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Sammandrag 
 
Handledning och formativ bedömning utgår från kommunikation mellan lärare 
och elev. Med olika bedömningsverktyg, såsom performansanalys, checklistor, 
samtal och portfolios, gör man eleven medveten om utbildningens syfte samt 
vad som krävs för att uppfylla kursens kriterier. Kommunikationen ska ske på 
ett språk som både elev och lärare förstår. På svenskundervisning för 
invandrare, sfi, saknas ett gemensamt talat språk, då elevernas svenska är i 
nybörjarstadiet. Man måste således tänka om och hitta sätt att använda 
bedömningsverktygen för att de ska fungera på sfi. 
 
Mina informanter bekräftar vad tidigare forskning visat, nämligen att 
bedömningen på sfi ofta är intuitiv och baserad på en känsla för vad som är god 
språkbehärskning. Man följer inte någon speciell bedömningsmatris utan 
arbetar med lite av varje. De nationella slutproven har fortfarande stor 
betydelse, dock inte lika stor som för 10-15 år sedan. 
 
Nyckelord: sfi, formativ bedömning, handledning, performansanalys, portfolio 
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1. Inledning 
 
1.1. Syfte  
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När skolan övergick från normstyrda till målstyrda betyg fick den formativa 
bedömningen större plats i undervisningen. För att främja elevens utveckling 
måste eleven kontinuerligt få en överblick över sin nivå och kraven för en högre 
nivå. Eleven ska under arbetets gång veta vilka förväntningar som finns och 
vilket syftet med uppgifterna är. I en skola avsedd för alla är det angeläget att 
alla elever kan tolka lärarens och skolans förväntningar.  
   I Pedagogisk bedömning (Lindström, 2011) lyfter författaren fram vikten av 
att alla elever i skolan ska få vara med i dialog och reflektion över sitt lärande, 
för att utveckla de kompetenser som det demokratiska samhället kräver. Många 
elever på sfi (svenskundervisning för invandrare) kommer från länder där deras 
inflytande i samhället varit mycket begränsade. Därför är det extra viktigt att 
stötta dem att bli självständiga i sitt nya land. 
   I grundskolan utgår man från svenska språket och bygger upp ett metaspråk, 
som både läraren och eleven förstår, för att tillsammans kunna bedöma och 
handleda. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur bedömning och 
handledning fungerar på sfi, där man inte har svenska språket som gemensam 
referensram. 
 
1.2. Frågeställning 
Med utgångspunkt i vad litteraturen säger om bedömning och handledning i 
skolan, hur kan man arbeta med dessa moment på sfi, och skapa förståelse 
mellan lärare och elev utan svenska språket som gemensam referensram?  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tidigare forskning 
 
2.1. Formativ bedömning 
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Lindström (2011) beskriver formativ bedömning som ett redskap för lärande. 
Bedömningen ska inte bara summera vad eleven lärt sig, utan finnas med som 
en del av undervisningen och vägleda eleven i arbetet.  
Samma slags uppgifter kan vara både formativa och summativa, beroende på 
vilket syfte de har. Om prov används för att kontrollera vad en elev lärt sig och 
utdela ett betyg är det till största del summativt. Om provet däremot fungerar 
som en kontroll för att se var eleven befinner sig, och som hjälp för att utforma 
kommande arbetsuppgifter efter elevens nivå, är det formativt.  
   Den formativa bedömningen ska också ge anvisningar om hur eleven ska 
fortsätta med sina studier för att fylla eventuella luckor i inlärningen. Med rätt 
verktyg kan man forma elevens resultat innan betygsättningen, och ge extra 
stöd i moment som eleven har svårt för. 
   Under kursens gång kan man arbeta med formativ bedömning, men i 
slutänden ska det leda fram till summativa betyg, som ska vara jämförbara med 
kunskapsmålen för kursen. Därför måste läraren ha en god uppfattning om 
vilka kursens kriterier är och ha dem i åtanke under hela kursen. Inte nog med 
det, för att uppnå ett gott resultat måste eleven ha samma uppfattning av 
kriterierna som läraren. Lindström menar att goda råd inte hjälper om inte 
eleven själv förstår hur dess prestation avviker från kriterierna.  
 
2.2. Bedömning på sfi 
Enligt kursplanen för sfi (SKOLFS, 2009:2) ska bedömningen utgå från elevens 
”förmåga att använda det svenska språket på ett begripligt sätt i olika syften i 
vardags-, samhälls-, och arbetsliv”(s 4) 
   Eleverna bedöms efter fem aspekter: hörförståelse, läsförståelse, samtal och 
muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig färdighet. Aspekterna 
bedöms inte var för sig utan som en helhetsbild.  
   I kursplanen framgår att målet för undervisningen är att utveckla elevens 
kommunikativa språkförmåga. Eleven ska kunna kommunicera i både tal och 
skrift efter sina egna behov. Behoven ser lite olika ut hos eleverna, och 
undervisningen ska därför anpassas till varje elev. Tillsammans med eleven ska 
utbildningen utformas och planeras efter elevens långsiktiga mål och behov, 
men även efter dess intressen och erfarenheter. 
   Utbildningens mål är att eleven ska utveckla: 
* sin förmåga att läsa och skriva svenska, 
* sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika 
sammanhang, 
* ett gott uttal, 
* sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, 
* sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 
* insikter i hur man lär sig språk, och 
* inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. 
(SKOLFS, 2009:2) 
   Efter kurserna B, C och D följer obligatoriska nationella slutprov som ska vara 
ett hjälpmedel för läraren vid betygsättningen. Slutproven möjliggör analyser 
och jämförelser av studieresultaten i relation till olika elevgrupper, resurser, 
undervisningssätt och liknande, för att på ett nationellt plan kunna övervaka 
och utveckla verksamheten. Detta kräver en hög tillförlitlighet av 
studieresultaten. 
   Det finns inget krav i styrdokumenten att någon speciell bedömningsmatris 
ska användas på sfi. Skolverket skriver i sina riktlinjer för bedömning att ”goda 
kunskaper om kvalitet i muntliga situationer av olika slag behövs och 
hjälpmedel i form av avprickningslistor eller matriser underlättar” (SKOLFS, 
2009:2, s.11) 
   I Bedömning av muntlig språkbehärskning på SFI- processbarhetsteorin 
som komplement i bedömning (Stål, 2009) framkommer det att bedömningen 
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på sfi ofta är intuitiv. Lärarna vet vad som är god kvalitet i muntlig 
framställning och bedömer därefter. I studien framgår dock att lärarna som Stål 
intervjuat uttrycker ett behov av att hitta adekvata bedömningsverktyg att 
förlita sig på i sitt arbete. De vill kunna utgå från gemensamma 
bedömningsanvisningar och kriterier som ger en tydlighet i vad som ska 
bedömas.     
   Stål (2009) drar också slutsatsen att det, trots att det är elevernas förmåga att 
använda svenska i vardagen, i arbetet och i samhället som ska ligga i fokus, 
läggs störst vikt på elevernas skriftliga förmåga, åtminstone vad det gäller 
grammatisk kompetens. 
   Även Abrahamsson och Bergman (2004) menar, precis som Stål (2009), att 
lärare ofta använder sig av en intuitiv eller informell bedömning. Författarna 
poängterar dock att den intuitiva bedömningen oftast baseras på gedigen 
erfarenhet och är värdefull som observation av elevernas utveckling. I 
kombination med rätt bedömningsverktyg ger dessa observationer en tillförlitlig 
bedömning av eleven. Nedan presenteras olika bedömningsverktyg. 
 
2.3. Bedömningsverktyg 
 
2.3.1 Observationer och checklistor 
På lektionerna har läraren möjlighet att observera elevens förmåga att förstå 
instruktioner, lösa uppgifter och samtala med klasskamrater. Läraren märker 
snabbt vilken strategi eleven använder i sin inlärning och vilka svårigheter den 
har. För att ta tillvara dessa observationer behövs enkla checklistor eller andra 
simpla metoder för anteckningar som kan göras under lektionen eller direkt 
efteråt. Abrahamsson och Bergman (2004) föreslår att man framställer något 
slags schema eller frågeformulär, som snabbt kan prickas av. Sedan 
omformulerar man sina anteckningar till mer begriplig information kring eleven 
när det är dags för bedömning eller när andra lärare behöver ta del av elevens 
utveckling. 
 
2.3.2.Prov 
Wrigstad (2004) skriver att sfi-provet är kriterierelaterat, alltså att det ska 
utgöra en hjälp för läraren att bedöma om och hur väl eleven har uppfyllt 
kriterierna för undervisningen. Provet är betygsstödjande, inte betygsstyrande 
(s.716). Provet utgår från kursplanen och betygskriterier, men har även 
kompletterats med en teoretisk modell av kommunikativ språkförmåga. Att ha 
en kommunikativ språkförmåga innebär att ha kunskaper och färdigheter på 
olika plan och kunna använda språket i dagliga livet. Varje uppgift prövar därför 
alla olika aspekter av språkbehärskningen. 
   När man i undervisningen känner stor press på att kunna visa upp resultat blir 
det lätt att man fokuserar på det enkelt mätbara, dvs. proven, enligt Lindström 
(2011). 
 
 
2.3.3. Samtal i grupp 
För att bedöma elevernas kommunikativa förmåga är samtal i klassrummet 
mycket viktiga. Som lärare måste man planera dessa samtal så att man kan 
gruppera efter elevernas nivå och personlighet. De som inte tar för sig mycket i 
klassrummet måste hamna i en grupp där de känner sig trygga. Flyman och 
Håkansson (2010), menar att lärarledda samtal ofta följer mönstret initiativ- 
respons – uppföljning, där läraren står för både initiativ och uppföljning. Tar 
man som lärare för stor plats i samtalet får man ingen god överblick över 
elevernas kommunikativa förmåga. Man bör ta ett steg tillbaka och låta eleverna 
föra samtalet. Inspelat och transkriberat material från gruppsamtal är utmärkt 
underlag till performansanalys (se nedan).  
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2.3.4. Performansanalys 
Alla elever går igenom samma inlärningsgångar i sitt andraspråk, men det tar 
olika lång tid. Med performansanalysen, som beskrivs i Tankarna springer före 
(Abrahamsson & Bergman, 2005) kan man jämföra elevens strukturer med 
inlärargångarna och få en klar uppfattning om var eleven ligger och vilket som 
är nästa steg i utvecklingen.  
   Vid bedömning ska läraren utgå från listor som fylls i efter fras- och 
satstillhörighet. Listorna visar vilka ord och meningsbyggnader som används 
mest och behärskas bäst. Utvecklingen i tal och skrift håller inte alltid samma 
steg, därför bör både talat och skrivet språk analyseras. De fel som eleven begår 
ses som tecken på utveckling, men man bör vara uppmärksam på fel som 
”stannar kvar” och riskerar att bli permanenta. Det kan vara lätt att se vilka fel 
eleven gör, men svårt att veta hur man ska gå vidare. Analysen är inte tänkt att 
isolera strukturer i undervisningen. Man kan däremot utgå från analysen och 
anpassa inflödet att bli lagom utmanande för elevens nivå. Att en elev växlar 
mellan korrekt och felaktig struktur visar att den är mottaglig för nytt inflöde 
med fler exempel. Det är alltså viktigt hur läraren väljer och utformar texter och 
annat material för att stimulera elevernas utveckling. Att rätta utflödet, det som 
eleverna redan producerat, ger oftast ingen större effekt. 
   Författarna påpekar också att tiden för bedömning kan vara knapp, men att 
vissa moment kräver mindre tid än andra. När man analyserar automatisering 
och variation av språket måste man utgå från inspelat eller skrivet material, 
medan en nivåbedömning kan göras enbart genom att lyssna på eleven. Det 
skrivna underlaget kan vara de vanliga uppgifterna som görs under lektionen. 
Huvudsaken är att man får varierat material att grunda sin bedömning på. 
   Analyserade texter eller inspelningar kan sparas i en elevportfölj (se 
nedan)och gås igenom tillsammans med eleven på ett utvecklingssamtal. Då blir 
performansanalysen en del av den fortlöpande formativa bedömningen. 
 
2.3.5. Portfolio 
I Pedagogisk bedömning (Lindström m fl, 2011) beskrivs portfolio (portfölj, 
processfolder) inte bara som en förvaring av elevernas arbeten, utan som en 
möjlighet för eleverna att gå tillbaka till vad de tidigare presterat och se sin 
utveckling. Lindström menar att det bästa är om eleven själv, i samråd med 
läraren, bestämmer vad som ska sättas in i portfolion och lär sig motivera sitt 
val. Exempelvis kan läraren uttrycka en önskan om att se en förändring och 
utveckling av ett visst moment, och då kan eleven visa upp två liknande arbeten 
med tillhörande kommentarer. Utöver arbeten bör portfolion innehålla 
uppgifter om elevens intressen, bakgrund och förkunskaper, samt kommentarer 
om elevernas arbeten och utveckling, så att andra lärare enkelt får överblick 
över elevens nivå. 
   Dagböcker är ett vanligt komplement till portfolion. De utgör bra material till 
utvecklingssamtal, eftersom de är mer personliga än testresultat och 
redovisningar. 
   Fördelarna med portfolio är att eleverna inser värdet av att fullfölja 
uppgifterna och omarbeta dem om så behövs. Det tjänar ingenting till att stressa 
igenom uppgifter och lämna in dem halvdana, för då har man ingenting att visa 
upp i portfolion. När värdet av uppgiften ökar, ökar också motivationen. Genom 
att spara sina alster ser eleverna sin utveckling och sina starka och svaga sidor. 
En risk med portfolio, enligt Lindström (2011), är att tiden rinner iväg och man 
sällan tar sig tid att gå igenom det insamlade materialet, varpå den bara blir 
som en vanlig förvaringslåda. Om det går för lång tid mellan genomgångarna 
blir materialet snabbt oöverskådligt och ointressant. Lindström menar också att 
eleven får svårt att förstå och hålla reda på all information om allt tas på en 
gång, och därför måste man kontinuerligt gå igenom portfolion. 
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2.4. Handledning  
Med formativ bedömning är tanken att eleven hela tiden ska uppmärksammas 
på sina framsteg och motiveras. Motivation betyder inte guldstjärnor och 
uppmuntrande ord, utan en bekräftelse på att det de lärt sig är korrekt. Att se 
sin utveckling dokumenterad i portfolio, i samtal med läraren, eller märka att 
man förstår instruktioner och uppgifter, är motiverande. Återkopplingen sker 
hela tiden.  
   Flyman och Håkansson (2010)  skriver också om korrigering av elevernas 
felaktiga strukturer. De menar att motivationen hos eleverna, för det mesta, inte 
sänks av att lärare ”rättar” när eleven säger fel. När små barn lär sig tala är det 
vanligt att föräldrarna rättar barnen genom att göra omformuleringar (-Jag 
gådde hit i morse, - Jaså, du gick hit i morse) (s.84). Denna korrigering har 
enligt författarna låg effekt på vuxna inlärare. En direkt korrigering (nej det 
heter såhär…) behövs för att inläraren ska uppmärksamma felet och rätta till 
det. Som lärare får man känna av vilken återkoppling som passar bäst för 
uppgiften. Är kommunikationen och ämnet det centrala i uppgiften kan 
eleverna hämmas om man korrigerar deras felaktiga strukturer på det direkta 
sättet.  
 
2.4.1. Utvecklingssamtal  
Stål (2009) menar i sin uppsats Bedömning av muntlig språkbehärskning på 
SFI, att många länder i världen har en kultur som till övervägande del är 
muntlig, medan vår är skriftlig. Därför är det extra viktigt att ta sig tid att 
regelbundet samtala med eleverna på sfi. Genom samtal om skoluppgifterna får 
man en god överblick över elevens språkbehärskning. Läraren ska inte på egen 
hand bedöma eleven, utan denne ska göras delaktig och i samtalet komma fram 
till hur utvecklingen har gått och vilka de starka och svaga sidorna är. Detta 
eftersom att ”självvärdering leder till lärande”  (Pihlgren, 2011, s.103).  
   Pirkko och Abrahamsson (2004) lägger fram samtal som en metod för att se 
om elevens uppfattning om den egna språkförmågan överensstämmer med 
lärarens bild av elevens framsteg. På så vis ökar man elevens medvetenhet kring 
sin språkinlärning, vilket är ett mål enligt kursplanen. Pettersson (2011) lyfter 
även hon fram vikten av att eleverna får samtala om bedömningen och sin egen 
studieteknik: ”Ska bedömningen stödja lärandet måste eleverna få kännedom 
om både hur bedömningsprocesser går till och hur de lär sig” (s.41) 
   God planering är en förutsättning för samtal, anser Pirkko och Abrahamsson 
(2004). För att få ut så mycket värdefull information som möjligt bör samtalet 
vara väl förberett, utan att för den sakens skull likna ett förhör. Variation mellan 
öppna och slutna frågor gör att läraren får både en jämförbar analys samt en 
uppfattning om elevens strategier för att göra sig förstådd. Det är bra om eleven 
då och då får veta i förväg när samtalen ska ske, för att kunna fundera på några 
punkter eller frågor under en tid. 
   Modersmålstalande assistent kan utgöra ett stöd där svenska språket inte 
räcker hela vägen.  
   Genom samtal med eleverna får man bättre inblick i vilka uppgifter eleverna 
finner intressanta, och kan utforma materialet så det fångar elevernas intresse.      
Motivation är, enligt Flyman och Håkansson (2010), en av de starkaste 
faktorerna i språkinlärning.  
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3. Källmaterial och metod 
Intervjuer kommer att genomföras på en verksamhet som undervisar i Svenska 
för Invandrare på nivå A till D. På enheten finns även analfabeter. Intervjuerna 
följer etikprövningslagen från Utbildningsdepartementet (2003), som 
framhåller att forskning endast får ske om uppgiftslämnarna är informerade om 
forskningens syfte, vilka följder forskningen kan medföra, att de medverkar 
frivilligt och kan avbryta sin medverkan om de så önskar.  
   Jag har valt att göra en kvalitativ forskning baserat på samtal eftersom jag 
anser att det ger mest relevant information kring ämnet. Jag söker inte statistik 
eller resultat i siffror, utan en inblick i hur man faktiskt arbetar med bedömning 
i praktiken. 
   När man samtalar med en person om dess yrke måste man ha i åtanke att det 
kan vara känsligt för personen att prata om de negativa aspekterna, de 
eventuella bristerna. Mitt syfte är inte att lyfta fram brister i bedömningen utan 
att visa på metoder som kan underlätta bedömningsarbetet och stimulera 
elevernas utveckling. 
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4. Resultat 
Jag har valt att kalla intervjupersonerna P1, P2 och P3 
 
4.1 Performansanalys 
P1 är utbildad i performansanalys och talar positivt om denna metod. Hon 
arbetade med metoden innan hon började på den här verksamheten.  Enligt 
henne går det inte att säga något generellt om bedömning på sfi eftersom 
kurserna är så olika varandra, från kurs A där eleverna kämpar med enstaka 
ljud och ord, till kurs D där de kan samtala och skriva ganska obehindrat. Nu 
undervisar hon i grupp A, och där är det inte möjligt att arbeta lika strukturerat 
med performansanalys. Eleverna i grupp A lär sig det mest grundläggande, 
såsom alfabet, dagar och enkla meningar. Deras satsbyggande har knappt 
kommit igång och kan inte analyseras än. Det är förståelsen som är det viktiga, 
att eleverna kommer igång och får en grund i språket. 
P2 tillägger att analysen är något man har med sig i ryggraden, att man lär sig 
att bedöma eleverna utan att gå efter någon speciell matris.  
 
4.2. Portfolio 
P1 har arbetat med portfolio och tycker att det är en bra arbetsmetod. Hon 
försöker samla material från eleverna att spara och gå igenom tillsammans. 
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Undervisningen lägger hon ofta upp enligt teman, t.ex. ”livsmedel” eller 
”ekonomi”. Efter avslutat tema går hon igenom den färdiga produkten med 
eleven och diskuterar hur det har gått. Efter temana följer också små test. Alla 
småtest under terminen ger eleven inblick i hur den ligger till inför sluttestet 
(som dock inte finns i kurs A, men då vet eleven hur den ligger till inför kurs B). 
P2 tillägger att portfolio underlättar mycket för andra lärare som hoppar in vid 
sjukdom, då de snabbt får överblick över gruppen och vet vad de arbetat med. 
Bytet från en kurs till en högre går smidigare om den nya läraren ser exakt hur 
elevens utveckling gått tidigare. 
Lärarna uttrycker en svårighet att arbeta med portfolio och teman eftersom att 
intagning av nya elever sker kontinuerligt under året. Nya elever kommer därför 
in ”mitt i teman”. 
Man använder sig inte av dagböcker. 
 
4.3. Prov 
P3, som har arbetat flera år i yrket, säger att sluttesten hade mycket större vikt 
för 10-15 år sedan. Sluttestet i D-kursen kunde i princip avgöra allt för eleven. 
Många duktiga elever som kunde kommunicera bra fick underkänt på provet 
och misslyckades därför med att avsluta sina sfi-studier. Orsakerna kunde vara 
enkla, som att eleven blivit nervös eller missuppfattat en del av en fråga. Nu står 
det, enligt P3, på provet att det är en hjälp för läraren vid bedömning, men inte 
en avgörande faktor. Hela terminen bör man samla på sig tillräckligt underlag 
för att kunna ge ett rättvist betyg. 
 
4.4. Samtal 
P1 tycker att samtal med eleverna är viktigt. I början går det dock inte att 
genomföra, för man kan helt enkelt inte kommunicera med eleverna när de inte 
förstår svenska alls. Då gäller gester och enkelt tal. Hon säger att hon känner av 
när eleverna förstår mer, och då samtalar hon även mer med dem. Till några 
elever tar hon då och då hjälp av en kvinna som talar somaliska, som arbetar på 
en annan del av enheten. Hon håller med om att modersmålstalande personer 
behövs för att kommunicera med eleverna, och att det vore bra om man oftare 
hade tillgång till den hjälpen. 
P1 försöker samtala med eleverna efter vare test eller tema, för att de ska veta 
vad de gjorde bra och vad de behöver träna mer på. Det blir inget långt och 
förberett utvecklingssamtal, utan mer som en liten kontroll att eleven och hon 
förstått momentet och hur eleven ligger till. Med regelbundna kontroller 
minskar risken för att eleverna ska känna sig orättvist bedömda när betygen 
sätts. 
Intervjupersonerna säger att den muntliga produktionen bedöms intuitivt, med 
exempelvis performansanalysen ”i ryggraden”. Elevernas tal spelas alltså inte in 
och bedöms utifrån matriser.  
 
4.5. Observationer 
Det ligger i lärarens uppdrag att ständigt observera sina elevers utveckling. Det 
sker nästan automatiskt, och så även på sfi. Vid muntlig framställning har man 
ett schema att utgå från som visar ungefär vilken nivå eleven ligger på. Schemat 
är ganska avancerat och används när man i förväg bestämt att samtalet ska 
bedömas mer noggrant. 
 
4.6. Allmänt om bedömning på sfi 
Det framgår att vissa av lärarna tycker att kursplanerna är alltför otydliga, att de 
säger ”allt och ingenting”. Tydligare riktlinjer i vad som ska bedömas i elevens 
kommunikativa språkförmåga skulle underlätta. 
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5. Diskussion 
 
Den formativa bedömningens grundstenar är att kunna kommunicera om 
elevens lärande på ett språk som eleven förstår. Detta är inte möjligt på sfi idag. 
När eleverna börjar sfi kan de ofta ingen svenska alls. Metaspråket som används 
i andra skolformer används inte här, och modersmålstalande personer används 
bara undantagsmässigt just på den här verksamheten. Alltså fattas det en 
mycket viktig del för att kunna säga att man arbetar med formativ bedömning. 
Utan ett gemensamt, fungerande språk är det svårt att få eleven att förstå exakt 
vad som ska läras och varför. Man vet inte alltid om man har samma 
förväntningar som eleven, eller om poängen med uppgiften har förståtts.  
   Bedömningen på sfi ska grundas på elevens kommunikativa förmåga i olika 
situationer. Det är flera lärare, både i min och Ståls studie, som anser att målen 
som eleverna ska uppnå efter avslutad kurs inte är tillräckligt tydliga. Målen 
säger inte exakt vad eleverna ska kunna när det gäller exempelvis grammatisk 
kunskap. De säger i princip bara att eleven ska klara sig i vardags-, samhälls- 
och arbetsliv, vilket bl.a. innebär att kunna ta del av texter och medverka i 
samtal. Att uppfatta målen i styrdokumenten som vaga kan göra läraren osäker 
på vad som ska bedömas. Läraren måste våga bedöma efter vad som är syftet 
med utbildningen. Syftet är att eleven ska lära sig svenska språket tillräckligt 
bra för att få inflytande i sitt nya land och i sitt liv. Varje elevs behov är unikt. 
   Precis som det framkommer i inledningen till det här arbetet krävs det att 
eleven görs delaktig i sitt eget lärande för att utveckla den kompetens som krävs 
för att få inflytande i vårt demokratiska samhälle. Därför är det oroväckande att 
eleverna inte görs mer delaktiga i planering och utvärdering av sitt arbete på sfi.     
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   Av vad jag kommit fram till i det här arbetet är delaktighet i studierna en 
avgörande faktor för resultaten, men undersökningen visar att man fortfarande 
har mycket att förbättra på den fronten. 
   Det var positivt att se hur lärarna försöker att samtala med eleverna ofta under 
utbildningens gång. Eleverna behöver den muntliga feedbacken hela tiden och 
inte bara få ett summativt betyg efter ett prov.  
   Att öka elevens inflytande över sin utbildning är ett första steg i att öka dess 
inflytande i samhället i övrigt. Men det måste ju ändå ske i ett samtycke med 
läraren, och det finns ingen annan väg att göra detta på än i kommunikation. 
Jag ser dock inte hur man ska kunna kommunicera om så svåra saker utan att få 
hjälp på elevens modersmål. Det vore optimalt att få tillgång till 
modersmålstalande personer med jämna mellanrum. 
   Stål (2009) framförde i sin studie att de intervjuade lärarna uttryckte ett 
behov av att hitta adekvata bedömningsverktyg som de gemensamt kunde utgå 
ifrån. Jag upplevde inte att mina informanter kände samma behov. De verkar 
förlita sig på den intuitiva förmågan att bedöma, en förmåga som de grundar på 
många olika bedömningsverktyg.  Man kan säga att de tar det bästa hos varje 
verktyg och sätter ihop delarna till något som fungerar på sfi. 
Performansanalysen fungerar till exempel bäst i de lite mer avancerade 
grupperna. Samtal är svåra att hålla i början när eleverna kan så lite, men de är 
ändå viktiga. Det verktyg som jag tror fungerar i alla grupper är portfolion. Om 
lärarna tillsammans bestämmer hur arbetet med portfolio ska bedrivas så kan 
de ha stor hjälp av varandra. Elever i mer avancerade grupper kan vara med i 
genomgången av nybörjarnas portfolios. På så vis lär de sig att anpassa sitt 
språk till en ny situation, vilket är ett av sfis kunskapsmål, samtidigt som de ser 
hur långt de faktiskt kommit i sin egen språkutveckling. De nya eleverna 
motiveras av att se hur folk med samma bakgrund se de har utvecklat språket. 
   Lärarna uttrycker att en av svårigheterna på sfi är att intagningen av elever 
sker hela läsåret. Jag tror dock att portfolio kan underlätta då, för då ser man 
vad eleven har gjort och inte gjort. 
   Dagböcker kan användas även på sfi, men det görs inte idag. Lärarna kan inte 
själva ta del av elevernas dagböcker om de skrivs på modersmålet. Jag anser 
dock att dagböcker är värdefulla ändå, av tre anledningar. Det visar att vi 
värdesätter elevens modersmål, som är en viktig del av identiteten, det ger 
eleven insikt i sitt lärande, och det underlättar för eleven att ha en utgångspunkt 
för utvecklingssamtal. 
   Att använda sig av schema när man bedömer muntlig framställning är bra. Det 
kan vara en bra idé att använda sig av någon enklare form av avprickningslista 
och analysera den dagliga muntliga framställningen. Eleven presterar säkert 
annorlunda i en mer avslappnad miljö än vid ett prov. 
   Det vore också bra att med jämna mellanrum spela in och transkribera tal och 
låta någon annan lärare bedöma skriften. Som lärare lär man sig förstå sina 
elever så bra att man ibland inte är tillräckligt kritisk. Precis som det framgick i 
forskningen bör transkriberat tal analyseras åtminstone någon gång, eftersom 
tal och skrift utvecklas olika. 
   Trots lärarnas försök att använda sig av olika bedömningsmallar har jag 
förstått att mycket av undervisningen går ut på att träna inför prov, mestadels 
skriftliga, och sedan följa upp resultatet. Proven är visserligen utformade för att 
testa alla olika aspekter av språkbehärskningen, och bara utgöra ett hjälpmedel 
för läraren vid bedömning. Jag tror dock att lärarna förlitar sig mer på proven, 
som är enkelt jämförbara, än på annat material de samlar in under terminens 
gång. När inte arbetslaget arbetar med samma slags bedömningsverktyg 
(performansanalys eller samma slags avprickningslistor exempelvis) blir det lätt 
så att proven, som är gemensamt material, blir grunden och resten blir 
komplement.  
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   Med den kunskap jag tillägnat mig genom denna studie anser jag att 
bedömningen och handledningen som den ser ut just nu lutar något mer åt det 
summativa än det formativa, men att utvecklingen verkar gå i rätt riktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Framtida forskning 
 
Under tiden detta arbete skrevs pågick konferenser om den nya betygsskalan A-
F. Vid terminsavslutningen 2011 infördes denna betygsskala i utbildningen i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (Skolverket, 2011). 
Det nuvarande systemet på sfi ska göras om och följa de nya bestämmelserna 
från och med juli 2012. Enligt min intervjuperson P1 talade man mycket om 
individuella utvecklingsplaner och elevens individuella behov på konferensen 
hon medverkade på. Hon nämner också att behörigheten för lärare på sfi har 
skärpts från tidigare, och har en förhoppning om att kvaliteten i undervisning 
och bedömning kan höjas i och med detta. Om något år ser det kanske 
annorlunda ut och det kan vara intressant att forska vidare i bedömning och 
handledning på sfi. 
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Bilagor 
 
 
Intervjufrågor  
 
Hur kommunicerar ni elevens utveckling och måluppfyllelserna så att ni och 
eleven har samma förväntningar? 
 
Anser ni att kraven om slutprov riktar uppmärksamheten för mycket på just 
dessa resultat och att annan kunskap kommer i skymundan?  
 
Anser ni att den bedömning som sker idag främjar elevernas lärande eller 
snarare summerar vad eleven lärt sig/inte lärt sig? 
 
Tror ni att en IUP och uppföljning på elevens modersmål skulle främja elevens 
utveckling? 
 
Hur mycket kontakt har eleverna med samordnare som talar modersmålet 
under studietiden? 
 
Har ni utvecklingssamtal med eleverna och hur förbereder ni dessa i så fall?  
 
Förbereds eleverna också så att de kan tänka ut eventuella saker att ta upp? 
 
Jobbar ni med performansanalys? 
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