingungdomar. Vidare presenteras Skolverkets pedagogiska modell som 
används på Språkintroduktionsprogrammet. I detta kapitel nämns även Skolverkets 
styrdokument gällande kurssyfte och kunskapskrav i svenska som andraspråk för årskurs 9. 
Slutligen nämns vad Skolverkets rapporter fastslår beträffande kartläggningen av nyanlända 
elevers kunskaper. 
 
2.1 Ensamkommande och nyanlända elever som begrepp 
Studien inkluderar enbart nyanlända elever som har tagit sig till Sverige utan sin familj, det 
vill säga ensamkommande flyktingungdomar. Enligt Skolverkets Allmänna råd för utbildning 
av nyanlända elever (2016b:8) anses en elev som tidigare har varit bosatt utomlands och 
påbörjat studier i Sverige vara nyanländ i samhället, dock anses hen inte vara nyanländ efter 
fyra års skolgång. Detta gäller alltså asylsökande ungdomar som flyttat till Sverige, med eller 
utan sin familj, samt de som har flyttat till Sverige av andra anledningar. Skolverket 
inkluderar därmed alla nyanlända elever under en och samma kategori oavsett flyktingstatus 
eller frånvaro av familj. En benämning för barn och ungdomar som anländer till Sverige i 
skolåldern och som inte har svenska som modersmål, är nyanlända elever (Bunar 2015:3).  

 
2.2 Introduktionsprogrammet och Språkintroduktion utifrån Skolverkets 
pedagogiska modell 
Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som inte når tillräckliga betyg för att kvalificera 
sig till något nationellt gymnasieprogram. Programmet innehåller fem inriktningar och dessa 
är språkintroduktion, preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion 
och individuellt alternativ (Skolverket 2016a:10).  

Språkintroduktionen har växt de senaste åren i takt med den ökande invandringen och är 
för närvarande det största introduktionsprogrammet i Sverige. Skolverkets (2016a:22) rapport 
har redovisat statistik som visar att antal elever på språkintroduktionen var 18 694 under 
hösten 2015. Det har skett en ökning med 4 728 (25,3 %) elever jämfört med år 2014. Syftet 
med språkintroduktionen är att ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige, eller har ett 
permanent uppehållstillstånd, en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som 
möjliggör vidare studier. Nyanlända elever som erbjuds språkintroduktion kan inte samtidigt 
erbjudas yrkesintroduktion eller individuellt alternativ (Skolverket 2013b:6). 

När de nyanlända ungdomarna fyller 16 år påbörjar de sina studier på 
språkintroduktionen oavsett språknivå i målspråket eller skolbakgrund i hemlandet (Bunar 
2016:9). Språkintroduktionens elever kan fortsätta studera på språkintroduktionen tills de fyllt 
20 år. Idag finns det ingen bestämd organisationsmodell för språkintroduktion som tar hänsyn 
till den stora variation i bakgrunder som nyanlända uppvisar. För att skapa en sådan modell 
krävs det att huvudmännen reflekterar kring de mycket varierande behov som eleverna har. 
Enligt Skolverket måste därför Språkintroduktionen ha en inbyggd flexibilitet i sin 
organisation. Utformningen av organisationen kring språkintroduktionen ansvarar skolorna 
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själva för. Ansvaret för att göra det möjligt för nyanlända elever att visa sina tidigare 
kunskaper vilar alltså på den enskilda huvudmannen (Skolverket 2013b:12).    

Skolverket (2016b:14) anser att lärare behöver kompetensutveckling med avseende på 
mottagande av nyanlända elever. Kompetensutvecklingen är tänkt att stärka lärares 
kompetens inom följande områden: bedömning och uppföljning av nyanlända elevers 
kunskaper, andraspråksinlärning samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolans 
alla ämnen (Skolverket 2016b:18). 

2.3 Redogörelse för svenska som andraspråk årskurs 7–9 utifrån läroplanen 
I detta avsnitt behandlas kursplanen för årskurs 7–9 i svenska som andraspråk. Kursplanen 
inleds med kursens syfte och centrala innehåll som i sin tur kompletteras med 
kunskapskraven. Skolverket har formulerat syftet med kursen genom att beskriva målet med 
undervisningen för att elever ska kunna utveckla sina förmågor och kunskaper. 
Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ”ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i och om svenska språket” (Skolverket 2016c:8). Det innebär till exempel att ge 
elever vad som behövs för att de ska kunna känna sig säkra på sitt språk. Undervisningen ska 
utveckla elevernas språk för att tänka, kommunicera och lära samt ”ge eleverna rika 
möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå utan att ställa för tidiga 
krav på språklig korrekthet” (Skolverket 2016c:9). 

Syftestexten avslutas med en redogörelse för vilka språkliga förmågor eleverna ska 
utveckla genom undervisningen (Skolverket 2016:259 ff.). I det centrala innehållet står det 
vad som ska behandlas i undervisningen. Innehållet i ämnet är strukturerat efter varje 
kunskapsområde som vidare är indelat i fem punkter. Varje arbetsområde kan hanteras av 
lärare utifrån elevernas förmåga. Med andra ord kan undervisningen planeras utifrån 
elevernas behov och här nämns inte hur lång tid varje arbetsområde ska ta. Det betyder att 
läraren har möjligheten att komplettera sin undervisning med annat innehåll utifrån elevernas 
behov och intressen (Skolverket 2016c:4–5).  

Punkterna här nedan beskriver de fem områdena i det centrala innehållet i ämnet 
svenska som andraspråk. Varje område behandlar det som ska ingå i undervisningen för att 
eleven ska kunna utveckla de förmågor som lyfts fram i kunskapskraven (Skolverket 2016: 
263 ff.): 

1. Läsa och skriva. Den här punkten avser förståelse, tolkning och analys av texter samt att 
kunna skriva olika texter med en tydlig struktur anpassad till mottagare och syfte. Med 
hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel ska eleven få ordförståelse och lära sig stava. 
Eleven ska lära sig bygga upp sina meningar och använda sig av bindeord. Dessutom ska 
eleven kunna utveckla sin förmåga att bearbeta sina egna texter till innehåll och form.   

2. Tala, lyssna och samtala. Eleven ska här få möjligheter att utveckla sin förmåga att 
använda sig av olika strategier för att göra sig förstådd, kunna leda ett samtal, uttrycka sig 
i argumenterande samtal, återberätta det hen har förstått, genomföra muntliga 
presentationer som är anpassade till syfte och mottagare. Eleven ska även kunna förstå 
svenska språkets olika uttal och dialekter.      

3. Berättande texter och sakprosatexter. Undervisningen ska innehålla kunskap om olika 
skönlitterära genrer från olika tider som har olika språkliga drag och uppbyggnad. Eleven 
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ska känna igen beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande 
texter samt texter som kombinerar bild, ord och ljud. Undervisningen ska även visa hur 
man kan kombinera olika texttyper, exempelvis informerande texter med inslag av 
argumentation.       

4. Språkbruk. Undervisningen ska innehålla metoder som lär eleven olika språkliga 
strategier för att minnas nya ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk. 
Lektionsinnehållet ska även ge eleven möjligheten att lära sig ord och begrepp som 
används för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper. Eleven ska lära sig ordbildning, 
skillnader i språkanvändning samt etiska och moraliska aspekter på språkbruk.   

5. Informationssökning och källkritik. Här ingår att man på egen hand ska kunna söka fram 
information på internet och böcker samt citera dessa och göra källhänvisningar. Det 
innebär även att eleven ska vara källkritisk och pröva källornas tillförlitlighet.   

Det finns kopplingar mellan dessa kunskapsområden som nämns i centralt innehåll och det 
som nämns i syftet. Sådana kopplingar gör det tydligt för lärare vad undervisning ska 
centreras kring och vilka kunskaper och förmågor eleverna ska utveckla (Skolverket 2016c:9 
ff.). Kunskapskraven utformas utifrån ämnets centrala innehåll och kurssyfte. De beskriver 
den lägsta godtagbara kunskapsnivån och fastställer kraven för betygen A, C och E. För att 
sätta ett av betygen måste elevens kunskaper uppfylla beskrivningar av kunskapskraven i sin 
helhet (Skolverket 2016c:25 ff.). Enligt läroplanen är kunskapskraven för alla betyg i stort 
sätt likadana men skiljer sig beroende på hur mycket kunskap eleven har. Exempelvis är 
kravet för betyg E att eleven kan läsa flytande genom att på ett i huvudsak fungerande sätt, 
välja och använda lässtrategier. Om eleven ska uppnå betyget C ska hen kunna läsa en text 
med gott flyt på ett ändamålsenligt sätt medan eleven för betyget A ska kunna läsa med ett 
mycket gott flyt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (Skolverket 2016: 268 ff.).   

2.4 Skolverkets riktade insatser för nyanlända elever  
Med utgångspunkt i att kunskapen om språkutveckling vidgas kontinuerligt har Skolverket 
skapat ett kartläggningsmaterial som har språkutveckling i fokus. Kartläggningsmaterialet 
utgår ifrån den senaste forskningen och är inriktat på nyanlända elever som läser svenska som 
andraspråk i årskurs 7–9. Syftet med materialet är att tydliggöra för nyanlända elever och 
lärare hur målspråket utvecklas (Skolverket 2011b:4 ff.).  
          Första steget i kartläggningen fokuserar på elevens bakgrund, erfarenheter och de 
förväntningar eleven har på sin framtida utbildning. Här dokumenteras elevens ursprungsland 
och antal år som eleven har gått i skolan. Denna information bör i första hand bli till stor nytta 
för lärare som deltar i reguljär undervisning, men även hjälpa lärarna att förstå hur 
undervisningen i språkintroduktion kan gå tillväga. Syftet är även att tydliggöra vilka 
förväntningar skolan och lärarna har på eleven. Under detta steg av kartläggningen kommer 
elevens kunskaper att inte vara synliga utan kan följas upp i nästa steg, vilket är frivilligt. 
Vidare kartläggs elevens kunskaper i modersmålet, svenska och i andra språk som eleven 
behärskar. Kartläggningen innefattar muntliga färdigheter och läs- och skrivfärdigheter. 
Elevens goda kommunikativa förmåga i ett språk innebär dock inte att hen har ett fungerande 
skolspråk. Det kan framkomma att eleven är flerspråkig och har utvecklat språken på olika 
sätt, exempelvis att eleven har använt ett språk hemma och ett annat i skolan, där hen lärt sig 
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det. Därmed anser Skolverket (2011b:19) att kartläggningen ska ge information om elevens 
vardagsspråk och skolspråk både i modersmål och i svenska. Kartläggningen fortsätter att ske 
kontinuerligt och parallellt med undervisning i alla ämnen under det sista steget. 
Kartläggningen avser här elevens begreppförståelse, problemlösningsförmåga, och de 
kunskaper och förmågor som eleven, enligt kursplanen, ska utveckla (Skolverket 2011b:20). 
           Vidare har Skolverket (2011c) producerat matriser som både lärare och elever på 
Språkintroduktion kan använda sig av som ett underlag för undervisningen (se tabell 1 och 2). 
Eleverna behöver möta enkla matriser där kunskapskraven tydligt finns med i en text som är 
konkret där eleverna enkelt förstår vilka krav som ställs i varje steg. Matriserna avser att 
kartlägga elevernas språkliga förmågor gällande följande språkfärdigheter: tala, samtala, 
lyssna, skriva och läsa. Varje färdighet är indelad i olika steg så att det blir lättare för lärare 
och elever att se var eleven befinner sig i sin språkutveckling. Nedan presenteras två tabeller 
utifrån Skolverkets stödmaterial som kan används av så väl lärare som elever:  
 

Tabell 1: Samtala lärarmatris (Skolverket:2011c) 
 

 

Tabell 2: Samtala elevmatris (Skolverket:2011c) 

     

Skolverkets matriser som presenteras ovan var det material som var tillgängligt under 
studiens gång, tills Skolverket i februari 2017 presenterade en nyare version av pedagogisk 

 Förnivå Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

tala själv 
och 
samspela  

Hur eleven 
yttrar sig i 
samtalet 

 Deltar sparsamt 
i strukturerade 
och icke-
strukturerade 
samtal.  

Eleven behöver 
stöd för att delta 
i samtalet. 

Deltar med frågor och 
argument i både 
strukturerade och icke-
strukturerade samtal.  

Kopplar till ämnet eller 
till vad någon annan har 
sagt. 

Utvecklar innehållet i 
samtalet genom att 
kommentera, 
argumentera, ställa 
frågor, analysera, 
värdera och jämföra 

Vänder sig till flera 
och kopplar ihop vad 
andra har sagt. Är 
drivande och visar 
förmåga att engagera 
andra i både 
strukturerade och icke-
strukturerade samtal.  

Utvecklar innehållet i 
samtalet genom att 
sammanfatta, tolka, 
dra slutsatser och 
föreslå lösningar. 

 Förnivå Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

tala själv 
och 
samspela  

Hur jag 
yttrar mig i 
samtalet 

 Jag deltar 
sparsamt i 
samtal.  

Jag behöver 
stöd för att 
delta i 
samtalet. 

Jag deltar med frågor 
och argument i samtal.  

Jag kopplar det jag säger 
till ämnet och till vad 
någon annan har sagt 

Jag utvecklar 
innehållet i samtalet 
genom att t.ex. 
kommentera, 
argumentera, ställa 
frågor, analysera, 
värdera och jämföra. 

Jag är drivande och 
visar förmåga att 
engagera andra i 
samtal. Jag vänder mig 
till flera och kopplar 
ihop vad andra har sagt. 
Jag utvecklar inne- 
hållet i samtalet genom 
att sammanfatta, tolka, 
dra slutsatser och 
föreslå lösningar. 
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kartläggning av elevens tidigare kunskaper som syftar till att stödja skolans arbete att planera 
och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov. Den nya kartläggningen 
sker också i fem steg som den tidigare samt syftar även till att ge skolan stöd i arbetet med att 
ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hen börjar skolan i Sverige. I sin 
uppbyggnad liknar de tre första stegen den tidigare kartläggningen. Skillnaden är att det 
medföljer extra material för att komplettera kartläggningen. Materialet är avsett att användas 
för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans 
språkintroduktion (Skolverket 2017). Skolverkets bedömningsmodeller innehållande de fem 
stegen ska hjälpa lärare att observera samt följa de nyanlända elevernas språkutveckling, från 
nybörjarnivå till avancerad nivå. Denna modell innehåller åldersrelaterade beskrivningar av 
elevens språkliga utveckling. Fokus ska enligt modellen ligga på hur de nyanlända eleverna 
omsätter sina språkliga kompetenser i ett skolsammanhang som muntliga samt skriftliga 
förmågor (Skolverket 2017:10).   
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3. Teoretisk anknytning och tidigare forskning 
 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för två relevanta teorier som har direkta kopplingar till 
andraspråksinlärning, Piagets teori om kognitiv utveckling och Vygotskijs teori om lärande 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Senare i detta kapitel kommer även en redogörelse för 
vad tidigare forskning har kommit fram till gällande bedömningen, vilket har anknytning till 
den andra och tredje frågeställningen. Vidare följer en redogörelse för två begrepp: skolspråk 
och vardagsspråk.  

3.1 Lärande utifrån kognitiva perspektiv 
Jean Piaget (1896-1980) är en av de stora gestalterna i 1900-talets pedagogik. Han ser 
biologiskt på människan och har inriktat sin forskning på barnens mentala utveckling och 
kommit fram till att människans högre mentala förmågor är genetiskt bestämda. Han anser att 
det ligger vissa processer bakom varje form av utveckling som knyter an gamla erfarenheter 
till de nya. Dessa processer utgår från ett kognitivt schema som grundar sig på individens 
tidigare erfarenheter och reglerar omedvetet hur man uppfattar och tolkar händelser i 
omgivningen. De tidigare kunskaper som människan har behöver ibland struktureras om för 
att man ska kunna ta till sig nya erfarenheter (Piaget 1978: 158). 
 
Tankestrukturernas utveckling påverkas enligt Piaget (1978: 162 ff.) av fyra faktorer: 
 

• Den första är en inre faktor, mognaden, som är strukturerad med arvsbetingade 

processer (växande). Mognaden är en funktion som påverkas av social miljö, 
erfarenhet och träning. 

• Den andra faktorn är erfarenheterna och inflytandet som individen har fått av den 
fysiska miljön. Här lär man sig genom olika praktiska aktiviteter.  

• Den sociala traderingen är den tredje faktorn som har en grundläggande betydelse. 
Det betyder inte att enbart en av dessa faktorer kan vara viktigare än de andra utan att 
alla de tre första faktorerna tillsammans har en inverkan på utveckling av 
tankestrukturer och att ingen av dessa ensam har en tillräcklig betydelse. 

• Den fjärde faktorn kallas för jämviktsfaktorn och har en samordnande funktion i 
förhållande till de tidigare nämnda faktorerna.  
 

Piaget anser att inlärningen sker språngvis och påverkas av samverkan mellan inre och yttre 
faktorer i form av mognad, fysisk miljö och social miljö. De inre och yttre faktorerna väger 
lika tungt i Piagets teori. Samverkan mellan dessa faktorer sker genom en assimilation med ett 
tidigare mönster och en given situation. Det betyder att nya strukturer bildas ur redan 
befintliga tanke- och handlingsmönster. Här strävar individen efter balans för att kunna 
konfrontera den verklighet som hen vistas och fungerar i (Piaget 1978: 160).  
           Utifrån den kognitiva konstruktivismens idéer sker andraspråksinlärning genom stor 
och medveten kognitiv ansträngning. Yttranden uppstår under många komplexa processer 
som sker löpande i hjärnan och som styrs av talaren. Det sker i huvudsak automatiskt när man 
har lärt sig språkets ”begrepps-, formulerings-, artikulations-, och avkodningsprocedurer samt 
lexikal information” (Hammarberg 2004:52). 
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 I den kognitiva idétraditionen är andraspråksforskares intresse i första hand att försöka ta reda 
på vilka processer som äger rum i hjärnan under språkinlärningens mentala aktivitet. Intresset 
ligger här i hur inläraren använder sig av språket när hen yttrar sig, strukturerar sitt språk samt 
lagrar nya språkfärdigheter (Hammarberg 2004:52,60). Andraspråksforskning som fokuserar 
på den kognitiva och psykologiska faktorn anses försumma språkets sociala sida som har en 
stor inverkan på språkinlärningen (Norrby & Håkansson 2008:164).  
 
3.2 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Vygotskijs (1896–1934) syn på lärande brukar kallas internalisering. Han ser på omgivningen 
som avgörande för en individs utveckling och prestationer. Med utvecklingen menar 
Vygotskij (1981) tankeförmåga och språk som både mental och personlig utveckling.  Enligt 
Vygotskij sker utvecklingen hos människan i samspelet mellan det som sker i kollektiv och i 
social aktivitet. Samspelet mellan den kognitiva utvecklingen och den kulturella förståelsen 
kallar Vygotskij internalisation. För att en person skall internalisera begrepp och kunskap 
krävs att den undervisas och har goda relationer med äldre personer (föräldrar, lärare, 
kompisar etc.)  (Vygotskij 1981:168).  

Vygotskij (1981) förklarar tankar om utvecklingspsykologi genom att ta språket som ett 
exempel på hur utvecklingen går till. Enligt Vygotskij är språket ett medel att utveckla, forma 
och bygga upp medvetandet. Det är med hjälp av språket som individen kan organisera 
tänkandet. På detta sätt upprättar Vygotskij en förbindelse med det sociala, kulturella och 
historiska. Han betonar i sin inlärningsteori inte enbart vikten av kommunikation i mänsklig 
utveckling utan även vikten av att vi ska se vad vi tillsammans kan uppnå mer än att bara 
studera vad vi kan individuellt. Vygotskij (1981) anser vidare att det sociala samspelet 
överför vanor och vissa kulturella föreställningar från generation till generation. Den sociala 
interaktionen innebär bl.a. ett samtal mellan barn och vuxna. Vygotskij anser att kognitiv 
utveckling avser tankeförmåga, språk, mental och personlig utveckling. Sådan utveckling sker 
också genom bl.a. relationer och kulturell förståelse som Vygotskij kallar för internalisation. 
Den utvecklingen sker när den kulturella inlärningen blir en del av individens tanke- och 
beteendemönster (Vygotskij 1981: 163). 

Vygotskij delade upp barns utveckling i två komponenter. Den första är den faktiska 
utvecklingsnivån som avser den nivå i barnets mentala funktion som redan är uppfylld. Här lär 
barnen sig av egen kraft utan att behöva stöd av vuxna. Den andra kallas för den potentiella 
utvecklingsnivån som barnet kan uppnå med stöd av en vuxen som kan mer. Skillnaden 
mellan vad barnen kan lära sig själv och den som kräver vuxenhjälp kallas av Vygotskij för 
den proximala utvecklingszonen. I den proximala utvecklingszonen etableras processer som 
stödjer utveckling och lärande. För att lärande ska kunna ske menar Vygotskij att den 
potentiella utvecklingszonen ska ligga ett steg över barnets faktiska utvecklingsnivå. 
Vygotskij anser dock att olika individer har olika potential i olika sammanhang d.v.s. har 
olika kunskaper och erfarenheter som påverkar storleken på den proximala utvecklingsnivån. 
Det vill säga att undervisningen bör anpassas efter barnets mognad, tidigare kunskap samt vad 
hen kan prestera själv eller med stöd. Således bör vikten läggas först på vad vi kan uppnå i 
utvecklingen än vad vi kan individuellt. Undervisningsinnehållet ska vara relevant i 
förhållande till barnets tidigare kunskap för att barnet ska kunna ta till sig innehållet 
(Vygotskij 2001:39). 
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3.4 De teoretiska perspektiven omsatta i praktiker 
Den kognitiva perspektiv som Piaget representerar ser utvecklingen som en process som i 
avgörande grad kommer inifrån och det som finns hos människan är en medfödd och given 
förutsättning för tänkande som skall tillåtas utvecklas fullt ut. Säljö (2000) förklarar att barnet 
i ett piagetanskt perspektiv är egocentriskt i grunden och utvecklingen sker genom att barnet 
självt utvecklar en förståelse av sin omgivning. Det vill säga att det är barnets egen aktivitet, 
dess egna observationer och slutsatser som leder till att upptäcka och utveckla nya former av 
förståelse (Säljö 2000:66). Vidare förklarar Säljö (2000) Piagets syn på omgivningen och 
världens betydelse för utvecklingen som existerar utanför individen och beskriver det som ett 
landskap som ska upptäckas och förstås. Här läggs en stark betoning på betydelsen av 
individens aktivitet i förhållande till omvärlden i dess utveckling.  I denna betoning på 
aktivitet finner man likheter med ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000) anser däremot att 
synen på kommunikation och språk mellan dessa två teorier skiljer sig. För den kognitiva 
konstruktivismens syn är tänkande grundläggande och de kognitiva strukturerna utvecklas 
oberoende av språket. Här ses språket som ett medel som tillåter oss att ta in information – 
assimilera – men bara i den utsträckning informationen stämmer med individens kognitiva 
strukturer. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning däremot 
helt centrala och utgör länken mellan individen och omgivningen (Säljö 2000:66 ff.).  
            Ur ett sociokulturellt perspektiv och om man utgår ifrån samspelet mellan kollektiva 
resurser för tänkande och handling å ena sidan och individens lärande å den andra, blir den 
grundläggande bilden av människans utveckling annorlunda. Här finns det en betoning av att 
omvärlden tolkas för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter (Säljö 
2000:66).   

Enligt Jönsson (2012) får den proximala utvecklingszonen konsekvenser för hur man 
ser på hjälp och stöd i undervisning. Jönsson (2012:39) anser att Vygotskij menade att 
bedömningen av individens potentiella utvecklingsnivå var lika viktig som bedömningen av 
individens aktuella utvecklingsnivå. Det stöd som ges i undervisningen skapar dessutom 
förutsättningar för bedömning av elevens potential och vad hen kan klara under vissa 
omständigheter (Jönsson 2012:39).  

Det råder total enighet om att en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med 
bedömning för lärande är att eleverna delges och får förståelse för målen med undervisningen 
och bedömningskriterierna (Jönsson 2012:39 ff.; Skolverket 2011a:42). Elevens lärande 
påverkas positivt när eleven förstår var hen befinner sig i förhållande till kunskapskraven 
samt vilka kriterier läraren utgår från i sin bedömning. Denna förståelse kan å ena sidan bidra 
till att lärare får bättre insikt i hur effektiv deras undervisning faktiskt är, men kan även bidra 
till att eleverna blir bättre på att bedöma vilka åtgärder de behöver vidta för att uppnå 
lärandemålen (Jönsson 2012:7). För att hjälpa eleverna att lyckas med att nå lärandemålen 
krävs det att man är tydlig och stöttande. Jönsson (2012:39 ff.) belyser hur tydlighet och 
stöttandet alstrar ett effektivt lärande.  

 
3.5 Bedömningsfrågor i fokus  
Bedömningsfrågor har kommit att betonas mer och mer i forskning kring undervisning och 
lärande. Främst är det två olika typer av bedömning som diskuteras. Det ena är sortering av 
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elevens kunskap som används för betygsättning, s.k. summativ bedömning, och den andra är 
att stödja lärande, s.k. formativ bedömning. Bedömningen som görs i den svenska skolan har 
idag både ett formativt och ett summativt syfte. Vid val av rätt bedömningsmetod måste man 
veta i vilket syfte man gör bedömningen eftersom den påverkar hur den bör utformas, 
användas och kommuniceras (Skolverket 2011a:42). Det finns inte en bedömningsform som 
är bättre än den andra utan det viktigaste är att bedömningsmetoden synliggör de kunskaper 
som undervisningen syftar till och att den sker likvärdigt. Utifrån den formativa bedömningen 
ska resultaten synliggöra för läraren och eleven vad eleven kan och inte kan, för att vidare 
kunna planera det stöd som behövs. För att göra bedömningen relevant ska läraren planera sin 
undervisning utifrån styrdokumentens skrivningar om ämnets syfte, centrala innehåll och 
kunskapskrav. Därefter väljs vad som ska ingå i bedömningen utifrån innehåll och förmågor 
som ska utvecklas (Skolverket 2011a:67 ff.). Här belyses vikten av en formativ bedömning 
som syftar till att stödja lärandet. Grunden för en formativ bedömning är att tydliggöra målen, 
göra eleven delaktig i lektionen, utveckla elevens förmåga att utgöra resurser för varandra, 
undersöka var eleven befinner sig i förhållande till målen samt ge återkoppling som vägleder 
eleven mot målet. För att säkerställa att formativ bedömningen blir en del av 
inlärningsprocessen bör metoder och tillvägagångssätt för bedömning vara elevcentrerad. 
Detta innebär en lägre koncentration på de skriftliga bedömningarna och en större betoning på 
bevis för prestation (Skolverket 2011a:80ff.).  

Uppgifter som väljs i bedömningen ska mäta hur eleven i praktiken använder sina 
kunskaper för att uppnå lärande. Uppgifterna ska vara utvecklande, relevanta, hanterbara samt 
en integrerad del av inlärningsprocessen. Det är viktigt att klargöra vilka förväntningar läraren 
och eleven har. Därför måste bedömningskriterier vara tydliga för eleverna samt tillgängliga i 
god tid före inledningen av aktiviteter som därefter kommer att bedömas. Eleverna behöver 
återkopplingar under hela lärandeprocessen. En tydlig återkoppling syftar till att motivera 
eleverna samt ge dem tilltro till sin egen förmåga och uthållighet. Denna framåtblickande 
återkoppling präglas av en dialog mellan elev och lärare där fokus ligger på att stödja eleven 
att komma vidare. Dessa förutsättningar ger elever större möjlighet att fatta beslut om hur de 
hanterar sitt lärande utifrån sina förmågor och kunskaper (Jönsson 2012:91; Skolverket 
2011a:80 ff.). Genom bedömningsmatriser gör man det lättare för lärare att ge både 
återkoppling och konkreta förslag på förbättringar, förtydliga dessa förbättringar samt 
möjliggöra för eleven att utöva självbedömning (Jönsson 2012:101).  

Enligt Sjöqvist (2004: 629) står det i kursplanen för svenska som andraspråk att 
bedömningen inte enbart ska ta hänsyn till elevens förmåga att använda målspråket utan också 
till elevens insikt om språkinlärning och språkutveckling. Sedan lär eleven sig hur hen 
använder denna insikt i arbetet med den egna språkutvecklingen. Sjöqvist (2004) anser att 
läraren med hjälp av en bedömningsportfölj kan följa elevernas utveckling över en längre tid 
och kontinuerligt göra bedömningar av deras arbeten. För elever med svenska som andraspråk 
är det viktigt att arbetet med portföljen ingår i ett språkutvecklande arbetssätt. 
Bedömningsportföljen har flera fördelar enligt Sjöqvist (2004), bland annat kan den användas 
vid utvecklingssamtal, överlämnandekonferenser och vid olika former av utvärdering och 
planering av skolarbetet (Sjöqvist 2004: 628). 
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3.6 Skolspråk och vardagsspråk  
Det språk som utvecklas under skolåren präglas enligt Holmegaard och Wikström (2008:540) 
av språkanvändningen i skolans olika ämnen och bygger på de språkliga baskunskaper som 
utvecklas fram till förskoleåldern. För elever som byter undervisningsspråk sker ett avbrott i 
språkutvecklingen som kan få stora konsekvenser för den fortsatta skolgången. Holmegaard 
och Wikström (2008) menar att det kan gå relativt fort för andraspråkselever att tillägna sig 
grundläggande kommunikativa färdigheter på det nya språket för att klara sig i vardagliga 
samtal och förstå vad lärarna säger i språkundervisningen. Däremot ställs högre krav på 
betydligt mer avancerade skolrelaterade språkfärdigheter för andraspråkselever, något som tar 
betydligt längre tid att tillägna sig (Holmegaard och Wikström 2008:540).  

   Enligt Hajer och Meestringa (2009:33) skiljer sig skolans språkbruk från vardagligt 
språkbruk genom att det ger mindre konkret kontextuellt stöd, har en högre grad av kognitiv 
komplexitet och präglas av skriftspråksnormer. Förstaspråkselever kan kontinuerligt utveckla 
sitt språk och tillägna sig ämnesrelaterade språkfärdigheter med stöd av ett stort passivt 
ordförråd som lätt kan aktiveras. Andraspråkselever behöver däremot extra insatser. En viktig 
pusselbit i detta är en kvalificerad och ämnesintegrerad undervisning. Holmegaard och 
Wikström (2008) förklarar att en speciellt riktad språkundervisning lär andraspråkselever 
språkliga regler och övar deras färdigheter i olika muntliga och skriftliga genrer men de måste 
också utveckla sina olika skol- och ämnesrelaterade språkfärdigheter i samband med 
undervisningen. Här förmedlas nya ord och begrepp via läromedel och undervisning som har 
en avgörande roll för elevers förståelse av ämnesinnehållet. Här påpekas vikten med att skapa 
aktiviteter där eleverna får tänka ut och definiera vad olika nya begrepp står för, hur de 
uppkommer, hur de observeras, och att tillsammans diskutera sig fram till en korrekt 
definition av ett begrepp. De här begreppen är svåra att lära ut men när man väl kan dem 
öppnas det för nya möjligheter till bredare förståelse av hela ämnesområdet. Elever som 
använder sig av sådana begrepp i sitt tal och i skrivuppgifter ökar sina potentialer att redogöra 
för sin förståelse för lärare (Hajer & Meestringa 2009:37).  
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4. Metod 
 

För att besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet valdes ett kvalitativt 
tillvägagångssätt som innehåller en datainsamling av tre enskilda lärarintervjuer samt två 
gruppintervjuer med nyanlända elever. Intervjuerna var halvstrukturerade vilket innebar att 
större frågeområden ledde samtalen istället för detaljorienterade frågor (Repstad, 2010:86). 
Några öppna frågor har använts för att styra samtalen mot studiens frågeställningar (se bilaga 
1). 

Metoden har flera fördelar som anses vara viktiga för att uppfylla studiens syfte. 
Halvstrukturerade intervjuer skapar en möjlighet till bredare dialog som förhoppningsvis 
leder till att informanterna fördjupar sig i ämnet och ger tydliga svar. Metoden ger utrymme 
för att ställa följdfrågor och styra samtalet med stöd av underliggande frågor. Strävan har varit 
att undersöka elevernas förståelse för kunskapskraven. De halvstrukturerade 
gruppintervjuerna har synliggjort elevernas förståelse, hur de diskuterar och analyserar 
kunskapskraven i grupp (Repstad 2010:86). 

Vid varje enskilt intervjutillfälle användes ett intervjuunderlag för behandling av samma 
ämnesområden under alla intervjutillfällen. Intervjuunderlaget innehåller några öppna frågor 
med utrymme för följdfrågor som formulerades under intervjuns gång (Eliasson 2006:25). 
Datainsamlingen från varje intervju transkriberades och strukturerades därefter kring 
gemensamma svarskategorier som låg till grund för analysen. För att underlätta för elever att 
förstå vad frågorna handlar om delades ett häfte med kurssyfte och kunskapskrav för årskurs 
9 ut under intervjun (presenteras i avsnitt 2.3).  
 
4.1 Urval av gymnasium 
Undersökningen har genomfört på en gymnasieskola som ligger i mellersta Skåne. Detta 
gymnasium är skribentens arbetsplats vilket har underlättat både valet av deltagare samt 
genomförande av intervjuer. Detta gymnasium erbjuder tio olika nationella program och har 
totalt 580 inskrivna elever. Ett av dessa program är språkintroduktionsprogrammet där 150 
nyanlända elever som behöver extra undervisning i svenska språket går.  

Skolan hade delat sina elever på programmet i fem olika nivåer i svenska. Den första 
nivån inkluderade elever som aldrig hade gått i skolan och de flesta var analfabeter. De övriga 
nivåerna delades in efter elevernas kunskaper i svenska. Elevernas nivå bestämdes därmed 
efter hur nära kursmålen de hade presterat tidigare. Elever som gick på femte nivån hade 
således närmat sig att klara kursen i svenska som andraspråk för årskurs 9 medan elever som 
gick i nivå två eller tre hade en stor del av kursen kvar att lära sig.  

 
4.2 Urval av elever 
I undersökningen ingår det att intervjua sex nyanlända elever från tre olika klasser som 
studerade på språkintroduktionsprogram. Informanterna hade följande modersmål: dari, 
arabiska, somaliska och pashie (se tabell 3). Således grundar sig elevurvalet i första hand på 
de språken som majoriteten av eleverna talar i den utvalda gymnasieskolan. På grund av att 
nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet har olika skolbakgrund från hemlandet 
och för att variera deltagarna i undersökningen valdes elever som har olika skolbakgrund som 
varierade mellan 6–11 år. Samtliga informanter var ensamkommande flyktingungdomar 
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mellan 16–19 år vid studiens början och har olika modersmål samt varierande kunskap i 
svenska. Avsikten med ett sådant elevurval var att undersöka nyanlända elevers förståelse för 
kunskapskraven i svenska som andraspråk. 

Elevernas nivå i svenska bestämde vilka andra ämnen de fick läsa. De tre första 
nivåerna erbjöd därför enbart följande kurser: svenska, matematik, bild och idrott. När 
eleverna började utveckla det svenska språket och flyttades upp till fjärde eller femte nivån 
erbjöds de att läsa andra ämnen som t.ex. engelska, historia, geografi och samhällskunskap. 
Namnen i tabellen är fingerade för att behålla informanternas anonymitet.  

 
Tabell 3: En sammanställning över informanternas bakgrund 

 

Namn Ålder Kön Hemland Modersmål Vistelse i Sverige Skol-
bakgrund 

Antal 
terminer i 
språkintro

duktion 

Klassens nivå i 
svenska enligt 

skolans 
indelning 

Reza 16 Pojke Afghanistan Dari 1 år, 4 mån 6 år 1,5 Nivå 3 

Fatima 17 Flicka Somalia Somaliska, 
arabiska 

1 år, 8 mån 6 år 1,5 
 

Nivå 3 

Ahmed 16 Pojke Afghanistan Dari     1 år, 5 mån 7 år 1,5 
 

Nivå 4  

Samir 16 Pojke Afghanistan Pashie, dari 1 år, 3 mån 7 år 1,5 
 

Nivå 4 

Majid 19 Pojke Syrien Arabiska 
 

2 år, 3 mån 9 år 4 Nivå 5 

Rahim 18 Pojke Syrien Arabiska 
 

1 år, 9 mån 11 år 2,5 Nivå 5  

  
 
4.3 Urvalet av lärare 

Urvalet av lärare för denna studie är till viss del målstyrt. I urvalskriterierna ingick krav på att 
intervjua lärare som undervisar nyanlända elever på språkintroduktionsprogram, svenska som 
andraspråk, samt har behörighet i ämnet (se tabell 4). Syftet med lärarurvalet var att välja tre 
lärare som undervisar nyanlända elever med olika språkkunskaper i svenska.  
 

Tabell 4: sammanställning av lärarnas bakgrund 
 

Lärare 
Erfarenhet 
som SVA 

lärare 

Erfarenhet som 
lärare på 

Språkintroduktion 
Utbildning Modersmål Andra språk 

Klass nivå i 
svenska enligt 

skolans 
indelning 

Eva 30 år 4 år Högstadielärare i svenska 
som andraspråk Svenska Franska, 

engelska 
Mellannivå 

3 

Anna 27 år 3,5 år 
Gymnasielärare i religion, 

historia, svenska som 
andraspråk 

Svenska Arabiska, 
engelska 

Mellannivå 
4 

Karin 28 år 23 år 
Gymnasielärare i svenska 
som andraspråk, historia, 

danska, svenska. 
Svenska 

Danska, 
engelska, 
franska, 
spanska 

Högnivå 
5 

 
 

4.4 Genomförande  
Innan studien påbörjades informerades rektorn på gymnasiet om studiens syfte och metod 
som avser intervjuer med elever. Rektorn ansåg då att det var viktigt att få vårdnadshavares 
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godkännande innan intervjuerna sätts igång med elever som är under 18 år, även om 
målsmans medgivande inte behövs för ungdomar som är över 15 år. I detta fall handlade 
studien om ensamkommande flyktingungdomar som kan ha andra omständigheter man bör ta 
hänsyn till. Då fyra av informanterna var under 18 år kontaktades deras gode män före 
studiens början för att få medgivande till intervjun.  

Frågorna fokuserades kring lärarnas tydliggörande av kunskapskraven. Intervjuerna 
med elever skedde i två grupper med två respektive fyra elever och kretsar kring frågan om 
elevernas förståelse för kunskapskraven (Se bilaga 1). Samtalen ägde rum på informanternas 
skola i deras samtalsrum, klassrum och i personalrummet. Då skolan är min arbetsplats hade 
jag möjligheten att boka lämpliga lokaler på plats. Avsikten var att välja lugnare rum för att 
skapa personlig kontakt. Samtalen spelades in med hjälp av en mobiltelefon och en läsplatta. 
Eliasson (2006:25) anser att det kan medföra svårigheter att bara förlita sig på nedskrivna 
intervjuanteckningar då man citerar och styrker informanternas uppgifter. Ljudinspelningen 
gav möjligheten att fokusera på vad och hur informanterna delgav information. Senare 
lyssnade jag upprepade gånger på de inspelade intervjuerna för att transkribera dem.  

 
4.5 Dataanalys 
Den analysmetoden som följs i denna studie omfattar både en transkriberingsfasen och en 
analysfas. Samtidigt som jag lyssnade på intervjuerna har jag transkriberat dem enskilt där 
varje intervju blivit transkriberad på separat papper. Vidare har informanternas bakgrund 
sammanställts och presenterats i form av tabeller, som presenterats tidigare, med syftet att ge 
läsaren en tillgänglig helhetsbild. Därefter har fokus inriktats på samtalen i varje intervju för 
att kunna temamarkera svaren.                     

Resultaten har indelat i några huvudteman som i sin tur skapades utifrån studiens 
frågeställningar. Först presenteras elevens förståelse för kunskapskraven i resultat- och 
diskussionskapitalet, sedan presenteras lärarnas beskrivning av hur de ser på bedömningen i 
relation till kunskapskraven och hur de förtydliga dem för nyanlända elever.  
 
4.6 För- och nackdelar med metoden  
Kvalitativa metoder passar bra för att tränga på djupet och analysera resultat utan att behöva 
generalisera dem (Kvale & Brinkmann 2012:280; Eliasson 2010:21). Då denna studie 
använder sig av få intervjupersoner från samma skola leder detta till att man inte kan 
generalisera studiens resultat. Resultaten blir därmed inte giltiga för alla skolor. Metoden har 
dock gett en chans till en nära kontakt med informanterna vilket har inbjudit till större 
möjligheter för vidare diskussion. Flexibiliteten i metoden har dessutom gett möjligheter till 
att ställa följdfrågor i förhållande till informanternas svar (Repstad 2010:86).  
Fördelen med gruppintervjuer var att de skapade trygghet för informanterna så att de kunde 
fördjupa sig i ämnet i form av dialog med varandra. Enligt Lagerholm (2005:56) är metodens 
nackdel att en elev, som har svårt att uttrycka sig i en grupp, endast håller med någon, som är 
mer verbalt kunnig. I denna studie märktes det enbart vid ett tillfälle då Samir endast höll med 
de andra eleverna för att dessa var kunnigare i det svenska språket. Gruppintervjun kunde 
dock även användas till fördel då eleverna hjälpte varandra på modersmålet att förstå 
intervjufrågorna och kunskapskravens innehåll.  
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Att uppsatsskribenten och informanterna är bekanta med varandra kan ge två motsatta 
effekter. Den första kan betraktas som en positiv effekt i form av att informanten ger mer 
information och ärliga svar jämfört med i de fall då utomstående intervjuare genomför 
intervjun. Den andra kan medföra obehag för informanten som kan känna sig granskad av 
uppsatsskribenten (Kvale & Brinkman 2009:91; Repstad 2007:91). Den utvalda 
gymnasieskolan är min arbetsplats, dock valdes i denna studie elever som inte hade haft mig 
som lärare med avsikten att undvika den negativa effekten. Jag upplevde däremot inget 
obehag under intervjuerna med lärarna trots att de är mina kollegor. 

I denna studie har uppmärksamheten under intervjuerna inriktats mot informanternas 
svar och valet av lämpliga följdfrågor. Inspelningen har dock getts en känsla av trygghet 
under intervjuerna med tanke på att all data hade sparats för att kunna bearbetas senare. Vid 
ett tillfälle skapade inspelningen en obehagskänsla för en lärare, då hon trodde att 
inspelningen skedde med en kamera. När läraren blev införstådd med att det bara var en 
ljudinspelning blev stämningen lugnare. Slutligen kan man säga att fördelarna med 
inspelningen av intervjuer är fler än nackdelarna.  

 
4.7 Etiska aspekter 
Studien har godkänts av rektorn på förutnämnt gymnasium och anses ha genomförts enligt de 
forskningsetiska principerna som avser bl.a. informationskraven, samtyckeskraven och 
konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkmann 2012:77 ff.).  

Informanterna fick en förklaring om studiens syfte, upplägget samt att deltagandet är 
frivilligt. Vidare gav samtliga informanter sitt samtycke till att delta i studien. Fyra av 
informanterna var omyndiga. Därför kontaktades deras gode män för att få deras samtycke.  

Informanterna blev informerade om att deras personliga uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att uppsatsskribenten inte lämnar ut uppgifter som leder till 
identifiering av deras identitet för en tredje part. Informanterna är anonymiserade för att 
skydda deras integritet och därför har deras namn blivit utbytta. Således kallas lärarna för 
Eva, Anna och Karin (se tabell 1) och eleverna får namnen Reza, Ahmed, Fatima, Samir, 
Majid och Rahim (se tabell 2).  

Varje intervjutillfälle har spelats in för att försäkra validiteten i studien. Deltagarna har 
informerats om att deras svar och idéer enbart ska användas i denna studie och att uppsatsen i 
sin helhet kommer att vara tillgänglig på digitala vetenskapliga arkivet.  
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5. Resultat och diskussion    
 
Syftet med denna intervjustudie är för det första att utforska vad nyanlända elever har för 
förståelse för kurssyfte och kunskapskrav. För det andra handlar avsikten om att undersöka 
hur lärare på Språkintroduktion tydliggör kurssyftet och kunskapskraven. För att undersöka 
detta intervjuades tre lärare som undervisar nyanlända elever på tre olika nivåer. Sex 
ensamkommande flyktingungdomar har också intervjuats. Med det begränsade antalet 
informanter måste emellertid försiktighet påkallas vid generaliseringen av resultaten.  
 
5.1 Gruppintervjuer med eleverna 
Under intervjun med Reza, Fatima, Ahmed och Samir gav samtliga en allmän förklaring om 
vad de förväntas göra under lektionen. Detta har visat att de inte har förstått frågan (se bilaga 
1), så de har fått extra förklaringar om vad frågan handlar om. Enligt informanterna var 
kurssyftestexten svår att förstå och läraren hade inte tidigare presenterat den för dem. Detta 
medförde att eleverna har det svårt att förstå texten men däremot har de berättat att kraven är 
höga och att de har mycket kvar att lära sig. Innan det första intervjutillfället med dessa elever 
var tanken att kunna diskutera kunskapskraven, dock blev det inte som planerat. Eleverna 
hade svårt att förstå kunskapskraven och innebörden av frågorna som ställdes under 
intervjuns gång trots att frågorna ställdes flera gånger med olika formuleringar.  

Det framgick även att de fyra eleverna som deltog i den första gruppintervjun inte hade 
ett ordförråd som stödde deras förståelse av kurssyftet och kunskapskravens innehåll. De 
förstod inte t.ex. meningen ”att anpassa syftet efter mottagare och sammanhang” och 
”språkliga strateger”. Språkstrategier var ett ord som Reza inte förstår alls. Reza berättar att 
han behöver kämpa själv för att lära sig och att han behöver läsa en text flera gånger för att 
förstå den. Han anser att man ska läsa böcker, träna på nya ord och skriva samt träna på 
verbtempus. Här bör det noteras att eleverna som deltog i första gruppintervjun gav några 
exempel på hur de tolkar kunskapskraven, vilket kan tolkas som att de är kapabla att förstå 
innehållet om de hade delgetts kunskapskraven och om dessa hade anpassats till deras 
språkliga kunskapsnivå. Här kommer vissa citerade svar som tyder på att eleverna var kapabla 
att analysera innehållet, även om svårigheter kring förståelsen för vissa begrepp fanns. Fatima 
var 17 år gammal vid intervjutillfället och hon var den enda tjejen som intervjuades, 
resterande var bara killar (se tabell 3). Fatima förklarade kunskapskraven som avser att 
anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang. Hon berättade att det är en skillnad 
mellan att skriva en text till en vän och till en lärare då man anpassar språket beroende på 
situation. När hon förklarade sin tolkning av kunskapskraven nickar Samir instämmande och 
beskriver vidare ”att skriva till sin kompis är inte samma sak som att skriva till sin lärare”. 
Fatimas förståelse om informationssökning och källkritik visades när hon berättade att ”ibland 
måste man lära sig själv men ibland måste man hitta en bok eller söka på internet. Fatima 
anser att man inte ska lita på allt som finns på internet, men samtidigt nämner hon att 
”Wikipedia till exempel är en pålitlig källa” (Fatima). Ahmed nämnde böcker som en av de 
mest pålitliga källor som finns idag, och Samir ansåg att man bara kan lita på forskare.  
Efter att de har fått den tiden de behövde för att förklara sin förståelse av kunskapskraven och 
kurssyftet, återgick vi till punkten som avser språkliga strategier. Fatima tolkar strategin som 
att man ska kunna uttala orden rätt och även skriva rätt. Samir säger att han inte förstår ordet 
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strategier och då känner Ahmed sig trygg med att säga att han inte heller förstår det men ville 
ändå förklara att det handlar om hur man använder språket. Ahmed förklarade att ”elever ska 
läsa mer, skriva, plugga för att i framtiden kunna klara sig och kanske få bra jobb” (Ahmed 
2017).  

Det framkom att informanterna hade svårt att förstå ord och fraser som står i kurssyftet 
och kunskapskraven. Likväl gjorde de ett försök, utifrån sin förståelse, att förklara olika 
begrepp och fraser ur läroplanen, exempelvis urskilja språkliga strukturer och följa språkliga 
normer, olika strategier, viss variation, huvudsakligen fungerade sätt, skönlitteratur och 
sakprosatexter och med flyt. Samtliga nämnde till slut att orden och fraserna var svåra att 
förstå. Eleverna var motiverade att fortsätta diskutera ämnet samt var mottagliga för 
argument.  

För att säkerställa informanternas förståelse för intervjufrågornas innebörd har jag 
förenklat frågan avseende vad det är som krävs för att uppnå ett godkänt betyg i svenska som 
andraspråk allmänt till en fråga som enbart handlar om skrivfärdigheten. Därmed blir frågan: 
hur bra ska din text vara för att bli godkänd i kursen? Ahmed tycker att kunna stava rätt och 
skriva på dator krävs för att bli godkänd. Samir nämner att ”rätt grammatik” är viktigt, medan 
Reza anser att man ska vara tydlig i sitt skrivande. Fatima svarar att hon inte vet vad som 
krävs för att bli godkänd i svenska för hon anser sig skriver tillräckligt bra nu. Därutöver 
förklarar Fatima att det är viktigt att lära sig använda ”skiljetecken” på rätt sätt och kunna 
skriva en text ”med sina egna ord”. En annan fråga handlade muntliga språkfärdigheter. 
Fatima anser att ”uttalet” är viktigt. Ahmeds svar liknar Fatimas, han anser att det är viktigt 
att göra sig förstådd i både tal och skrift. Sådana resultat tyder på att eleverna har en allmän 
förståelse av kunskapskraven som utgår från det deras lärare säger till dem under lektionen 
eller bedömningstillfället.  

I den andra gruppintervjun med eleverna har det visat sig att Majid och Rahim har mer 
kunskaper om kunskapskraven än de andra. De framför flera exempel på olika kunskapskrav, 
bl.a. har de nämnt att kunna ”skriva olika texter med tydlig struktur och att ha förståelse för 
olika texttyper som novell, roman, brev, dikt och krönika”. Dessa elever var medvetna om de 
olika färdigheter och förmågor som eleven skall och bör utveckla. Rahim har poängterat 
vikten av att kunna tolka och analysera texten för att på bästa sätt förstå innehållet. Detta är 
något Rahim har lärt sig av sin lärare. Rahim berättar att de ”får olika uppgifter att lösa både i 
grupp och på egen hand” Vidare förklarar både Rahim och Majid olika arbetsmoment som de 
har arbetat med under undervisningen samt vad de har lärt sig av det. 

Detta tyder på att lärarens pedagogiska metod hade positiv effekt på lärandet. Rahim 
berättar att de får ”sätta betyg på varandras texter utifrån betygskriterierna, där finns bara 
betyget A, C och E.” Rahim menade att det var efter kamratbedömningen som han fick 
förståelse för hur B och D-betygen sätts.  Rahim kunde med stolthet förklara skillnader 
mellan t.ex. A, och B betyg, ”man måste fylla alla krav på A för att få A” säger han och 
tillägger men ”om man bara fyller en stor del på A och en del på C kan man få B betyg” något 
han inte hade förstått sig på före arbetet med kamratbedömning.  

Att Majid och Rahim hade en tydligare uppfattning om frågan kan bero på att båda gick 
i den högsta nivån i skolan, vilket kan innebära att deras kunskaper i det svenska språket är 
bättre än de andras. Majid och Rahim har längre skolbakgrund än de andra intervjuade 
eleverna. Båda har två gått elva respektive nio år i skolan i sitt hemland och har därmed haft 
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en längre skoltid än de andra. Deras lärare Karin har dessutom haft en genomgång av 
kunskapskraven och betygskriterier, vilket kan förklara deras förståelse av kunskapskraven.  

Enligt Jönsson (2012) påverkas elevers lärande positivt när de förstår var de befinner 
sig i förhållande till målen och utifrån vilka kriterier läraren gör sina bedömningar. En 
redogörelse för vad som förväntas av eleverna kan skapa gynnsammare förutsättningar. De 
förutsättningarna kan underlätta bedömningen av vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
uppnå kunskapskraven. Förståelsen för var man befinner sig i förhållande till kunskapskraven 
gör det lättare för elever att fokusera i rätt riktning.      

Resultatet har visat att både Majid och Rahim anser att läsa olika böcker hade hjälpt 
dem att öka deras ordförråd och läshastighet, något de säger ”behöver träna upp för att lyckas 
på det nationella provet”. Majid och Rahim var medvetna om vilka språkliga brister de har 
och hur dessa skall åtgärdas. Läsförståelsedelen i de nationella proven upplevs som svårast, 
vilket medför att eleverna känner sig stressade när de får en viss tid på sig att klara provet. 
Majid och Rahim anser att den extra lästräningen gör nytta, men även alla andra uppgifter de 
får göra i klassrummet. ”Man kan inte lära sig språket på två veckor innan provet” tillade 
Rahim.   

 

5.2 Intervju med läraren Eva  
Eva beskriver att hennes elever saknar så mycket bakgrundskunskap att det blir svårt att 
uppnå kunskapskraven på årskurs 9 eller ens SFI på den tid som hon har till förfogande. Hon 
ger uttryck för att glappet mellan befintliga kunskaper och kurskraven är så stora att hon inte 
anser det meningsfullt att förklara dem för eleverna.  

Holmegaard och Wikström (2008:540) förklarar att förstaspråkelever har lättare att 
tillägna sig mer avancerade skolrelaterade språkfärdigheter jämfört med andraspråkselever, 
något som ställer högre krav på andraspråkselever samt tar betydligt längre tid att tillägna sig. 
Enligt Hajer och Meestringa (2009:33) ger skolans språkbruk mindre konkret kontextuellt 
stöd, har en högre grad av kognitiv komplexitet och präglas av skriftspråksnormer. Detta 
ställer höga krav på andraspråkselever med bristande ordförråd i svenska och otillräcklig 
kunskap i modersmålet. Evas elever har gått på Språkintroduktion i nästan två terminer, så de 
har inte hunnit utveckla ett gott ordförråd. Dessutom har eleverna en kort skolbakgrund från 
hemlandet vilket kan tyda på bristande skolspråk även i modersmålet. Sådana brister i både 
svenska och modersmålet har möjligen orsakat att Eva inte förklarar kurssyfte samt 
kunskapskraven för sina elever.   

Eva har arbetat med nybörjarelever och analfabeter tidigare och inte heller då förklarade 
hon kunskapsmålen p.g.a. bristande språkkunskaper. Tolk behövs, anser hon, men även med 
tolk tror hon inte att de kommer förstå det svenska skolsystemet. Eva har därmed aldrig 
förklarat kunskapskraven för sina elever i nybörjargruppen som hon har haft tidigare. Eva har 
dock förklarat för sin nuvarande grupp att lärare har en instans som heter Skolverket som 
bestämmer vad lärare ska lära ut till eleverna och vad de måste kunna för att få betyg. Inför 
olika delmoment brukar Eva inte ta upp läroplanen och det som står i kursmål och 
kunskapskrav utan valde att säga till eleverna att ”de måste kunna det för att det kommer på 
nationella proven”.  
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Det som gör det svårt för Eva att förklara betygskriterierna är skillnader i betygsskalan med 
de olika formuleringarna. Eva gav några exempel på Skolverkets formuleringar som avser E, 
C, och A betyg:  

 
• E, viss språklig variation och i huvudsak fungerande 
• C, relevant god språklig variation och ändamålsenlig 
• A, god språklig variation, ändamålsenlig och effektiv (Skolverket 2016) 

Att förklara skillnader mellan de olika betygskriterierna för eleverna och få dessa att förstå är 
svårt, enligt Evas mening. Vissa betygsatta textexempel från skolverket kunde kanske 
underlätta förklaringen för eleverna men dessa har hon inte gått igenom.  Skolverket har tagit 
fram olika hjälpmedel för lärare där det b.la framgår vikten av att lärare har kompetens för att 
kunna bedöma elevernas språkutveckling (Skolverket 2016b:14).   

Under utvecklingssamtalen berättar Eva för sina elever om deras språkutveckling, vad 
de har blivit bättre på och vad de behöver träna mer på. Eva använder även vissa texter som 
eleven har skrivit under olika tillfällen och jämför språkutvecklingen. Eva går då igenom 
olika färdigheter som avser att läsa, skriva, tala, lyssna och berättar för eleven hur långt hen 
har kommit i varje moment och diskuterar elevens språkutveckling. Eva förklarar att ”det 
räcker med de förklaringar jag gör under utvecklingssamtal när jag jämför elevens texter och 
berättar vad eleven har blivit bättre på samt vad som behövs utvecklas t.ex. att skriva längre 
meningar med bindeord”. I sin bedömning kopplar Eva inte utvecklingen till kunskapskraven, 
däremot bedömer hon elevernas progression individuellt. 

Eva grundar sitt sätt att lära ut på det glapp som finns mellan elevens språkkunskaper 
och kunskapskraven för årskurs 9 och har därmed uteslutit förklaringen av både kurssyfte och 
kunskapskrav: ”Mina elever kommer inte att få betyg det här läsåret därför anser jag det vara 
onödigt att förklara det för dem. Om de hade haft en högre språknivå än sin aktuella nivå hade 
jag säkert gått genom det med dem” (Eva 2017). 

Skolverket (2011a) fastställer vikten av att tydliggöra kursmålen och kunskapskraven 
för elever. Ytterligare belyser Jönsson (2012) vikten av att betygskriterier och 
bedömningsmatriser ska vara tydliga och sammankopplade till lektionssyftet och anpassa det 
efter elevernas kunskapsnivåer. Här poängteras att varje tema/lektion ska ha ett tydligt mål: 
vad elever ska lära sig, hur, varför och vad bedömningen ska fokusera på. Skolverket (2011a) 
har framställt matriser för att stödja lärare att både anpassa kunskapskraven samt bedöma 
elevernas språkutveckling, vilket i nuläget inte används på den skola där Eva arbetar. En 
förklaring kan vara att inflödet av ensamkommande flyktingungdomar har varit för stort för 
skolsystemet att hinna med. 

 
5.3 Intervjun med läraren Karin 
Resultatet efter samtalet med intervjupersonen Karin har visat att hennes undervisningssätt 
har bidragit till att öka elevernas förståelse för kurskraven och betygsystemet. Karins elever 
fick arbeta med olika delar inom språk, både muntligt och skriftligt med hjälp av 
genremodellen och cirkelmodellen. Dessa metoder har hjälpt eleverna att lyckas bättre med de 
nationella proven, nämnde Karin.  
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Karin försöker alltid variera texterna så att de täcker kursens olika delmoment vilket bidrar till 
att eleverna når delmålet. Exempelvis används argumenterande, förklarande och beskrivande 
texter från tidningar, faktatexter och blogginlägg som en del av undervisningen. Karin arbetar 
med texters syfte, innehåll, uppbyggnad samt nya ord och begrepp tillsammans med sin klass. 
Det kan bidra till att många färdigheter utvecklas samtidigt, anser Karin. 

För att eleverna själva skall kunna skriva inom varje textgenre och ha förståelse för 
olika texttyper, hade Karins elever ”fått träna språkstrukturen med hjälp av former, bokstäver, 
meningsstrukturer och textmönster”. Intervjupersonen Karin gjorde detta för att eleverna 
skulle lära sig att intuitivt använda sig av mönster i språket och bygga en god åsiktsstruktur 
och argument. De behövde ständigt få en explicit förklaring av termer, begrepp, skrivregler, 
genrekrav m.m. Detta medförde att eleverna lätt kunde avgöra om de har fått fram vad de ville 
förmedla i sin text, vilket styrks av Jönssons påstående om att eleven ska kunna se och 
bedöma sina prestationer (Jönsson 2012:40). Senare berättar intervjupersonen Karin att 
eleverna ”fick bearbeta texter själva men även tillsammans i grupp”. Genom kamratrespons 
och med stöd av matriser bedömde eleverna varandras texter och satte betyg på varandras 
arbete, då såg Karin att eleverna har förstått innebörden och sätter rätt betyg.  

Karin har skrivit olika matriser utifrån läroplanen för att hennes elever ska kunna 
bedöma sig själva men även för att tillägna sig olika begrepp eftersom användning av begrepp 
följer med genom hela skolgången. Dessa matriser har dock tydliggjort kunskapskraven och 
betygskriterier för Majid och Rahim, något som visat sig tydligt i diskussionerna med dem.  

 
5.4 Intervjun med läraren Anna 
Efter samtalet med intervjupersonen Anna har det framgått att Anna använder sig av bedömda 
texter från gamla nationella prov, för att på bästa sätt förklara kurssyftet samt kunskapskraven 
för sina elever. Eftersom studien undersöker lärarnas arbetssätt är det viktigt att förklara hur 
dessa lärare går tillväga. Anna försöker förklara de beskrivningar som står i läroplanen och i 
hennes presentationsmaterial för sina elever genom: 

 
• Att presentera olika textexempel med olika betygsnivåer.  
• Att ha ständig dialog och diskussion i klassrummet om kunskapskraven och 

betygskriterier.  
• Att förklara olika begrepp och formuleringar. 
• Att läsa olika genrer och skriva egna texter anpassade till olika syften.  
• Att låta eleverna bedöma sina egna texter och de andra och försöka använda sig av de 

begreppen. 
• Att jämföra elevtexter med kraven och diskutera hur de skulle förbättra den t.ex. från 

ett visst flyt till gott flyt (Anna). 
 
Anna har upplevt att eleverna hade svårt att förstå de uttryck i kunskapskraven som enligt 
henne är subjektiva. Vissa kunskapskrav är svåra att förklara, exempelvis källkritik, menar 
Anna. Detta styrks även av intervjupersonen Karin.  
          Det framgår en viss likhet mellan Karins och Annas sätt att förklara kunskapskraven 
och betygskriterierna i klassrummet. Denna likhet är att båda lärare presenterar kunskapen, 
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förklarar begrepp, och explicerar stoffet som skall läras in, så att det studeras i planerade 
intervaller. Detta sätt, enligt Anna, ger en känsla av kognitivt flyt där elever utvecklar sin 
mentala förmåga succesivt med inlärning av olika begrepp i ett sammanhang. Vidare berättar 
Anna att ”Eleverna fick bemöta språksvårigheter gemensamt och bearbeta uppgifter 
tillsammans”, jfr med Jean Piagets fyra faktorer gällande tankestrukturernas utveckling 
(Piaget 1978:162 ff.).      
          Eleverna ”får titta på texter som ligger på olika nivåer för att vidare bedöma dem” 
enligt betygskriterierna, förklarar Anna. Intervjupersonen Anna anser att hennes elever ”var 
väldigt duktiga på” att sätta rätt betyg något ”de tyckte var intressanta” för att det är bara 
lärare som brukar göra detta. För att få eleverna att förstå kunskapskraven har Anna arbetat 
rätt mycket praktiskt med olika textexempel. Anna förklarar att hon ”försöker använda 
begreppen under tiden” hon och eleverna ”reflekterar över om en text var med t.ex. flyt eller 
gott flyt. Vi förklarar innebörden av ordet flyt som nämns i kunskapskraven och diskuterar 
”hur man skulle förbättra den till gott flyt” (Anna 2017). Anna använder sig av 
kunskapskraven från läroplanen när hon göra sin bedömning och jämför texter som elever 
skriver med kraven. Det är svårt att förklara alla begrepp och uttryck nämner Anna och 
”upplever svårighet att få elever att förstå det” (Anna 2017). På frågan om vilka begrepp eller 
uttryck som eleverna har svårt att förstå svarar Anna att ”det är beroende på vad elever har 
svårt med” och nämner att ”Källkritik är väldigt svårt att arbeta med” (Anna 2017). Anna 
berättar vidare att hon har en elev som är ”en före detta analfabet utan abstrakt tänkande, som 
har jättesvårt att läsa mellan raderna och behandla texter med undermeningar” (Anna 2017). 
Med ”en ständig dialog och diskussion” med eleverna försöker Anna att förklara 
kunskapskraven för sina elever, hon ”spelar mycket teater och ge mycket exempel” för att 
tydliggöra nya ord och begrepp.  

 
5.5 Samtliga lärares förhållningssätt till att tydliggöra kurssyfte och 
kunskapskrav    
Intervjuer med lärare har visat att samtliga ansåg att deras klasser är heterogena gällande 
elevers bakgrund, etnicitet och progression i det svenska språket. Att eleverna har olika 
progression ansåg informanterna vara på grund av deras olika kognitiva förmågor som de har 
utvecklat i tidigare skolformer. Lärarna var helt övertygade om att tidigare kunskaper 
påverkar elevens progression och därför ansåg de att elevindelningen i deras skola borde 
göras om. Intervjupersonen Anna delgav i sammanhanget att ”en del elever saknar 
grundläggande kunskaper och studieteknik”. En sådan ”elevkategori behöver få rätt typ av 
undervisning och skall inte behöva vara i en och samma grupp med elever som är studievana” 
nämner Anna. En ny elevsegmentering bör därför göras med utgångspunkt av elevers 
kunskapsmässiga kompetens.  

Det finns ”indikationer och olika parametrar att dela eleverna efter men ändå hamnar 
elever med t.ex. olika skolbakgrund och progression i en och samma grupp” angav Karin. En 
av anledningarna till detta är att de flesta nyanlända elever som söker till språkintroduktion 
har olika kunskaper som inte är kartlagda vilket medför att lärarna försöker skapa en 
uppfattning om elevers språknivå i svenska genom att testa dem. Genom att ”jämföra resultat 
och arbetsprestationer med kunskapskraven” kunde intervjupersonen Karin värdera sina 
elevers progression och kunskapsutveckling. Enligt Karin kan resultaten av sådan värdering 
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”användas för att skriva omdömen i elevens individuella utvecklingsplan men även för att 
kunna tillgodose en tydlig återkoppling för eleven som syftar till att motivera samt stödja 
eleven till att komma vidare” (Karin 2017). Enligt Skolverket (2011a) är det viktigt att 
återkoppling görs för att på bästa sätt stärka elevens tilltro att fatta ett eget beslut om hur 
denne hanterar sitt lärande utifrån sina förmågor och kunskaper. 

Det som, enligt Anna, saknas i skolans organisation i nuläget är ”en tydlig ram för 
nivåindelning och matriser, från nybörjare till avancerad nivå samt bra tester som lärare kan 
utgå ifrån i sin bedömning”. ”Många elever ifrågasätter nivåindelningen idag” anser Eva och 
Anna anser att de matriser och tester skulle underlätta nivåindelningen samt tydliggöra för 
eleverna var de befinner sig i förhållande till kunskapskraven. Hon anser att de behöver få 
mer tid på sig för att hinna använda Skolverkets nya matriser, något de saknar idag enligt 
Anna. Sådana matriser har Skolverket tagit fram som hjälpmedel för lärare på 
Språkintroduktionen för att kunna anpassa kraven efter elevernas befintliga språknivå samt 
bedöma deras språkutveckling utifrån dessa. Detta tyder på att kompetensutveckling är 
nödvändig för att lärare ska kunna ta del av dessa matriser samt hur dessa bör användas (se 
avsnitt 2.6). Enligt Skolverket (2011a) ska eleverna kunna dra nytta av de matriserna i sina 
språkliga kompetensutvecklingar. Innehållet bör därför bli levande och begripligt för dem. 
Matriserna bör således användas i undervisningen för att göra eleverna bekanta med 
innehållet vilket ger eleven möjligheten att kartlägga sin egen utveckling. Skolverkets 
material innehåller en del begrepp som kan vara svårt för även förstaspråkselever att förstå, 
vilket gör att lärare behöver förklara begreppen samt ge exempel på dessa. Detta kan lärare 
göra genom exempelvis tydliga diskussioner av begrepp och formuleringar som kan bidra till 
mer utvecklande skolrelaterade språkfärdigheter för eleverna (se avsnitt 2.2).  

Karin och Anna anser att språktestet som görs vid mottagandet av de nyanlända 
eleverna inte säger så mycket om elevernas språkutveckling och att de behöver ta hänsyn till 
elevernas skolbakgrund från hemlandet i indelningen. Utifrån intervjuerna framkommer det 
att nyanlända elevers tidigare kunskaper inte har kartlagts på alla grundskolor. Kartläggningen 
ger information om bl.a. elevens tidigare skolgång (se avsnitt 2.6). Skolverket (2017) 
indikerar att en pedagogisk kartläggning av nyanlända elevers tidigare kunskaper är 
obligatorisk i grundskolan. Skolverket anger att huvudmän bör bedöma behovet av att 
genomföra en sådan kartläggning under den tiden eleven går på språkintroduktion. När det 
gäller just informanternas skola visar det sig att det saknades resurser för att genomföra 
sådana kartläggningar. Trots lärarnas långa erfarenheter av undervisningen i svenska som 
andraspråk var de inte eniga om vikten av att föra en dialog med eleverna om 
kunskapskraven. Man kan också säga att Karin och Annas elever har bättre språkkunskaper än 
Evas elever, vilket har underlättat elevernas förståelser av kunskapskraven.  

Det betonas att delarna i en kurs eller ett arbetsområde ska hänga ihop från målen vidare 
till bedömningen och undervisningen. Jönsson (2012) anser att en förutsättning för att uppnå 
lärandemålen är att planera undervisning och bedömning som kräver en djup förståelse och 
analys. Detta kan styrkas med Karins uttalande om att man bör planera undervisningen för att 
uppnå maximal förståelse för eleven. Förutsättningarna för att uppnå lärandemålen är att 
förklara och tydliggöra syftet, definiera avsedda resultat, välja lektionernas aktivitet som bäst 
leder till önskade resultat, inrikta bedömningsuppgifter mot syftet och reflektera över hur 
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undervisningen har inverkat på bedömningsresultaten (jfr avsnitt 2.3). Enligt Jönsson (2012) 
är dessa förutsättningar viktiga att tänka på när man planerar undervisningen. 

Hur lärare bedömer elevers kunskaper kan verkligen göra skillnad för elevernas 
språkutveckling och lärande. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete med bedömning för 
lärande bygger för det första på att eleven får förståelse för målen med undervisning och vart 
eleven ska, för det andra var eleven befinner sig i förhållande till målen, och för det tredje hur 
eleven ska göra för att komma vidare mot målet (Jönsson 2012:5-6). Detta kan styrkas med 
Karin och Annas metod om hur förståelse för kunskapskraven skapas samt hur 
betygskriterierna förtydligas för de nyanlända eleverna. Detta har en avgörande effekt på 
språkinlärningen.   

Lärare Eva försöker dock ständigt anpassa undervisningen så att elever med långsam 
progression också får hinna i kapp de andra. Ett problem som både Eva och Anna har berättat 
om är att kunskapskraven i slutet av årskurs 9 är för höga för en stor del av de nyanlända 
eleverna, då många saknar skolbakgrund. Eva tillade även att om eleverna klarar de nationella 
proven för årskurs 9 är risken stor att de möter andra språksvårigheter på gymnasienivå, vilket 
inte styrks av intervjupersonen Karin.   
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6. Sammanfattning 
 
Resultaten av denna studie visade att fyra av de sex intervjuade eleverna inte hade förståelse 
för kurssyfte och kunskapskrav. Enbart Majid och Rahim kunde uttryckligen beskriva sin 
förståelse för kurssyftet och kunskapskraven. Resten av informanterna berättade någorlunda 
om det som krävs av elever utan att direkt kunna koppla det till kunskapskraven.  
           I denna studie framgick det att kunskapskraven och kurssyftet inte klargörs av alla 
lärare som deltog i studien. Två aspekter kan sägas bidra till komplexiteten i att planera 
ändamålsenlig undervisning där kunskapskraven och kurssyftet blir tydliga för nyanlända 
elever: den första aspekten är kursplanen och den andra är elevgruppens heterogenitet.  

  Det nämndes tidigare i inledningen av denna studie att kursplanen för svenska som 
andraspråk riktar sig till en viss målgrupp som inkluderar de elever som vistats länge i 
Sverige och inte till nyanlända elever som kommer till Sverige i högstadie- och 
gymnasieåldern. Målen i kursplanen är dessutom högt ställda för dessa nyanlända elever. 
Språkutvecklingen tar tid och de nyanlända elever ska erövra ett nytt språk från grunden 
samtidigt som de ska tillägna sig ett formellt språk för lärande i andra ämnen. Detta innebär 
att eleverna på kort tid ska lära sig svenska och samtidigt tillägna sig de ämneskunskaper som 
krävs för att gå vidare i skolsystemet.  

Svenska som andraspråkslärare står inför en stor utmaning mot bakgrund av det som 
sägs av Jönsson (2015) om att en framgångsrik bedömning för lärande byggs på 
förutsättningen att kursmålen tydliggörs. Under intervjun med Eva framgick det att kurssyftet 
och kunskapskraven inte förklaras enligt Skolverkets riktlinjer. Anledningen till detta var att 
Eva ansåg att hennes elever inte befann sig på en tillräckligt hög nivå i svenska språket för att 
dessa skulle kunna förstå innebörden av riktlinjerna. Undervisningsplaneringen bör utgå från 
vad eleven redan kan, synliggöra språkutvecklingen samt skapa delmål som stödjer känslan 
av att gå framåt. Det är nödvändigt att synliggöra språkutveckling hos elever redan från 
början för att kunna ge dem en individuellt anpassad återkoppling (Skolverket 2011a:80ff). 
Allt detta ska ske från dag ett i skolan och innan eleven uppnå kunskapskraven för kursen. 
Anna och Eva tydliggjorde under intervjuns gång att det finns ett behov av matriser som ska 
vara ett redskap för undervisningsplaneringen.  

Kursplanen i svenska som andraspråk synliggör inte språkutvecklingen i en uttalad 
uppdelning där man kan fokusera på varje färdighet för sig. När Karin gör sin 
undervisningsplanering försöker hon variera texterna så de täcker kursens olika delmoment 
vilket bidrar till att eleverna når delmålet. Hon använder exempelvis argumenterande, 
förklarande och beskrivande texter från tidningar, faktatexter och blogginlägg. Karin arbetar 
med texters syfte, innehåll, uppbyggnad samt nya ord och begrepp tillsammans med sin klass. 
Det kan bidra till att många färdigheter utvecklas samtidigt. Detta lärandesätt kan kopplas 
ihop med Skolverkets uttalande om att det är nödvändigt att förklara de olika begreppen samt 
bearbeta dessa vid varje tillfälle.  

Det framgick även att två intervjuelever hade kunskap om kurssyftet och 
kunskapskraven samt vad som krävdes för att nå kursmålen, medan resterande 
intervjupersoner saknade kunskap kring detta. Här kan utbildningsnivån ha en stor betydelse, 
då intervjueleverna som kände till kurssyftet och kunskapskraven hade flera års skolbakgrund 
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samt utvecklat kunskaperna kring det svenska språket, medan resterande inte hade haft en lika 
lång skolgång.  

Att delarna i en kurs ska hänga ihop från målen vidare till bedömningen och 
undervisningen är viktigt. Utgångspunkten bör därför inte vara vad eleverna rapporterar 
tillbaka, vad lärarna har sagt eller vad eleverna har läst. Man bör utgå ifrån hur eleverna 
uppnår sina mål, vilket även styrks av Jönssons (2012) teori om bedömningen av ett effektivt 
lärande. Utifrån det sociokulturella perspektivet anses lärande som en social process eftersom 
inget lärande sker utan att individen samspelar med den sociala omgivningen (Säljö 2000:66 
ff.). Samspelet mellan individer blir därför en avgörande faktorn för elevers utveckling och 
prestation. Här kan man betona vikten av samarbete mellan elever vid språkutveckling, och 
samspelet mellan lärare och elev och de aktiva roller som båda har i inlärningsprocessen. 
Holmegaard och Wikström (2008:540) förklarar att förstaspråkelever har lättare att tillägna 
sig mer avancerade skolrelaterade språkfärdigheter jämfört med andraspråkselever, något som 
ställer högre krav på andraspråkselever samt tar betydligt längre tid att tillägna sig. Enligt 
Hajer & Meestringa (2009:33) ger skolans språkbruk mindre konkret kontextuellt stöd, har en 
högre grad av kognitiv komplexitet och präglas av skriftspråksnormer. Detta ställer höga krav 
på andraspråkselever med bristande ordförråd i svenska och otillräcklig behärskning av 
modersmålet. 

Enligt Jönssons (2012) krävs det att betygskriterier och bedömningsmatriser ska vara 
tydliga och sammankopplade till syften. Det har framgått att det finns viktiga punkter att följa 
när lärare planerar sin undervisning. Punkterna avser att tydliggöra och förklara syftet, 
definiera avsedda resultat, välja lektionernas aktivitet som bäst leder till önskade resultat, 
inrikta bedömningsuppgifter mot syftet samt göra en reflektion över hur undervisningen har 
inverkat på bedömningsresultaten. Detta i sin tur innebär att läraren bör börja med att 
tydliggöra och anpassa kurssyftet samt kunskapskraven för eleven oavsett elevers 
kunskapsnivå i det svenska språket. Tanken med planeringen är att elever ska kommunicera 
med varandra och uttrycka sina åsikter, på det sättet uppstår interaktion och eleven tillägnar 
sig språket. Med utgångspunkt i det sociokulturella synsättet på lärande kan elevers språk 
utvecklas genom kommunikation med omgivningen således att läraren i första hand kan ge 
instruktioner till eleven på hur denne ska tänka eller göra. I det senare skedet börjar eleven 
internalisera användningen av de nya orden för att i efter hand tillägna sig ett sätt att tänka 
och resonera på. Vygotskijs begrepp ”den nära utvecklingszonen” betonar elevens potential 
för lärande och utveckling men för att den ska ske krävs att aktiviteten i klassen inriktas på 
det som eleverna inte förstår fullt ut (Vygotskij 2011:39). Därigenom bör resultaten efter den 
första gruppintervjun inte betraktas som ett hinder för presentation av kunskapskraven. Även 
om elevernas språk inte räcker till och kunskapskraven är högre än deras behärskningsnivå så 
bör stödmaterialet som Skolverket (2011c) har konstaterat användas. 

Vidare bör man dela kunskapsmålen i flera delmål och utifrån dessa börja planera 
lektionerna. Enligt Skolverkets (2017) bedömningsmodell är en uppdelning av de olika 
delmålen ytterst relevant för att tillgodose elevens språkutveckling, detta styrks av Vygotskijs 
(2011) teori om en proximal utvecklingszon som avser individens kunskapsnivå.  
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7. Slutsats 
Ett tydligt lärandemål samt krav som syftar till en utveckling av det svenska språket är viktigt 
för att tillgodose de nyanlända elevers behov av en lyckad utbildning. 
Studien har påvisat att lärarna har olika sätt att lära ut på, trots att dessa arbetar på samma 
skola. Alla elevers tidigare kunskaper kartläggs inte av alla skolor, trots Skolverkets riktlinjer 
kring mottagandet av nyanlända elever men även trots att riktlinjerna är obligatoriska. Den 
problematik som finns kring mottagandet av nyanlända elever kan bero på att många har 
anlänt till Sverige på senare tid. Det har dessutom framgått att de nyanlända eleverna saknar 
grundkunskaper eftersom dessa inte har haft en tidigare stöttande skolgång. Detta bidrog till 
att en av intervjupersonerna ansåg att de nyanlända elevers språkkunskap inte var tillräcklig 
för att förstå de olika kurskraven.  

Då det finns luckor i mottagandet av de nyanlända eleverna, bör detta tas på allvar för 
att undvika en belastning på både samhället men även för att kunna inkludera de nyanlända 
eleverna samt hjälpa dessa till integration. Gällande basen i undervisningen är det viktigt att 
man har nog med grund för lärandet. Det blir därmed viktigt att riktlinjer följs samt 
kunskapskraven tydliggörs. Utbyggnaden bygger på hur man organiserar undervisningen för 
att på bästa sätt vägleda nyanlända elever att uppnå behörighetskraven för gymnasiet. En 
kartläggning av elevernas befintliga språknivå samt kravanpassning är nödvändig för lärande 
och bör därmed omstruktureras för att den nyanlända eleven ska utveckla sitt ordförråd och 
rätta till sina brister i det svenska språket.  
 
7.1 Slutord 
Utan hjälp av intervjupersonerna hade slutsatserna samt resultaten i denna studie inte blivit 
klargjorda. Jag vill härmed tacka alla som bidragit till en ökad förståelse kring detta ämne, 
samt utvidgat mina erfarenheter kring denna studie samt med intervjuer. Jag vill även ge ett 
tack till min handledare som har hjälpt mig att fullfölja denna uppgift på bästa möjliga sätt 
genom att vägleda, stötta och ge viktig feedback.  
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Bilaga 1 
Intervjuunderlag under intervjutillfällena  
Studiens frågeställningar: 

1. Vad har nyanlända elever för förståelse för kurssyfte och kunskapskrav?  
2. Hur beskriver lärare att de arbetar med att förtydliga kurssyfte och kunskapskrav för 

nyanlända elever?  
3. Hur ser lärare i undersökningen på bedömning i relation till kunskapskraven? 

 
Bakgrundsfrågor till lärare: 

• Vilken utbildning har du?  
• Hur länge har du arbetat som lärare?  
• Hur länge har du undervisat i svenska som andraspråk? 
• Hur länge har du arbetat med språkintroduktionen? 
• Vilka/vilket ämne är dina/ditt huvudämne?  
• Vad var det som gjorde att du valde svenska som andraspråk som ett ämne? Är du 

flerspråkig själv?  
• Vilka/vilket ämne undervisar du målgruppen? 
• Hur många elever har du i din grupp? 

  
 
Intervjufrågor till lärare: 

• Är dina elever heterogena eller homogena när det gäller svenska? Är skillnader i 
målspråket stora eller obetydliga? 

• Var befinner dina elever sig i förhållande till kunskapskraven? Är avståndet långt för 
dina elever att uppnå dem?  

• Beskriv hur du kopplar dina undervisningsinnehåll till kunskapskrav i ämnet, svenska 
som andraspråk för årskurs 7–9?  

• Hur kommunicerar du undervisningsinnehållet och kunskapskraven till eleverna?  

• Är det någon del som är extra svår att förklara? I så fall vilken? 

• Beskriv hur bedömer du elevernas språkutveckling i förhållandet till kurskraven.    
• Hur förklarar du kopplingen mellan kurssyfte, kunskapskraven och din egen 

bedömning för eleverna?  
• Hur upplever du elevernas förståelse för det hela?  
• Beskriv hur du stämmer av så att eleverna förstår lektioners syfte med kopplingen till 

kunskapskraven. 
• Anser du att de kan uppnå kurskraven under en rimlig tid?  Kan du uppskatta tiden 

dina elever behöver för att uppnå godkänd i svenska, med tanken på deras individuella 
progression? 
 
 

Bakgrundsfrågor till elever:   
• Hur länge har du gått i skolan i hemlandet?  
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• Hur länge har du bott i Sverige?  
• Hur länge har du gått i skolan i Sverige?  
• Har tidigare skolan kartlagt dina tidigare kunskaper? 
• Hur länge har du gått på språkintroduktionen?  
• Vad är ditt mål när det gäller yrke eller gymnasieprogram efter språkintroduktionen?  
• Vet du vilken årskurs du läser i svenska som andraspråk? 

 
 
Intervjufrågor till elever: 

• När du nu har läst kurssyfte: berätta hur mycket förstår du av det.  
• Är det någonting som är obegripligt? Lista ut vad det som är svårt att förstå.  
• Hur mycket förstår du av det som står i kunskapskraven? Vad är det som är extra svårt 

att förstå? 
• Hur har ni pratat om kurssyftet och kunskapskraven under svenska lektioner?  
• Hur har läraren förklarat kurssyfte och kunskapskraven för er?  
• Beskriv vad enligt dig det som krävs för att få ett godkänt betyg i svenska som 

andraspråk. 
• Var befinner du dig i förhållande till kunskapskraven? 
• Vad är det som du behöver lära dig för att få ett godkänt betyg i svenska som 

andraspråk? 
• Kan du uppskatta tiden du behöver för att uppnå kunskapskraven? 

 
 
 
 
 


