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Sammandrag 
 
 
Sedan 1994 har den svenska skolan haft ett målrelaterat betygssystem, men många 
elever vet inte vad som förväntas av dem för att nå upp till dessa mål och 
betygskriterier.1 Forskning visar att det är viktigt att lärare arbetar med både mål och 
betygskriterier tillsammans med eleverna eftersom detta gör eleverna mer engagerade 
och intresserade av att nå målen.2 Det är viktigt att mål och betygskriterier konkretiseras 
för eleverna men de måste också själva, med egna ord, kunna uttrycka vad de måste 
kunna. På sfi3 kan detta ibland vara svårt. Det beror på att eleverna ännu inte har nått 
upp till den språknivå som krävs för att kunna samtala om mål och betyg.4 Eleverna på 
sfi vet ibland inte vad som förväntas av dem och därför kan det vara svårt för dem att 
veta vad som krävs i olika skoluppgifter. Syftet med denna uppsats är därför att, genom 
en gruppintervju, ta reda på vad några somaliska sfi-elever tror krävs för att nå betyget 
godkänt på det nationella provets skrivuppgift. Vilka kännetecken ska ett godkänt 
informellt brev innehålla, enligt dem? En jämförelse mellan elevernas svar och 
Skolverkets betygskriterier för samma uppgift görs också.   
 
Resultatet visade att eleverna var väl medvetna om vad som kännetecknar en godkänd 
text på det nationella provet. Jämför man elevernas svar med Skolverkets betygskriterier 
för samma uppgift kan man se att eleverna berörde i stort sett allt som Skolverket tar 
upp. Det som eleverna inte berör är det som Skolverket benämner lexikon, det vill säga 
att det är viktigt att ha ett stort förråd av ord och fraser som ger utrymme för variation.      
 
En slutsats man kan dra av detta är att eleverna är medvetna om vad som krävs av dem 
vid skriftlig uppgift, men frågan är om de kan omsätta sina teoretiska kunskaper i 
praktiken och om de är lika säkra på vad som krävs av dem då det gäller att skriva texter 
i andra genrer, till exempel formella texter.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: bedömning, betyg, nationella prov, sfi, självbedömning, svenska som  
andraspråk  
                                                
1 Håkan Johannson, ”Elevinflytande och arbetet med mål och betygskriterier” i Skolverkets Att bedöma 
eller döma. Tio artiklar om bedömning (Stockholm, 2002). 
2 Alli Klapp Lekholm, ”Vad mäter betygen?” i Christian Lundahl & Maria Folke-Fichtelius (red.) 
Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (Lund: Studentlitteratur, 2010).    
3 Svenska för invandrare 
4 Skolverket, Det nationella provets funktion och status inom sfi- en intervjustudie (2006). 
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Inledning  
 
 
I läraryrket står ofta betyg och bedömning i fokus. Vad ska man betygsätta och varför 
sätter man just det betyget? Bedömningen ska helst också vara så rättvis som möjligt. 
Ett sätt att uppnå rättvisa och reliabilitet då man bedömer elever, är att lärare diskuterar 
betyg och bedömning med varandra.5 En hel del forskning har gjorts på området kring 
just lärares syn på bedömning, men ett perspektiv som saknas idag är elevernas syn på 
bedömning.6 Även eleverna behöver, med hjälp av läraren, bli medvetna om vilka mål 
och betygskriterier7 som finns och vad det är de blir bedömda efter. Medvetenhet om 
detta är viktigt eftersom betyg och bedömning handlar om rättssäkerhet och rättvisa, 
vilket har stor betydelse för den enskilde individen.8 Eleverna måste få veta vilka mål 
och kriterier de arbetar för att nå eftersom de då lättare kan bedöma sig själva och förstå 
vad de behöver träna mer på.9 Att låta elever arbeta med just självbedömning kan vara 
lyckat i många skolformer, men på sfi10 kan det däremot vara svårare eftersom det 
förutsätter att eleven har nått en viss språklig nivå.11 Per Måhl menar att många elever 
kan ha svårt att själva se vad de är bra respektive mindre bra på. Elever som upplever 
sig själva som duktiga skribenter skriver ibland sämre än de som upplever sig som 
dåliga skribenter. Måhl menar att om en person har en realistisk uppfattning om vad 
han/hon verkligen kan, är det lättare för den personen att också lära sig det som han/hon 
inte kan.12 
 
Som sfi-lärare på avancerad nivå har jag en upplevelse av att elever ofta har en 
svårighet att göra en korrekt självbedömning av var de befinner sig kunskapsmässigt. 
Ofta överensstämmer inte elevens självbedömning med lärarens bedömning. Framförallt 
är det lättare för sfi-elever att tolka och förstå den summativa bedömningen i skolan. 
Den formativa bedömningen är däremot svårare för dem att hantera.  
 
På sfi genomförs i de flesta kurser ett nationellt prov.13 En del av provet handlar om att 
man ska visa sin skriftliga färdighet, ofta genom att skriva ett brev. Detta brev bedöms 
på ett formativt sätt utifrån Skolverkets betygskriterier. Om en elev inte uppnår 
kriterierna för godkänt, måste läraren kunna förklara varför för eleven. Att göra detta är 
ingen enkel match tycker jag. Språkkunskaperna på sfi räcker ibland inte till för att 
diskutera mål och kriterier med eleverna.14 Många elever blir besvikna om de inte är 
godkända på det nationella provet. Framförallt blir de besvikna på den skriftliga delen 
eftersom de inte förstår varför de inte är godkända.  
                                                
5Skolinspektionen, Betygssättning i gymnasieskolan (Stockholm: Skolinspektionen, 2010).  
6 Helena Korp, Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? (Stockholm: Skolverket, 2011). Eva Forsberg 
& Viveca Lindberg, Svensk forskning om bedömning- en kartläggning (Bromma: Vetenskapsrådet, 2010). 
7 I fortsättningen används begreppen betygskriterier och kriterier synonymt. 
8 Alli Klapp Lekholm, ”Vad mäter betygen?” i Christian Lundahl & Maria Folke-Fichtelius (red.) 
Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (Lund: Studentlitteratur, 2010).    
9 Korp, 2011. 
10 svenska för invandrare. Sfi som skolform finns beskrivet i bakgrunden i denna uppsats.  
11 Skolverket, Det nationella provets funktion och status inom sfi- en intervjustudie (2006). 
12 Per Måhl, Reflexioner kring självbedömning, 2009. 
13 En utförligare beskrivning av provet finns beskrivet i bakgrunden i denna uppsats. 
14 Skolverket, 2006.  
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Det är inte konstigt att eleverna blir besvikna och jag tror att det främst beror på att de 
inte förstår vad som förväntas av dem. Forskning visar att om elever får diskutera kring 
autentiska elevuppgifter med varandra kan de lättare se hur mål och kriterier kan 
omsättas i praktiken.15 I denna uppsats vill jag ta reda på vad eleverna har för åsikter om 
språket i skrift. Vilka kännetecken ska ett godkänt informellt brev innehålla, enligt sfi-
eleverna? Vad tror de kan ge ett godkänt betyg på ett brev skrivet under det nationella 
provet? Och hur väl stämmer deras åsikter överens med Skolverkets kriterier för samma 
brev? Dessa frågor blir fokus i denna uppsats.   
 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur några sfi-elever på D-nivå tänker kring 
betyget godkänt för nationella provets skrivuppgift. Ett annat syfte är också att jämföra 
elevernas svar med betygskriterierna för samma uppgift. Uppsatsen utgår från följande 
frågeställningar:  

 
1. Vilka kännetecken ska ett godkänt informellt brev innehålla, enligt några sfi-

elever?  
 

2. Finns det några skillnader mellan elevernas uppfattningar om ett godkänt brev, 
jämfört med Skolverkets betygskriterier till det nationella provets skrivuppgift 
för sfi kurs D?  

 
 
För att få en inblick i skolformen sfi samt nationella prov, görs nedan en 
sammanfattande redogörelse för dessa.  

                                                
15 Skolverket, 2006.  
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Bakgrund 
 
 

Sfi och det nationella provet  
 
 
Sfi är en förkortning av svenska för invandrare. Skolformen är en grundläggande 
utbildning i svenska och riktar sig till vuxna som inte har svenska som modersmål. För 
att studera på sfi måste du vara folkbokförd i en kommun samt ha fyllt 16 år. Sfi 
omfattas av Läroplan för de frivilliga skolformerna/Lpf 94. Det är varje kommuns 
ansvar att erbjuda sfi för dem som har rätt till det.16 Inom sfi finns fyra kursvägar, A, B, 
C och D. Kurs D är den mest avancerade kursen och när eleven har ett godkänt betyg i 
denna kan eleven välja att antingen studera vidare eller finna ett arbete.  
 
Nationella prov görs under kursvägarna B, C och D och provet infördes 1996.17 Under 
sfi kurs D är det nationella provet obligatoriskt, dock är det inte ett examensprov.18 
Betygskalan för provet har tre steg; ej uppnått målen/EUM, godkänt/G och väl godkänt/ 
VG. Provet ska ses som stöd för lärarens bedömning och betygssättning av hela kursen. 
Det är därför viktigt att komma ihåg att det betyg en elev får på provet inte behöver 
överensstämma med slutbetyget på hela kursen. Som lärare måste man väga in allt som 
eleven har presterat under hela kursen. Ett EUM på provet, kan alltså ändå ge ett 
godkänt kursbetyg. Det nationella provet på D-nivå innehåller fyra delar. De olika 
delarna testar de fyra grundläggande färdigheterna läsa, höra, skriva och tala. 
Läsförståelsen och hörförståelsen består av alternativfrågor där eleven ska kryssa i rätt 
svarsalternativ. För rätt svar får eleven en poäng. Skrivuppgiften och den muntliga 
uppgiften bedöms utifrån särskilda kriterier som medföljer varje prov. Bedömningen av 
de två sistnämnda delarna kräver alltså mer arbete än de förstnämnda läsa och höra 
eftersom läraren, gärna med hjälp av kolleger, måste bedöma hur väl eleven har uppnått 
betygskriterierna. För att nå godkänt på hela provet behöver eleven vara godkänd på alla 
fyra delarna.  
 
Att som lärare gå igenom resultatet för läsa och höra med eleverna innebär oftast inga 
problem. Men det menas att eleven förstår varför ett visst betyg har satts, eftersom det 
baseras på poäng. När däremot ett EUM för delarna skriva och tala ska meddelas kan 
eleven inte förstå resonemanget kring varför den skriftliga och den muntliga delen inte 
är godkända. Detta upplever jag som lärare som ett stort problem och det skapar en viss 
frustration hos mig och säkerligen hos eleverna. Egentligen är jag inte intresserad av 
varför det är på det här viset. Jag tror nämligen att svaret på den frågan beror på att 
betygskriterier är något abstrakt, något som är svårt att omsätta i praktiken, framförallt 
då man är nybörjare i det svenska språket. Poäng däremot, är lättare att förstå, det blir 
mer konkret. Däremot vill jag veta elevernas åsikter kring betyget godkänt.   
 

                                                
16 Skolverket, Sfi- svenskundervisning för invandrare, 2011. 
17 Skolverket, Det nationella provet i svenska för vuxna invandrare. Utgångspunkter, framtagning, 
utveckling och uppföljning (Stockholm: 2004). 
18 Skolverket, 2011. 
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Tidigare forskning  
 
 

Elevers syn på bedömning 
 
 
Många forskare uttryckte sin skepsis angående det målrelaterade betygssystemet redan 
innan det sjösattes år 1994. De var rädda för att betygskriterierna skulle utformas alltför 
generellt och därmed riskera att bli tolkade på olika sätt av olika bedömare/lärare.19 
Christina Wikström har undersökt om detta stämmer och tyvärr, menar Wikström, har 
detta också blivit den sanna verkligheten. Det är ibland svårt att tolka de betygskriterier 
som finns. Detta kan leda till att eleverna upplever betygen som orättvisa. När det gäller 
bedömning upplever en del elever att bedömning enbart görs för att lärare ska få 
kontroll och inte för elevernas egen skull.20 En undersökning av Johansson visar också 
att det finns elever som kopplar ihop bedömning med prov och att de tror att bedömning 
inte sker i andra situationer. Elever i grundskolan vet inte heller vilka betygskriterier 
som gäller. 21 
 
Detsamma visar även undersökningen av Andersson.  Han påträffade att flera gymnasie- 
och vuxenstuderande inte vet vad en bedömning grundar sig på. Däremot gissar de 
studerande på att man ska vara engagerad och även kunna ta tag i praktiska saker, som 
kanske egentligen inte hör till skolarbetet och det som bedöms. Några av de studerande 
berättar också att de inte tror att de kan påverka betyget i någon större utsträckning, 
eftersom ”gränserna för vad som krävs är ” ‘luddiga’ ”.22 Skulle de däremot ha en chans 
att påverka betyget tror de att inställsamhet, samt att försöka lista ut vilka krav som 
ställs är viktigt eftersom läraren befinner sig i en maktposition.23 I Johansson har låtit 
undersöka hur elever på en grundskola ser på mål och betygskriterier. Då eleverna fick 
frågan om de visste vad de skulle kunna när de arbetat färdigt med ett visst 
arbetsmoment, blev det vanligaste svaret ”nej”.24 Studier som har gjorts bland 
andraspråksstuderande i Holland och Kanada visar också att dessa studerande inte vet 
vad som bedöms.25 
 
 
 

                                                
19 Christina Wikström, ”Subjektiva bedömningar och objektiva tolkningar” i Agneta Pettersson, Sporre 
eller otyg (Mölnlycke: Lärarförbundets förlag, 2007). 
20 Ibid.  
21 Håkan Johannson, ”Elevinflytande och arbetet med mål och betygskriterier” i Skolverkets Att bedöma 
eller döma. Tio artiklar om bedömning (Stockholm, 2002). 
22 Per Andersson, Att studera och bli bedömd. Empiriska och teoretiska 
perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar (Linköpings 
universitet, 2000), s. 140. 
23 Ibid.  
24 Johansson, 2002, s. 146.  
25 Mats Oscarsson, ”Om självbedömning av språkfärdighet: empiri och reflektioner” i Berit Ljung och 
Astrid Pettersson, Perspektiv på bedömning av kunskap (Stockholm: Institutionen för pedagogik, 
Lärarhögskolan, 1998). 
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Att arbeta med betygskriterier i skolan 
 
 
Per Måhl menar att många elever kan ha svårt att själva se vad de är bra respektive 
mindre bra på. Elever som upplever sig själva som duktiga skribenter skriver ibland 
sämre än de som upplever sig som dåliga skribenter. Måhl menar att om en person har 
en realistisk uppfattning om vad han/hon verkligen kan, är det lättare för den personen 
att också lära sig det som han/hon inte kan.26 Om en elev ska göra en bedömning av sina 
svagheter då det gäller den egna skriftliga förmågan menar O’Malley och Uhl samt 
Måhl att det är troligt att eleven kommer att nämna saker som stavning, handstil eller 
interpunktion, eftersom detta är saker som är lätta att se i en text. Det eleven däremot 
troligtvis inte nämner är brister i ordförråd, hur väl han/hon inleder och avslutar texter 
och språklig variation. Sådana saker är svårare för eleverna att se. Däremot är det lättare 
för elever att upptäcka dessa saker i interaktion med andra. Man kan inte ensam 
utveckla sin självbedömning, man måste göra det med hjälp av andra personer i ens 
omgivning. Ska eleverna själva bedöma en text är det viktigt att de får koncentrera sig 
på en specifik uppgift som hör till en specifik genre eftersom det är lättare att bedöma 
resultatet på en avgränsad uppgift.27   
 
Oavsett hur eleverna och lärarna bedömer elevernas prestationer visar ett aktivt 
elevarbete med betygskriterier, till exempel genom att konkretisera dem, en förbättring 
av elevernas resultat. Eleverna kanske inte vet vad de olika kriterierna betyder i 
praktiken och då behöver de få se konkreta exempel på vad som menas med dem. 
Annars kan det bli så att eleverna måste gissa sig till vad de behöver kunna för att nå 
målen.28 Att detta är viktigt påpekar också Lindberg, då hon anser att elever blir mer 
intresserade av sina betyg då de faktiskt vet vad som betygsätts.29 Ett annat sätt är att 
låta eleverna diskutera kvaliteter i olika elevlösningar. Vad är en bra respektive mindre 
bra uppgiftslösning?30 Lärare i Johanssons undersökning menar att det är viktigt att 
eleverna får veta vad de ska lära sig eftersom lusten att lära annars kan försvinna och att 
kunskapen inte heller upplevs som meningsfull. Eleverna måste kunna beskriva konkret 
med egna ord vad det innebär att nå olika mål och betygskriterier. Det är först då eleven 
själv förstår målet som han/hon kan planera för hur målet kan nås. 31    
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Per Måhl, Reflexioner kring självbedömning, 2009. 
27 J. Michael O’Malley & Ana Uhl, Chamot, Learning strategies in second language acquisition 
(Cambridge University Press: 1990). Per Måhl, 2009. 
28 Anders Jönsson, Lärande bedömning (Polen; Gleerups 2010). 
29 Viveca Lindberg ”Införandet av godkäntgränsen- konsekvenser för lärare och elever” i Skolverkets Att 

bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. (Stockholm, 2002). 
30 Inger Ridderlind ”Bedömning och betyg ur en lärares perspektiv” i Klapp Lekholm et. al. Bedömning 
för lärande– en grund för ökat kunnande, (SAF och Lärarförbundet, 2010). 
31 Johansson, 2002.  
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Nationella provet och bedömning 
 
 
Det nationella provet i sfi ska ge lärare stöd då de sätter betyg.32 Resultatet på nationella 
provet ska visa vad eleven kan och inte fokusera på vad eleven inte kan. Däremot ska 
själva provet visa var eleven har sina starka respektive svaga sidor.33 Då eleverna gör 
den skriftliga delen på nationella provet, skriftlig produktion, måste både läraren och 
eleverna i förväg veta vad som bedöms. Har man innan provtillfället klargjort vilka 
delar som ingår i själva bedömningen kommer läraren att lättare kunna bedöma texten.34  
Men att arbeta med just bedömning på sfi kan vara svårt eftersom det dels förutsätter att 
eleven har nått en viss språklig nivå och dels att man kan samtala om något abstrakt 
som metaspråk,35 det vill säga det språk man använder för att tala om just språk. Att 
flerspråkiga elever får samtala tillsammans är särskilt viktigt då diskussionen handlar 
om metaspråkliga teman. Den mest fördelaktiga interaktionen sker då elever hjälper 
varandra för att finna lösningen på en uppgift.36 Intervjuer som har gjorts bland sfi-
lärare visar att då dessa lärare ska diskutera resultatet med eleven för det nationella 
provets skriftliga del, använder de bedömningskriterierna istället för att enbart meddela 
provresultatet. Detta gör det hela mer konkret för eleverna och de förstår också lättare 
vad som krävs att de ska kunna samt vad de eventuellt behöver träna mer på och 
utveckla.37 Detta är viktigt eftersom eleverna på sfi ofta har med sig olika synsätt på 
kunskap. Språket räcker ibland inte till för att förklara mål och betygskriterier och då är 
en konkretisering av dessa nödvändig. Om eleverna dessutom får diskutera kring 
autentiska elevtexter kan eleven lättare se hur mål och kriterier kan omsättas i 
praktiken.38 
 
Lärare vittnar om att sfi-elever sinsemellan kan diskutera klasskamraters provresultat 
och ifrågasätta lärarens bedömning. De kan vara förbryllade över att en elev kan bli 
godkänd på kurs D, trots att de anser att denna elev har sämre svenska språkkunskaper 
än dem själva. Elever kan också ifrågasätta det egna resultatet, om det är ett EUM. 
Eleverna blir besvikna och undrar varför de inte har blivit godkända. 39  
 
Nedan följer en presentation av metoden som användes i denna uppsats. Material och 
urval presenteras. En beskrivning av genomförandet samt metodkritik och etiska 
aspekter görs också.  

 
 
 
 

                                                
32 Skolverket, 2006.  
33 Ulrika Tornberg Språkdidaktik (Dalby: Gleerups, 2009). 
34 Ibid.  
35 Skolverket, 2006.  
36 Lindberg, 2011.  
37 Skolverket, 2006.  
38 Ibid.  
39 Ibid.  
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Metod 
 
 

Metodval, material och urval   
 

För att få elevernas syn på frågan om vilka kännetecken ett godkänt informellt brev har, 
har jag använt mig av en kvalitativ gruppintervju. Jag har valt att utgå från den skriftliga 
uppgiften till det nationella provet (nummer 23) som utkom 2007. Detta prov omfattas 
numer inte av sekretess och alltså är en offentlig handling.40 Brevuppgiften går ut på att 
skriva ett mejl till en kurskamrat som inte har kommit tillbaka till skolan efter ett lov. 
Eleven ska fråga varför kurskamraten inte har kommit tillbaka, berätta kort om vad 
eleven själv har gjort på lovet samt berätta hur det går på kursen. Detta benämner 
Skolverket som personligt brev. Att skriva personliga brev av den informella sorten är 
eleverna bekanta med sedan tidigare. Jag hade kunnat låta dem diskutera en uppgift från 
en genre de inte behärskar så bra, men jag då skulle syftet med denna uppsats falla 
eftersom det kan vara svårt att diskutera en genre man inte känner till. Risken kunde ha 
blivit att elevernas svar enbart bestod av gissningar. Jag begränsade mig till att intervjua 
åtta elever med somaliska som modersmål. De åtta eleverna har bott i Sverige i cirka två 
år och de studerar alla sfi på D-nivå.  

 

Metodkritik och etiska aspekter 
 

Fördelen med intervju som metod är att man lätt kan följa upp informanternas svar. 
Kanske vill man göra en extra intervju för att följa upp något intressant som framkom 
under den första intervjun. Däremot tar intervjuer längre tid att utföra, än till exempel 
enkäter och man måste dessutom fokusera sin studie, urvalet bli ganska snävt.41 Då man 
utför intervjuer med människor som inte har samma språkbakgrund som intervjuaren 
måste den som intervjuar tänka på sitt språkbruk och anpassa språket. Att inte använda 
för akademiskt språk eller för svåra termer är något som är viktigt att tänka på. Annars 
finns risken att informanten ger ett felaktigt svar på grund av att han/hon inte förstår. 
När man anpassar språket kan det för en utomstående låta omständligt och tjatigt. Men 
många gånger måste man som intervjuare ställa följdfrågor eller omformulera sig för att 
försäkra sig om att man har uppfattat rätt.42 Jag gav eleverna ett papper om 
deltagarmedgivande där de fick godkänna att de ställde upp på intervjun och att jag fick 
använda deras utsagor i uppsatsen.  

Jag upplyste dem också om konfidentialitet, det vill säga att ingen utomstående ska 
kunna känna igen den som har blivit intervjuad.43 Om detta skriver också Bell.44  

                                                
40 Svensk författningssamling, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).  
41 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Danmark: Studentlitteratur, 2006). 
42 Mats Ekholm & Anders Fransson, Praktisk intervjuteknik (Göteborg: Norstedts, 1992). 
43 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1993). 
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Genomförande  

 

Då man använder intervjuer som metod kan man välja på vilket sätt man vill utforma 
dem. Jag valde att utforma intervjun som en gruppintervju. Däremot ställdes under 
gruppintervjun endast en fråga, vilken var: Vad ska finnas med i det här brevet för att 
det ska bli godkänt, tycker ni?  Jag är säker på att gruppintervju var det bästa sättet att 
gå tillväga eftersom det enligt min erfarenhet är lättare för elever som inte har svenska 
som modersmål att diskutera tillsammans, istället för att göra det en och en. Särskilt när 
det handlar om att prata om andraspråket. Just att diskutera språk kan vara ganska 
komplext för eleverna. Att flerspråkiga elever får samtala tillsammans är särskilt viktigt 
då diskussionen handlar om metaspråkliga teman. Den mest fördelaktiga interaktionen 
sker då elever hjälper varandra för att finna lösningen på en uppgift.45 En erfarenhet jag 
har är att elever på sfi lättare kan få uppslag och kunna uttrycka sina tankar om de får 
hjälpas åt tillsammans genom diskussioner, en slags kollektiv stöttning. Min tanke med 
gruppintervjun var också att de skulle kunna använda modersmålet som hjälpmedel, 
vilket de också gjorde. Dessutom har smågruppssamtal visat sig bidra till en mer 
varierad och rikare språkanvändning.46 Under intervjun såg jag mig själv mer som en 
samtalsledare än en intervjuledare. Denna roll intog jag eftersom jag ville få eleverna att 
öppna sig och samarbeta mer med varandra. Jag valde att intervjua hälften män och 
hälften kvinnor i åldrarna 22-36 år. Intervjun genomfördes och spelades in i ett 
grupprum på en sfi-skola under cirka 90 minuter. Eleverna gav sitt samtycke till 
inspelningen. Jag började med att introducera eleverna till den skriftliga uppgiften 
(brevet). Eleverna fick läsa igenom uppgiften och därefter ställde jag den enda och 
öppna frågan: Vad ska finnas med i det här brevet för att det ska bli godkänt, tycker ni?  

 

Efter att ha presenterat metoden följer nu resultatavsnittet där en beskrivning av 
Skolverkets kriterier samt elevernas svar görs.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
44 Bell, 2006.  
45 Inger Lindberg, Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning (Lettland: Natur & 
kultur, 2011).  
46 Inger Gröning, Svenska i utveckling. Nr 22. Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser (Uppsala: 
FUMS Rapport nr 218, 2006). Lindberg 2011. 
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Resultat  
 
 
I följande avsnitt presenteras Skolverkets betygskriterier för det nationella provets 
personliga brev i en sammanfattande tabell.47 Därefter följer en sammanfattande 
översikt över elevernas svar.  
 
 
Sammanfattning av Skolverkets betygskriterier 
 
 
Skolverket delar upp betygskriterierna för det personliga brevet i olika rubriker. 
Kriterierna är uppdelade i två huvudrubriker, Global bedömning (som ger en generell 
beskrivning av kriterierna för uppgiften) samt Analytisk bedömning (en detaljerad 
beskrivning av uppgiftens kriterier). Den analytiska bedömningen utmynnar sedan i fem 
underrubriker.48 Nedan följer en tabell över dessa underrubriker samt en kort 
beskrivning av vad rubrikerna säger att eleven ska kunna.  
 
Skolverkets rubriker över 
betygskriterier 

Vad eleven ska kunna 

Sociolingvistiskt - förmedla ett relevant innehåll  
- efterfråga och ge information 
- anpassa sitt språk efter syfte och 

mottagare 
Textstruktur - inleda och avsluta texten på ett bra 

sätt 
- använda sambandsmarkörer  
- referera till situation, tid och plats 

Grammatik - grammatiska strukturer, såsom 
tempus, ordföljd och 
böjningsformer 

Lexikon - ha ett relativt stort ordförråd så att 
ett varierat språk kan användas 

Ortografi/interpunktion - följa skriftspråksnormer  
- grundläggande stavningsregler 
- skriva läsvänligt  

 
 
 
 
 
 
                                                
47 För en mer detaljerad beskrivning, se bilaga 2. 
48 Lärarhandledningen till nationellt sfi-prov för kurs D, nummer 23 (2007).  
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Sammanfattning av elevernas svar 
 
 
Då denna uppsats vill jämföra elevernas svar med Skolverkets betygskriterier har 
elevernas svar delats in i fem olika rubriker, på samma sätt som i tabellen ovan. Jag 
väljer att benämna rubrikerna med samma namn som Skolverket. Däremot har en rubrik 
tagits bort, den Skolverket benämner lexikon. Rubriken togs bort eftersom inget av 
elevernas svar kunde passa in under denna rubrik. Elevernas svar har alltså placerats 
under den rubrik där de passar in. Rubriken övrigt är sådana svar från eleverna som inte 
passar under någon av de andra rubrikerna. Nedan följer en sammanfattning över 
elevernas svar över vad eleverna tycker ska finnas med i det personliga brevet.    
 
Sociolingvistiskt 
 

- Man måste veta om det är ett formellt eller informellt brev som ska skrivas, så 
att man använder rätt formulering. Man måste veta vilka regler som gäller för 
just detta brev. 

- Att skriva för mycket text är inte bra, man får inte skriva för mycket om allt. 
- Man ska inte göra långa utlägg. 
- Texten ska vara mittemellan, inte för kort eller för lång. 
 

Textstruktur 
 

- Man måste formulera sig bra så att läsaren förstår.
- Man kan börja med att berätta vad man har gjort på lovet och så vidare.  
- Man måste ha inlednings- och avslutningsfraser. 
- Datum och ort måste finnas med. 
- Man kan avsluta brevet med ”jag väntar på ditt svar”, ”vi saknar dig” eller ”jag 

hoppas att du kommer snart”. 
- Man kan skriva om vädret.  
- Man måste fråga personen vad han/hon har gjort på lovet.  

 
Grammatik 

 
- Man använder bisatser. 
- Man har rätt ordföljd. 
- Att skilja mellan singular och plural är viktigt. 
- Att ha rätt tempus är viktigt. 
- Man måste inleda meningarna på olika sätt.  

 
Ortografi/interpunktion  
  

- Handstilen ska kunna läsas.  
- Man ska stava orden rätt. 
- Man måste ha stor bokstav på rätt ställe. 
- Man ska använda kommatecken, utropstecken och frågetecken. 
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Övrigt 
 

- Man måste förstå instruktionen till uppgiften. 
- Man måste veta lärarens bedömningskrav innan man skriver provet. 
- Det är lärarens åsikt som gäller, vad han eller hon bedömer som en godkänd 

text. 
 
Efter denna sammanfattning av elevernas svar är det nu dags att gå in på diskussionen 
av de ovan presenterade resultaten. Därefter följer ett slutord där allmänna reflektioner 
av resultatet görs. Allra sist presenteras några förslag på vidare forskning.  
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Diskussion  
 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur några sfi-elever på D-nivå tänker kring 
betyget godkänt för nationella provets skrivuppgift. Syftet är också att jämföra elevernas 
svar med Skolverkets betygskriterier för samma uppgift. I följande avsnitt förs en 
diskussion om elevernas svar i relation till tidigare forskning. En jämförelse görs också 
med Skolverkets betygskriterier. 
 
Då eleverna fick frågan vad som kännetecknade ett godkänt brev kom många svar fram, 
vilket man kan se ovan. Jämför man med Skolverkets betygskriterier för samma brev 
kan man se att eleverna täcker in en hel del av dessa kriterier. Det enda som eleverna 
inte berör är lexikon, det vill säga att man ska ha ett relativt stort förråd av ord och 
fraser. Eleverna använder däremot inte samma termer som Skolverket i sin beskrivning, 
vilket är naturligt när de saknar svenskt ordförråd. Forskningen visar att det är särskilt 
viktigt att flerspråkiga elever får samtala tillsammans då diskussionen handlar om 
metaspråkliga teman. Den mest fördelaktiga interaktionen sker då elever hjälper 
varandra för att finna lösningen på en uppgift. Eftersom elevsvaren ovan till stor del 
överensstämmer med Skolverkets kriterier, kan diskussionen i grupp ha bidragit till 
detta. Eleverna fick fler idéer genom att ta hjälp av varandra. När elever får diskutera 
kring autentiska elevtexter och elevuppgifter kan de lättare se hur mål och kriterier kan 
omsättas i praktiken. O’Malley och Uhl menar att skribenter kan fokusera på olika 
saker, beroende på hur skicklig man är. En duktig skribent fokuserar på syftet med 
texten medan en ovan skribent fokuserar på handstil, stavning och grammatik.49 Om en 
parallell dras till eleverna i intervjun skulle det innebära att de är duktiga skribenter 
eftersom de fokuserar på både handstil, stavning, grammatik och syftet med texten. De 
diskuterar också hur texten kan inledas och avslutas, vilket enligt Måhl är svårt att göra 
på egen hand.50 Kanske klarar eleverna detta då de fick diskutera med varandra eftersom 
det är lättare för elever att upptäcka dessa saker i interaktion med andra.51 
Brevuppgiften de diskuterade var också specifik och tillhör en genre som eleverna 
känner igen. Ska eleverna själva bedöma en text är det viktigt att det får koncentrera sig 
på en specifik uppgift som hör till en specifik genre eftersom det är lättare att bedöma 
resultatet på en avgränsad uppgift.52  

 
Flera undersökningar visar att elever inte vet vad betygen grundar sig på och att det är 
läraren som har makten över vilket betyg som sätts, eleverna stängs ute.53 Det är därför 
viktigt att arbeta med mål och kriterier i skolan så att eleverna kan förstå dem och 
omsätta dem i praktiken. En elev under intervjun i denna uppsats gör dessa uttalanden: 
”man måste veta lärarens bedömningskrav innan man skriver provet” och ”det är 
lärarens åsikt som gäller, vad han eller hon bedömer som en godkänd text.” Denna elev 
lägger delvis också makten hos läraren.  

                                                
49 O’Malley & Uhl, 1990.  
50 Måhl, 2009. 
51 Ibid.  
52 Ibid.  
53 Andersson, 2000, Johansson, 2002, Skolverket, 2006.  
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Slutord  
 
 
Eleverna i intervjun har många åsikter om vad som bör finnas med i det personliga 
brevet. De berör mycket av det som finns med i Skolverkets kriterier, vilket var glatt 
överraskande för mig. Säkerligen hade de hjälp av varandra under intervjun, de bidrog 
alla med olika förslag som förde diskussionen framåt. Ibland ville eleverna också 
ordagrant uttrycka vad de skulle skriva i brevet/mejlet. Trots alla uttömmande svar 
eleverna gav kan man inte veta om de kan omsätta dessa teoretiska kunskaper i 
praktiken. När man diskuterar språk gör man det under avslappnade former, utan 
tidspress. I en provsituation finns många faktorer som kan vara påverka resultatet. Till 
exempel kan man känna tidspress eller vara nervös, vilket gör att man kanske inte 
omsätter sina teoretiska kunskaper. En annan sak kan vara att eleverna nu diskuterade i 
grupp. Jag tror att deras svar hade sett annorlunda ut och inte varit lika många och 
omfångsrika om de hade fått fundera enskilt. Genren på uppgiften de diskuterade är 
också av stor vikt. Att skriva ett brev till en kompis är en genre de är bekanta med. 
Skulle däremot uppgiften handla om att skriva en text från en annan genre är jag inte 
säker på att de skulle vara lika säkra på sina svar.  
 
En elev uttrycker sig såhär under intervjun: ”man måste veta lärarens bedömningskrav 
innan man skriver provet” och ”det är lärarens åsikt som gäller, vad han eller hon 
bedömer som en godkänd text”. Det här är intressant ur två aspekter tycker jag. För det 
första har eleven rätt, innan provet skrivs måste eleverna veta bedömningskraven. 
Uttalandet är mycket klokt tycker jag. För det andra läggs fokus på läraren som 
personen med ensam bestämmanderätt om bedömningen. Forskning visar att elever kan 
uppleva läraren som den som har makten över betygen och kanske är det detta som den 
här eleven vill uttrycka. Det kan också betyda att eleven vill uttrycka att man ska 
respektera lärarens åsikt. Eleverna kom också in på diskussionen om man kunde bli 
godkänd om man missade viktig grammatik som rätt tempus eller om man glömde stor 
bokstav och punkt. En elev ställde frågan till de övriga om ett godkänt betyg kunde fås 
om innehållet i brevet var bra men man hade missat stor bokstav och punkt. Alla elever 
var eniga om att då skulle man absolut inte bli godkänd. En elev uttryckte: ”Om du 
glömmer stor bokstav och punkt, det är inte godkänt.” 
 
 
 

Vidare forskning 
 
 
Det vore intressant att i nära anslutningen efter en diskussion om provuppgifter och 
betygskriterier genomföra den provuppgift man har diskuterat. Då skulle man kunna se 
om eleverna omsätter sina teoretiska kunskaper i praktiken eller om de glöms bort på 
grund av olika orsaker. Skulle ett uppföljningsarbete göras på denna uppsats, skulle det 
vara intressant att undersöka just detta. Kan elever omsätta sina teoretiska kunskaper i 
praktiken? En annan intressant aspekt vore att ta reda på hur eleverna resonerar kring 
andra texttyper/genrer. Är de även lika säkra på vad som krävs av dem då?   
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Bilaga 1- Skrivuppgiften från nationella provet 
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Bilaga 2- Betygskriterier till skrivuppgiften 
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Bilaga 3- Deltagarmedgivande  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Jag tycker att det är okej att Mikaela intervjuar mig för hennes uppsats som hon skriver 
i ämnet Svenska som andraspråk B på högskolan i Gävle.  
 
Jag tycker också att det är okej att hon får skriva om det jag har sagt under intervjun, 
utan att hon skriver mitt namn i uppsatsen.  
 
Det är dessutom okej att Mikaelas uppsats kommer att läsas av andra studenter, både nu 
och i framtiden.  
 
Mikaela har gett mig information om att ingen annan kommer att få reda på mitt namn.   
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__________________________ 
Underskrift 
 
__________________________ 
Namnförtydligande  
 

 
 


