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Sammanfattning 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur svenska som andraspråkselever och deras svenska som 

andraspråkslärare använder formativ bedömning i undervisningen, för att främja elevernas 

andraspråksutveckling. Detta gjordes genom att intervjua en svenska som andraspråkslärare och två 

grupper av dennas svenska som andraspråkselever. Resultatet av undersökningen visar att läraren 

och eleverna inte har samma uppfattning om lärarens bedömning. Enligt läraren skapar hon en 

förförståelse för eleverna för uppgifterna, samt att hon förklarar för eleverna hur de ska använda 

hennes bedömning hos att förbättra sina resultat. Det verkar som att läraren försöker göra sitt bästa 

genom att förklara och leda sina elever till bättre resultat, men hon lyckas inte. Detta beror främst på 

att eleverna har annorlunda erfarenheter av skolan i deras hemländer och att de har språkliga brister 

i det svenska språket. Eleverna verkar inte förstå vad som förväntas av dem i den svenska skolan och 

de kan heller inte ta del av den formativa bedömningens fördelar på grund av att de inte behärskar 

skolans abstrakta språk. Det som båda klasserna framförde var att de saknade ett individuellt 

arbetssätt i undervisningen, vilket också kan bidra till att formativ bedömning inte tas emot av 

eleverna på ett optimalt sätt.  

Nyckelord: bedömning, formativ bedömning, svenska som andraspråk, förhållningssätt, 

introduktionsprogram 

Abstract 

This thesis aims to investigate how Swedish as a second language pupils and their Swedish as a second 

language teacher use formative assessment, to promote pupils' second language development. This 

was done by interviewing a Swedish as a second language teacher and two groups of her Swedish as a 

second language students. The result of this study shows that the teacher and the pupils do not have 

the same perception of how the teacher’s assessment. According to the teacher, she created a 

preunderstanding of the tasks for the pupils, and she also explains to the pupils how to use her 

evaluation to improve their results. It seems that the teacher is trying her best by explaining and 

leading her pupils to better results, but she does not really succeed. This is mainly due to the fact that 

the pupils have different school experiences from their home countries and they do not master the 

Swedish language well. The pupils do not seem to understand what is expected of them in the Swedish 

school system, and they cannot benefit from the formative assessment because they do not master the 

abstract language, that is used in school. The two classes expressed that they missed an individual 

approach in the teacher’s teaching, which may also contribute to the fact that the pupils cannot benefit 

from formative assessment, which is used by their teacher. 

Keywords: assessment, formative assessment, Swedish as a second language, approach, 

introduction program 
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1. Inledning 

Skolan har ett kunskapsuppdrag och i den svenska skolan är kunskapsbedömning en viktig del 

av lärarens uppgifter. Elevers kunskapsutveckling ska följas och bedömas och detta ska ske på 

ett medvetet och pedagogiskt sätt.  Många förknippar ordet ”bedömning” med betyg, men 

termen betyder så mycket mer. Bedömningarna ska kartlägga och värdera elevernas 

kunskaper. Bedömningarna ska återkoppla för lärande samt synliggöra praktiska kunskaper. 

Bedömningarna hänger både samman med och ska utvärdera undervisningen (Skolverket, 

2016a). Bedömningens syfte handlar huvudsakligen om att samla in olika typer av information 

om elevens arbetsprestationer och att tolka dessa. Bedömningar kan fungera summativt 

och/eller formativt (Skolverket, 2011a:6,12). 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 1  beskriver skolans 

uppdrag som att främja lärande och stimulera elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 

2011b:9). En framåtsyftande kunskapsbedömning, kommunicerad med eleven, har en positiv 

och kraftfull påverkan på lärandet. En sådan framåtsyftande bedömning är formativ 

bedömning (Wallberg, 2013; Lundahl, 2013; Skolverket, 2014, 2016a; Wiliam & Black, 1998). 

Formativ bedömning är ett relativt nytt begrepp och hyllas i både svensk och internationell 

forskning för dess positiva effekter på lärandet. Forskare som Christian Lundahl (2011) och 

Dylan Wiliam (2013) anser också att formativ bedömning är det arbetssätt som ger bäst 

resultat när det gäller elevers inlärning och Wiliams forskning stödjer detta uttalande. 

Enligt skolans styrdokument framgår det att lärare ska använda sig av bedömning i 

formativt syfte. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 

står skrivet under ”bedömning och betyg” att skolans mål är att varje elev: 

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina 

resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna. (Skolverket, 2011a:18)    

Begreppet ”formativ bedömning” är inget nytt begrepp men det verkar dock finnas oklarheter 

hos lärare om vad formativ bedömning egentligen innebär. Det finns ett stort behov av 

forskning som syftar till att stärka lärares bedömarkompetens, inte enbart gällande 

kunskapsbedömningar av elever, utan också när det gäller bedömningar av sin egen 

undervisning. Bedömning är ett kraftfullt pedagogisk verktyg som kan ge positiva effekter på 

elevernas lärande; om det används på rätt sätt. Används det på fel sätt, kan det få negativa 

konsekvenser (Jönsson, 2013:9). Bedömningen ska stödja elevernas lärande och formativ 

bedömning är ett sätt att uppnå detta. En förhoppning med denna undersökning är att kunna 

bidra till att lärare kan använda formativ bedömning så att eleverna kan och vill utveckla sitt 

andraspråk på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att hitta adekvata bedömningsverktyg för 

                                                        
1 Hädanefter används förkortningen Lgr11 
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lärare att förlita sig på, så att eleverna kan utvecklas efter sina egna förutsättningar och inte 

efter lärarens förutsättningar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare och elever i svenska som andraspråk (SVA) 

upplever hur formativ bedömning påverkar svenska som andraspråkselever. I Lgr11 står det 

att elever ska utveckla sin förmåga att skriva och prata svenska, och ambitionen är att 

undersöka om formativ bedömning som bedömningsverktyg främjar andraspråkselevers 

språkutveckling. Jag avser även att studera på vilket sätt elever tar emot bedömningen och hur 

den används för att förbättra elevers språkutveckling. 

Frågeställningar 

1. Hur upplever lärare och elever i svenska som andraspråk att formativ bedömning påverkar 

svenska som andraspråkselevers språkutveckling? 

2. På vilket sätt tas bedömningen emot av eleven? 

3. Hur används bedömningen av eleven för fortsatt lärande? 

2. Bakgrund 

Detta bakgrundsavsnitt fokuserar på och diskuterar några viktiga begrepp som är relevanta för 

föreliggande studie om formativ bedömning. I avsnitt 2.1 presenteras en beskrivning av 

bedömning som ett verktyg i skolan.  I avsnitt 2.2 kommer bedömning av ett andraspråk sedan 

att definieras. Avsnitt 2.3 redovisar begreppet formativ bedömning.  Slutligen, avsnitt  

2.4 kommer att presenteras olika bedömningsverktyg. 

2.1 Bedömning i skolan 

Vad är bedömning? Svaret på denna fråga är inte så självklart som man kanske tror. Skolverket 

har gett ut stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och 

möjligheter (2011a), vilket visar att det finns behov hos lärare och blivande lärare att få mer 

kunskap om bedömning som verktyg. Bedömning kan ge stora positiva effekter, både för 

elevernas lärande och deras motivation om den används på rätt sätt. På detta sätt kan 

bedömning hjälpa elever att lära sig bättre, mer, snabbare och hellre. Det verkar även som att 

bedömningen kan vara till hjälp för svagpresterande elever, genom att förbättra deras 



3 

självkänsla och prestationer. Om bedömningen används på fel sätt, kan det ha starkt negativa 

effekter på elevernas lärande, motivation och självkänsla (Jönsson, 2013:9).  

Bedömningen av en elevs kunskap har sin grund i elevens arbetsprestation, som kan 

betraktas som ”en reaktion eller svar på de uppgifter som ingår i en bedömningssituation”. 

Arbetsprestationen kan vara en produkt av ett slutresultat eller en process som visas hur 

arbetet utvecklas. Här menas med termen bedömning den insamling av information och de 

observationer som händer kring en elevs arbetsprestationer, och som sedan tolkas för att leda 

till någon form av beslut (Skolverket, 2011a:6). 

Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med 

undervisningen och när bedömning används på ett medvetet och systematiskt sätt i 

undervisningen, ges eleven en god grund för lärande (Wiliam, 2015:65). Lgr 11 talar om ett 

lärande som förbereder elever ”för att leva och verka i samhället, om beständiga kunskaper, 

om färdigheter och metoder för att tillägna sig nya kunskaper i olika ämnen och kritiskt 

granska fakta och förhållanden” (Skolverket, 2011a:6). Det är detta lärande som bedömning 

och undervisning ska leda till.   

För bedömningar i skolan är det elevens förmågor som står i centrum och både läraren 

och eleven kan göra bedömningen till ett redskap för lärande. Eleverna har en viktig roll i 

arbetet med bedömning, då läroplanen förutsätter att elever ska ta eget ansvar för sitt lärande, 

t.ex. genom att bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov (Skolverket, 2011a:15).  I 

vilken omfång detta ska ske beror på elevens ålder och mognad. 

Bedömning i form av ett omdöme eller ett betyg till eleven, har en summativ funktion. 

Om den istället fungerar som en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling, 

utifrån elevens styrkor och svagheter som framkommit i bedömningen, fungerar den 

formativt. Summativa bedömningar, t.ex. nationella prov, kan i undervisningen också 

användas formativt för eleverna om den hjälper eleven i sitt lärande. När läraren ändrar sin 

undervisning med anledning av elevernas resultat på proven, fungerar bedömningen också 

formativt (Skolverket 2011a:9). 

2.1.1 Bedömningens syfte 

Som lärare ska man bedöma sina elevers prestationer men frågan är vad det betyder att 

bedöma och hur det går till. Teoretiskt sett är bedömning i skolans värld en tolkning av elevers 

prestationer i förhållande till någonting, och detta ”någonting” beror på vilken typ av 

bedömning det handlar om (Jönsson, 2013:13). Skolverket (2011a:7) beskriver att bedömning 

av en elevs kunskaper huvudsakligen handlar om att samla in ”olika typer av information om 

elevens arbetsprestationer och att tolka dessa”. Hur man sedan använder den insamlade 

informationen är beroende på bedömningens syfte. Ur ett undervisningsperspektiv används 

bedömningar främst för att: 
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• kartlägga kunskaper, 

• värdera kunskaper, 

• återkoppla för lärande, 

• synliggöra praktiska kunskaper och 

• utvärdera undervisning. 

I praktiken kan dessa syften gå in i varandra. Nedan beskrivs vart och ett av dessa syften 

närmare (Skolverket, 2011a:7). Nedan omskrivs de olika bedömningssätten kortfattat. 

Bedöma för att kartlägga kunskaper 

En elevs kunskaper kartläggs i olika perioder och sammanhang under skolgången. 

Kartläggningen beskriver elevens utgångspunkt inför ett nytt skede i undervisningen. Det kan 

ske t.ex. i början på en ny kurs eller ett nytt ämnesområde eller när läraren vill få insikt i hur 

eleven ligger till i det aktuella ämnet just då. Detta kan sedan användas för planering av 

undervisningen. Kartläggningen kan också användas när man ska ta ett beslut i/om 

individuella insatser, t.ex. studiehandledning på modersmålet eller extra stödundervisning. 

Skolan behöver ta reda på vilka kunskaper och skolerfarenheter nyanlända barn och 

ungdomar har med sig och från den 15 april 2016 är en stegvis pedagogisk kartläggning (steg 

1 och 2) obligatoriskt för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan  

(Skolverket, 2011a:7). Undervisningen ska kunna anpassas till de nyanländas förutsättningar 

(Skolverket, 2016b). 

Bedöma för att värdera kunskaper 

Elevers resultat och arbetsprestationer värderas genom att jämföra dem med kunskapskraven 

för det aktuella ämnet eller kursen, så att läraren kan se hur långt eleverna har kommit i sin 

läroprocess. Denna värdering kan göras både vid en bestämd tidpunkt under pågående kurs 

och som en summering av prestationer mot slutet av kursen. Läraren kan med hjälp av 

bedömningen värdera elevens kunskapsutveckling, för att se hur och hur mycket eleven har 

lärt sig. Denna värderande bedömning ligger till grund för ämnesspecifika skriftliga omdömen 

i elevers individuella utvecklingsplaner (IUP) eller för betygssättning vid slutet av en termin i 

grundskolan (Skolverket, 2011a:8). 

 

Bedöma för att återkoppla för lärande 

För att bedömningen ska kunna leda till lärandet, behöver den följas upp av lärare och elev, 

för att på detta sätt får eleven en tydlig återkoppling på sina arbetsprestationer. Som beskrivits 

tidigare i ”Bedöma för att värdera kunskaper” används informationen från bedömningen för 
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att se hur långt eleven har nått men i ”Bedöma för att återkoppla för lärande” används 

bedömningen också till att handleda eleven vidare i sin kunskapsprocess. På detta sätt används 

bedömningen formativt. Inom formativ eller lärande bedömning, sätts styrkor och svagheter i 

elevens kunskaper i relation till aktuellt kunskapskrav för att synliggöra elevens 

utvecklingsmöjligheter.  Även den här typen av information ska förvaras i elevens IUP 

(Skolverket, 2011a:8). 

Bedöma för att synliggöra praktiska kunskaper 

Genom uppgifter som liknar situationer i vardagen kan praktiska kunskaper synliggöras och 

bedömas. Elevers kunskap bedöms när elever utför en handling eller deltar i en aktivitet där 

de kan få en konkret och direkt återkoppling på sin kunskapsutveckling. Exempel på 

verklighetsnära praktiska uppgifter som kan bedömas är problemlösningsförmåga, 

analysförmåga samt kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011a:8). 

Bedöma för att utvärdera undervisning 

Elevernas resultat ger läraren viss information om hur undervisningen har fungerat och 

utifrån den informationen kan lärare och elever se vad som har fungerat bra eller mindre bra 

i undervisningen. Information utifrån elevernas resultat kan sedan fungera som en grund för 

anpassning och utveckling av undervisningsmetoder. Genom att utvärdera och jämföra 

elevernas resultat i en specifik bedömningssituation med deras resultat i liknande situationer, 

kan läraren ta reda på om de på ett tillförlitligt sätt prövar det som de är tänkta att pröva. Dessa 

resultat presenteras som en nationell resultatbild mot vilken lärare, skolor och kommuner kan 

jämföra sig (Skolverket, 2011a:9). 

2.2 Svenska som andraspråk 

Ett andraspråk lärs in efter man har helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) 

samt att inlärningen sker i en miljö där språket används i naturlig kommunikation 

(Nationalencyklopedin, 2016). En allt större andel elever i svenska skolan utgörs av elever med 

annat modersmål än svenska, och många av dem har ett välutvecklat modersmål men har 

begränsade kunskaper i svenska, medan andra har bättre kunskaper i svenska men saknar 

vissa grundläggande delar i modersmålet. En bra och gedigen undervisning i svenska som 

andraspråk är nödvändig, så att eleverna kan tillgodogöra sig ämnesundervisningen i skolan 

(Namei, 1999:108). 

Enligt Skolförordningen (2011:185) ska undervisning i svenska som andraspråk 

anordnas för: 
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1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och3. 

invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. 

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev (Riksdagen, 5 kap. 

14§). Elevens rätt till undervisning i svenska som andraspråk är inte beroende av vilken 

språknivå eleven befinner sig på, eftersom alla elever har rätt till undervisning utifrån sina 

egna förutsättningar: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011b:8) 

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Eleven ska också 

utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Att 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt att välja och använda 

språkliga strategier är andra förmågor som undervisningen ska ges förutsättningar att 

utveckla. Eleven ska slutligen utveckla förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa 

språkliga normer, samt söka information från olika källor och värdera dessa (Skolverket, 

2011b:239,240). Dessa sex förmågor är likadana för alla årskurser och bygger tillsammans 

med det centrala innehållet upp kunskapskraven. 

2.2.1 Bedömning i svenska som andraspråk 

Tidigare användes bedömning av språkfärdigheter hos andraspråkselever, för att avgöra om 

eleven var i behov av undervisning i andraspråk. Denna syn förändrades i och med att ämnet 

svenska som andraspråk nuförtiden ses som ett eget ämne och inte längre som ett stödämne 

(Bergman & Abrahamsson, 2004:597). 

Bedömning är en mångfasetterad fråga och lärare använder sig av en språkbedömning 

i två olika syften. Dels som ett underlag för en bra undervisning och dels som underlag för 

betyg (Frisell, 1993:266).  Vidare behövs en ”tillförlitlig och allsidig” bedömning för att lärare 

ska få underlag för uppföljning av elevernas språkutveckling, fungerade elevgrupper, 

information till kollegor och föräldrar samt utvecklingssamtal med eleverna (Bergman & 

Abrahamsson, 2004:597). 

Bedömning i skolsammanhang bör äga rum i en kontext: språkbehärskningen ska ha 

samband med vad språket ska användas till. För att se till att bedömningen är pålitlig, behövs 

en fortlöpande uppföljning av elevernas språkutveckling och den bör vara en del av 

undervisningen. Skolan måste ta hänsyn till elevernas förutsättningar att tillägna sig 
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undervisningen i andra ämnen, vilket är centralt i kursplanen i svenska som andraspråk, och 

därför behövs kunskap om elevernas aktuella språknivå. Även i andra organisatoriska 

lösningar är denna kunskap nödvändig, t.ex. för att kunna besluta om eleven behöver gå i en 

speciell nybörjargrupp eller förberedelseklass, om anpassad undervisning ska erbjudas eller 

hur planeringen mellan olika lärarkategorier ska planeras (Bergman & Abrahamsson, 

2004:589). 

Kunskapskraven i Lgr11 visar vad som krävs för att uppnå olika betyg. Betygsskalan 

innehåller sex steg, där D till A är godkända betyg, medan F inte är ett godkänt betyg.  

För att få betyget E, C eller A krävs att elevens kunskaper motsvarar beskrivningen av 

kunskapskravet i sin helhet. För betygen B och D ska eleven ha uppnått det underliggande 

kunskapskravet i sin helhet och till övervägande del det som beskrivs i överliggande krav. 

(Skolverket, 2011a: 245-250) 

Följande tabeller visar den delen av kunskapskraven i slutet av årskurs sex och nio, som utgår 

från förmågan att ”analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” i ämnet svenska 

som andraspråk (Skolverket, 2011b:8,24). 

 

                            Tabell 1: Kunskapskraven i slutet av årskurs 6 (Skolverket, 2011b:8). 

 

                  

                             Tabell 2: Kunskapskraven i slutet av årskurs 9 (Skolverket, 2011b:24). 
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2.2.2 GERS 

Förkortningen GERS står för Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, 

undervisning och bedömning och är en referensram där Europarådets syn på 

språkundervisning, språkinlärning och bedömning av språkfärdigheter presenteras. 

Referensramen innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter man behöver lära 

sig, för att kunna kommunicera framgångsrikt på ett visst språk. I den beskrivs fem olika 

färdigheter hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig 

färdighet i sex olika nivåer A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Dessa gör det möjligt att mäta de lärandes 

utveckling i varje skede av inlärningsprocessen och genom hela livet Skolverket, 

2009:1,23,24). 

                   Figur 1: De olika nivåerna av inlärningsprocessen (Skolverket, 2009:23). 

 

 

I Europa finns olika utbildningssystem och ett syfte med att anknyta språknivåerna till GERS 

i såväl grundskolan som gymnasial utbildning är att en person, som vill studera vidare eller 

arbeta i ett annat europeiskt land, kan visa att ett svenskt kursbetyg i det aktuella språket 

motsvarar en viss nivå i GERS. Vilka krav som ska ställas på dessa nivåer för att organisera 

språkinlärning och för ett allmänt erkännande av språkkunskaper visas i tabell 3 (Skolverket, 

2009:24). 
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         Tabell 3: Kraven som ska ställas på nivåerna (Skolverket, 2009:24). 

 

 

2.3 Formativ bedömning 

Formativ bedömning är ett aktuellt ämne i skolutveckling och den forskning som finns visar 

att formativ bedömning har stor positiv betydelse för elevernas lärande (Wiliam, 2015; 

Wallberg, 2013; Lundahl, 2013; Skolverket, 2014, 2016a; Wiliam & Black, 1998). Termen 

formativ bedömning användes första gången 1967 av Michael Scriven, för att beskriva hur 

utvärdering kunde förbättra undervisningen. Han ställer termen i motsats till summativ 

bedömning (Scriven, 1969:41). Även Benjamin Bloom (1969) är av samma åsikt och menar att 

formativ bedömning är raka motsatsen och innebär feedback och förbättring vid varje stadium 

i undervisning- och lärprocessen” (Ibid:48). Dylan Wiliam och Paul Black (1998) definierar 

formativ bedömning som: 
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omfattande alla aktiviteter som lärare och/eller deras elever företar sig som ger information att 

använda som feedback för anpassning av de undervisnings- och läraraktiviteter de håller på 

med (Black & Wiliam, 1998:7). 

Bronwen Cowie och Beverly Bell (1999) justerade denna omskrivning något genom att lägga 

till att information från bedömningen skulle användas under tiden som lärandet sker. De 

omskriver formativ bedömning som: 

den process som lärare och elever under lärandet använder för att känna igen och reagera på 

elevlärande för att förbättra lärandet” (Cowie & Bell, 1999:32). 

En metodöversikt genomförd av OECD i åtta länder preciserar formativ bedömning som en 

bedömning som görs under lärprocessen, för att förbättra undervisning eller lärande (Shepard 

et al., 2005:75). 

Formativ bedömning benämns ibland som bedömning för lärande ibland synligt lärande eller 

lärande bedömning (Wallberg, 2013:10). I den här uppsatsen används begreppet formativ 

bedömning, eftersom det är ett begrepp som är vedertaget och Skolverket använder detta 

begrepp. Begreppet formativ bedömning handlar inte enbart om elevens prestationer, utan 

lika mycket om kvaliteter i allmänhet, hur man producerar en produkt med god kvalitet och 

hur man bedömer kvaliteterna. Formativ bedömning handlar inte enbart om att vara enbart 

ett verktyg och särskilda aktiviteter som görs i klassrummet, utan det handlar om ett 

förhållningssätt som kan vara svårt att ta till sig. Detta förhållningssätt måste erövras, enligt 

författaren, genom träning och genom att experimentera i samarbete med elever och kollegor 

(Ibid:11). 

Skolverket beskriver formativ bedömning, som ett redskap för lärande både för elever 

och för lärare. Meningen med ett aktivt arbete med formativ bedömning avser att skapa en 

lärandekultur och ett klimat i klassrummet, där eleverna får möjlighet att lära sig att lära samt 

att de vill lära. Klassrumsklimatet och bedömningskulturen i klassrummet har stor betydelse 

för den enskilde elevens inställning till lärande. Bedömning kan påverka elevens motivation 

och självbild både positivt och negativ, vilket visas i nedanstående figur (Skolverket, 2014). 
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   Figur 2: Bedömningens påverkan på elevernas motivation (Skolverket, 2014). 

 

 

Syftet med formativ bedömning är att jobba för att eleven ska förstå uppgiftens syfte samt hur 

arbetet ska ske, hur resultatet kan bedömas på olika sätt och hur denna bedömning kan 

påverka slutbetyget, hur bedömningen kan hjälpa till att nå målen samt hur undervisningen 

fungerar. Fokus ligger därmed på förståelse i formativ bedömning (Wallberg, 2013:13). 

Eleverna ska inte behöva gissa sig till lärandemål och bedömningskriterier. Det är viktigt att 

eleverna vet vad som är viktigt och det som de förväntas lära sig (Jönssen, 2013:21). 

Traditionellt arbete går ut på att läraren ger en uppgift som eleven ska utföra och lämna in. 

Arbetet blir bedömt och betygsatt av läraren, som i sin tur lämnar kommentarer till eleven, så 

att hen kan använda sig av kommentarerna i nästa arbete för att få en bättre kvalitet på arbetet. 

Processen inom formativ bedömning är inte densamma. 

Margaret Prices forskning visar att det är viktigt att inse att formativ bedömning inte 

är en metod, utan ett arbete i en process (Wallberg, 2013:34). Även andra har betonat att 

formativ bedömning betraktas som en process (Cowie & Bell, 1999:32; Shepard et al., 

2015:275; Looney, 2005:21; Wiliam, 2013:53). Margaret Price beskriver processen för att 

utveckla mot formativ bedömning i fyra steg. Första steget i utvecklingen mot formativ 

bedömning betyder att läraren ger en uppgift tillsammans med en bedömningsmall, som 

berättar för eleven vad som förväntas. Denna mall är ofta indelad i betygssteg, i vilken både 

elev och lärare kan bocka av och visuellt förstå vad som eleven har uppnått samt vad eleven 

behöver utveckla. Bedömningsmallarna skapar lärare och elever tillsammans så att språk och 

kvalitetsbegrepp kan förstås av alla. Detta betyder att eleven får ett stort eget ansvar, som 

betonas i läroplanen (Wallberg, 2013:33, 34). 

Inom formativ bedömning är förståelse ett centralt begrepp. Förståelse är viktig inom 

formativ bedömning men inte enbart förståelse för elever. Wallberg (2013:43) menar att också 

läraren måste ha förståelse för sina elever och deras arbete ”för att kunna bedöma måste man 

förstå det som ska bedömas”. Slutligen, i det sista steget i utvecklingen mot formativ 

bedömning organiserar läraren och skolan arbetet så att eleverna tar ett större ansvar, 
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nämligen att de tar ansvar för utformningen av uppgiftsinstruktionen, såväl som 

bedömningsmallen och bedömningen av det egna arbetet och kamraternas arbeten 

(Wallberg, 2013:33,34; Skolverket, 2014). På detta sätt är man samtidigt tydlig och stödjande 

som lärare, så att eleven kan lära sig så bra som möjligt (Jönsson, 2013:34). 

Som skrivits tidigare är formativ bedömning en förhållningsätt där arbetet med 

bedömningen och förståelsen för bedömningen omformuleras i en process (Wallberg, 

2013:10). Målen för undervisningen tydliggörs i en formativ bedömningsprocess samt att 

information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen. Vidare ges återkoppling 

som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. Tre viktiga frågor behöver ställas av 

elev och lärare ”Vad är målet?” ”Hur ligger jag/eleven till?” och ”Hur ska jag/eleven gå vidare?” 

(Skolverket, 2014). Utifrån dessa tre frågor beskrivs nedan fem nyckelstrategier för formativ 

bedömning, i vilka både eleven, klasskamraterna och läraren är viktiga deltagare.   

2.3.1 Nyckelstrategierna 

Black och Wiliam (1998) har tagit fram fem nyckelstrategier för arbetet med formativ 

bedömning i samarbete med andra forskare. Dessa nyckelstrategier syftar till att konkretisera 

de lärandeaktiviteter som de anger i sin definition av formativ bedömning (Vetenskapsrådet, 

2015: 106). Black & Wiliams (1998:7) definierar formativ bedömning som alla de aktiviteter, 

som läraren eller dennes elever utför och som ger information, som kan användas som 

feedback för att förändra undervisningen och de lärandeaktiviteter som eleverna deltar i.  

Dessa nyckelstrategier kan beskrivas som följande:   

1. Vad ska eleverna lära sig? Tydliggör mål och kunskapskrav. 

2. Vad kan de redan? Organisera effektiva diskussioner och aktiviteter som utvecklar 

och synliggör elevers lärande. 

3. Hur ska eleverna göra för att komma vidare? Ge feedback som hjälper eleverna 
framåt. 

4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande? Aktivera eleverna som resurser för 

varandras lärande. 

5. Hur kan eleverna bedöma och styra det egna lärandet? Aktivera eleven som ägare av 

sitt eget lärande (Skolverket, 2014). 

1. Vad ska eleverna lära sig? Tydliggör mål och kunskapskrav. 

Vikten av att veta vad eleven ska lära sig har visats av ett antal forskningsstudier (Wiliam, 

2013:67). I kurs- och ämnesplanerna för svenska som andraspråk representeras målen för 

undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla. Under rubriken Syfte finns 

dessa mål uppradade. För att eleverna ska kunna förstå dessa mål, behöver de vara tydliga och 

begripliga för eleverna. Om elever ska utvecklas behöver de förstå syftet med undervisningen 
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och känna sig delaktiga i detta. En annan viktig aspekt är att eleverna ska få möjligheter att 

lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer, så att de kan se vart de är på väg i 

sin utveckling. Ett sätt att skapa förståelse för dessa kvaliteter är genom att lärare och elever 

diskuterar samt värderar exempel på arbetsprestationer av olika kvalitet. Ett annat sätt är 

genom att arbeta fram bedömningsexempel tillsammans med eleverna (Skolverket, 2011a:16). 

2. Vad kan de redan? Organisera effektiva diskussioner och aktiviteter som utvecklar och 

synliggör elevers lärande. 

Det är viktigt att utforma undervisningen på ett sådant sätt att det blir tydligt både för lärare 

och elever i vilken omfattning eleverna har lärt eller förstått, d.v.s. var eleverna befinner sig i 

förhållande till målen. Uppgifter, frågor som ställs i klassrummet, prov m.m. ger eleverna 

möjlighet att visa sina kunskaper. Genom att läraren samlar in information om elevernas 

kunskaper, kan läraren evaluera sin undervisning och utifrån den evalueringen kan 

undervisningen ändras och anpassas till elevernas behov och förutsättningar (Skolverket, 

2011a:16). 

3. Hur ska eleverna göra för att komma vidare? Ge feedback som hjälper eleverna framåt. 

Återkoppling har en central roll i formativ bedömning. Inom formativ bedömning ska inte bara 

läraren ge återkoppling, utan också eleven själv och andra elever. Detta sätt av återkoppling 

kan föra lärandet framåt. Genom att använda återkopplingen kan eleven minska avståndet 

mellan förmågan hen behärskar och den förmågan som undervisningen eftersträvar att 

utveckla. Återkopplingen kan också tillföra att stärka en dialog mellan lärare och elev så att 

eleven förstår hur hen ska göra för att närma sig målen (Skolverket, 2011a:17). 

4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande? Aktivera eleverna som resurser för varandras 

lärande. 

Formativ bedömning innebär att lyfta kvaliteter som alla elever ska sträva mot och 

kamratbedömning kan vara ett värdefullt moment i att uppnå detta. Kamratbedömning 

förklarar samma sak för alla samt tvingar elever att formulera kvaliteter. Detta betyder att 

eleverna måste kunna se och förstå kvaliteter. Kamratbedömning kan utföras i par, små 

grupper eller i helklass. Enligt John Hattie och andra skolforskare (i Wallberg 2013:111) 

synliggör kunskaper mest effektivt när elever delar med sig av kunskap i rummet och gruppen 

(Ibid:110,111).  

Genom att bedöma varandras arbete, utvecklas elevers förmåga att formulera kvaliteter och 

sätt att nå goda resultat effektivt. För att kunna jobba på detta sätt, krävs en god stämning i 

gruppen och en tilltalande inställning till så kallade misstag och misslyckanden. Misstagen är 
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nödvändiga i en processdriven miljö och är delvis det som driver arbetet framåt (Wallberg, 

2013:113,114). 

5. Hur kan eleverna bedöma och styra det egna lärandet? Aktivera eleven som ägare av sitt 

eget lärande 

Genom att eleven ges möjlighet att lära sig att själv bedöma sitt arbete stärks elevens förmåga 

att ta ansvar för och styra det egna lärandet (Skolverket, 2011a:17). Eleven ska ges chansen och 

genom att själv välja vilka frågor eller uppgifter hen ska arbeta med, kan eleven styra sitt eget 

lärande. Europarådet har påpekat att för ett bra lärande behöver eleven ta eget ansvar för och 

aktivitet i lärandet. Också genom självskattning och självbedömning får eleven kontroll över 

sitt lärande, för att eleven tvingas arbeta systematiskt med bedömningskriterier. När eleven 

har makt över sina resultat, genom att få revidera och förbättra sina arbeten, ökar elevernas 

känsla för ansvar. Om eleverna får möjlighet att förbättra uppgiften, ger detta läraren en bra 

möjlighet att se om de strategier hen använder hjälper eleverna att producera bättre kvalitet i 

sina arbeten (Lundahl, 2011:146,148,152,154). Eleverna ska tränas för att kunna vara 

medvetna om sina egna framsteg och reflektera vad som behövs för att utveckla sitt lärande 

(Bergman & Abrahamsson, 2004:602). 

2.3.2 Återkoppling inom formativ bedömning 

Inom formativ bedömning är återkoppling en väsentlig del, för att utan återkoppling blir 

bedömningen inte formativ. Den formativa återkopplingen går ut på att hjälpa eleverna att 

uppnå högre kvalitet och bättre resultat. Detta till skillnad från återkoppling om vilket betyg 

som eleven har uppnått (Wallberg, 2013:99). 

Återkoppling kan ha olika syften. Några olika exempel på syften med återkoppling från 

läraren är att visa elevens styrkor eller använda den till att bekräfta eleven. Ett annat syfte kan 

vara att visa någonting som eleven behöver träna på. Återkopplingen kan också användas till 

att fokusera på arbetssättet, innehållet eller språkriktigheten. Läraren kan också återkoppla 

kring uppgiften som helhet, arbetsprocess och strategier (Wallberg, 2013:102). 

Återkopplingen bör vara snabb. Detta är särskilt viktigt för elever med svag motivation 

eller de elever som har låg förtroende till den egna förmågan. Återkopplingen bör också vara 

kort och koncis, utan att bli svårtolkad. Den ska vara formulerad på ett sådant sätt att eleverna 

kan förstå återkopplingen språkligt (Wallberg, 2013:103,105). 

Återkopplingen bör vara beskrivande istället för värderande, för att på det sättet undviker man 

ett defensivt beteende hos eleven. Om man säger ”Kunde du ha varit mer tydlig kring detta?”, 

istället för “Det här är otydlig”, tvingar man eleven att tänka efter om hen kunde ha varit mer 

tydlig (Wallberg, 2013:16).  En beskrivande återkoppling synliggör vad en lärare ser och 

beskriver det på ett sätt som av sig själv är framåtsyftande, till skillnad från en värderande 
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återkoppling. Den traditionella återkopplingen har fokus på att hitta felen så att eleven kan 

rätta dem, och det är därför många elever upplever återkoppling som motivationssänkande. 

Det är också viktigt i den formativa bedömningen att det sker både muntligt och skriftligt. 

Sedan länge förs information över muntligt och människor verkar vara mottagligare för 

muntlig återkoppling, vilken kan spelas in ibland och dokumenteras (Ibid:109). 

 

2.4 Kritik mot formativ bedömning 

En nackdel som kritiker framför angående formativ undervisning är att det finns en risk att 

undervisningen hamnar på en låg och långsam nivå om läraren hela tiden anpassar sin 

undervisning så att alla i klassen hänger med. Enligt Dylan Wiliam (Lagerlöf, 2016:20) är 

problemet i dag att lärarna undervisar i en takt som gynnar de elever som lär sig snabbast och 

ignorerar de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen.  

En forskare vid ETS Princeton, Randy Elliot Bennett (2011), har skrivit en 

sammanfattande kritisk artikel om formativ bedömning. Han menar att de empiriska 

underlagen kring formativ bedömning är spretiga, vilket troligtvis beror på att det finns en stor 

skillnad mellan hur formativ bedömning definieras av olika forskare (Ibid:6). 

Bennett (2011) har identifierat två dominerande förenklingar av begreppet som ofta 

förekommer. För det första ses formativ bedömning instrumentellt, där fokus ligger på 

diagnostiska prov, och för det andra ses formativ bedömning som bara ett begrepp för 

processen. I den först nämnda borstes från viktiga förutsättningar samt det som sker innan 

och efter provtillfällen. I det andra perspektivet ses exempelvis prov som obetydliga så länge 

de processinriktade förhållningssätten finns. Bennet menar att relationen mellan olika 

bedömningar är mer komplex än så och att bedömning kan inte så strikt delas upp i olika 

syften. En formativ bedömning måste även innehålla en summativ bedömning av lärande, 

eftersom den ska innehålla information om elevens kunskapsläge (Ibid:6,7). 

Enligt Bennett (2011) ska formativ bedömning ses som en del av en helhet och det ska 

kopplas till ämnesspecifik kunskap. Författaren anser att mer grundläggande förändringar, 

som handlar om provutformning, ämnesdidaktiska frågor och undervisningskunnande, 

saknas. Vidare behöver lärare inte enbart tid för att implementera ny kunskap och praktisk 

skicklighet, utan de behöver få möjligheter att få reflektera över sina nya erfarenheter 

(Ibid:18,19). Detta betyder att formativ bedömning ställer nya krav på skolsystem som helhet 

och för att förändra detta krävs mer än bara andra mätinstrument, fler matriser eller nya 

metoder. Bennet (2011) fruktar att allt detta kan vara skälet till att formativ bedömning bara 

tillämpas på ytan och inte djupare. 
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After five years of work, our euphoria devolved into a reality that formative assessment, like so 

many other education reforms, has a long way to go before it can be wielded masterfully by a 

majority of teachers to positive ends. (Bennet, 2011:21). 

Maddalena Taras (2007) har undersökt tre av Black och Wiliams artiklar om formativ 

bedömning och hon visar i sin undersökning bl.a. att den teori om formativ bedömning som 

presenteras av forskarna är ineffektiv och många gånger innehåller den motsägelser. 

Taras (2007) pekar på att Black och Wiliam är otydliga i sina definitioner av formativ 

bedömning. Enligt Taras definierar Black och Wiliam formativ bedömning på två olika sätt: i 

den ena definitionen fokuseras på produkten av formativ bedömning och i den andra talas om 

formativ bedömning, som en undervisningsprocess som bör användas i klassrummet för 

lärande och undervisning. Black och Wiliam är även otydliga i sina definitioner av bedömning, 

eftersom de ibland definierar bedömning som en process och ibland som en funktion 

(Ibid:364). 

2.5 Bedömningsverktyg inom svenska som andraspråk 

I den fortlöpande bedömningen är den s.k. direktbedömningen nödvändig eftersom den utgår 

ifrån elevernas skriftliga och muntliga produktion (Bergman & Abrahamsson, 2004:603). 

Inom den svenska skolan används flera bedömningsformer. Vissa former är direkta redskap 

för läraren, för att kunna göra en bedömning, t.ex. matriser för att identifiera olika nivåer av 

kunnande. Andra former fungerar som ett underlag för bedömning, t.ex. en portfolio där 

elevens olika typer av arbeten och planeringsunderlag samlats. Man vet egentligen lite om hur 

de olika formerna av bedömning är utformade, används och fungerar i praktiken. Det finns få 

studier av detta men det som har kommit fram är att det finns inga bedömningsformer som är 

bra eller dåliga i sig, utan det är utformningen av dem och hur de används som är avgörande 

(Skolverket, 2016c).  

2.5.1 Observationer och checklistor 

En metod för fortlöpande bedömning är observationer och dessa kan under fördelas i formella 

eller strukturerade och informella eller ostrukturerade.  Informella observationer är mycket 

vanliga i skolan, eftersom dessa kräver inga i förväg utarbetade scheman som kan vara 

komplicerade att användas parallellt med andra aktiviteter i klassen (Bergman & 

Abrahamsson, 2004:604).   

Varje lektion observerar lärare mer eller mindre medvetet och detta ger möjlighet att 

observera hur eleverna förstår undervisningen och instruktioner samt hur de använder språket 

för att enskilt eller i grupp lösa uppgifter. Ofta pratar lärare om intuitiv bedömning, när det i 
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själva verket handlar om ostrukturerade observationer. Om lärare genomför dessa informella 

observationer mer medvetet och skulle dokumentera dem, skulle de bilda en ovärderlig grund 

för fortlöpande bedömning (Bergman & Abrahamsson, 2004:604). 

Det är viktigt att lärare i förväg fundera över några frågor, för att kunna använda 

observationerna som bedömningsverktyg: 

1. Vad vill man observera? 

2. När ska man observera? 

3. Hur ska observationen dokumenteras? 

Observationer kan göra lärare mer medvetna om sin egen språkanvändning och hur 

undervisningen hjälper elevernas utveckling. Observationer visar vad eleverna har lärt sig, 

vilka speciella svårigheter enskilda elever kan ha samt vilka inlärningsstrategier de använder. 

Checklistor kan användas som kompletterande metod (Bergman & Abrahamsson, 2004:604). 

Checklistor kan användas i undervisningen, för att t.ex. ringa in något särskilt 

grammatiskt särdrag, hur eleven deltar i olika aktiviteter eller för att anteckna flera avseende 

i språkanvändningen under pågående aktivitet. Listorna kan se mycket olika ut: från enkla 

frågeformulär med svarsalternativ “ja” eller “nej” till invecklade informationsscheman. 

Nackdelen kan vara att det behövs en noggrann planering men vinsten är att de är enkla att 

använda. Andra fördelar är att eleverna kan använda checklistor för självbedömning och lärare 

kan använda dem för att se hur mycket klassen har förstått eller lärt sig inom ett 

undervisningsområde (Bergman & Abrahamsson, 2004:604,605). 

2.5.2 Performansanalys 

Tidigare synliggjorde test brister och luckor i elevens språkutveckling men behovet uppstod 

att göra en mera nyanserad beskrivning av elevens språkbehärskning. Performansanalysen 

som bedömningsinstrument visar elevens språkbehärskning på ett mer nyanserat sätt och 

räknar upp vad eleven kan. Analysen ska hjälpa lärare att se den kunskap som ligger till grund 

för de felaktiga formuleringarna och syftet med bedömningen ska fungera både som diagnos 

och prognos. Som diagnosinstrument visar analysen var i språkutvecklingen eleven befinner 

sig och som prognos kan analysen användas i planeringen av både gruppsammansättningnar 

som innehåll i undervisningen. Performanceanalysen utgår utifrån färdighetsnivåer som 

Skolverket har fastställt (Bergman & Abrahamsson, 2004: 607, 608). 

1. nybörjarnivå 

2. mellan nivå 

3. avanceradnivå2    

                                                        
2 Se bilaga A för en sammanställning av nivåerna i den språkliga delen av bedömningen.  
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Performansanalysen kan tillämpas på såväl talat som skriftligt språk, men det är mycket 

tidskrävande att analysera muntligt språk. Det kan dock vara värt mödan, då 

performansanalysen kan hjälpa lärare att “tränga genom den fasad som uttal och eventuell 

brytning skapar (Bergman & Abrahamsson, 2004:612). Brytning kan överskugga många 

förtjänster i språket medan bra uttal och flyt kan gömma brister i elevens språkbehärskning, 

men i transkriptionen syns inte uttal eller brytningen. Analysen kan tydligt påvisa de 

grammatiska strukturer som eleven behärskar eller håller på att lära sig (Ibid:612). 

Performansanalysen har kritiserats för att den ska vara alltför tidskrävande men 

analysen utvecklar en ”röntgenblick” hos lärare och hjälper dem att upptäcka mindre synliga 

kvaliteter i elevens språk.  Detta betyder att lärare kan göra en helhetsbedömning utan att bli 

vilseledd av den språkliga ytan (Bergman & Abrahamsson, 2004:604,623).   

2.5.3 Portföljen 

Som tidigare beskrivits är formativ bedömning ett förhållningssätt och arbetet kan ske på olika 

vis. Ett sätt att arbeta med formativ bedömning är genom att använda portföljer, där arbetet 

blir systematiskt och tydligt. Portföljen kan utgöras av en gammaldags mapp eller en digital 

sådan. Den digitala portföljen ger möjlighet att uttrycka kunskaper på olika sätt och gör det 

enklare att arbeta processuellt, så att läraren kan ge en snabb återkoppling (Wallberg, 2013:8). 

Portföljen har olika användningsområden och fungerar som ett verktyg för en kontinuerlig 

bedömning och uppföljning. Samtidigt är det ett hjälpmedel för både samtal med kollegor och 

föräldrar samt för utvärdering och betygsättning (Bergman & Abrahamsson, 2004:602,603). 

Att dokumentera processen är viktigt för eleven för att kunna nå högre resultat, eftersom det 

handlar om vad som är “på gång” och hur man kan nå ännu högre. En annan viktig aspekt av 

att dokumentera processen, inte enbart resultat, är att man kan gå tillbaka till t.ex. texter, 

inspelningar (filmer och röst) och foton, för att se vad eleven har gjort, hur hen arbetade och 

hur resultatet blev (Wallberg, 2013:111).  

 

3. Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av undersökningens genomförande som bakgrund till 

resultatredovisningen i nästa kapitel. Studien undersöker formativ bedömning inom svenska 

som andraspråk på ett introduktionsprogram på gymnasiet. Avsnitt 3.1 beskriver metodval 

som används i undersökningen och avsnitt 3.2 presenterar informanterna. Avsnitt 3.3 redogör 

för intervjun och avsnitt 3.4 presenterar genomförandet av studien. Avsnittet 3.5  diskuterar 

studiens validitet och reliabilitet. Avsnittet 3.6 resonerar kring de etiska aspekterna och det 

sista avsnittet fokuserar på metodkritik. 
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3.1 Val av metod 

För att samla in empiriska data finns det fyra huvudsakliga metoder som en kvalitativ forskare 

kan använda sig av: frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga källor. Varje metod 

har sina speciella styrkor och svagheter. För den här studien behöver jag som forskare få insikt 

i saker som människors åsikter, känslor och upplevelser (Denscombe, 2009:174). Det är av 

detta skäl som jag använder mig av semistrukturerade intervjuer, så att de intervjuade kan 

utveckla sina idéer och tala mer allmänt om ämnet. Fördelen med denna metod är att deras 

svar kommer att vara öppna och det kommer att finnas mer detaljerade åsikter (Ibid:175). 

Nackdelen är att jag kommer att tolka respondenternas svar. Hur någon tolkar en text eller ett 

samtal, beror på många olika faktorer, t.ex. ens kön, ens utbildning, ens intellektuella 

kapacitet, ens sociala placering, ens biologiska utrustning och ens erfarenheter (Kjørup, 

1996:131). Alla dessa faktorer har influerat min tolkning av undersökningens intervjuer och 

ska tas hänsyn till. 

I denna småskaliga studie används olika typer av intervjuer. Jag använde en intervju med 

läraren i min undersökning, medan jag genomförde en fokusgruppintervju med eleverna. 

Fokusgrupper kan ses som en kvalitativ datainsamlingsmetod och används inom 

beteendevetenskaplig forskning, för att samla in kvalitativa data. De består av en liten grupp 

människor, för att studera uppfattningar, känslor och idéer inom ett speciellt ämnesområde. 

De personer som intervjuas har en gemensam upplevelse och uppmuntras att diskutera 

ämnet i gruppen. På detta sätt kan forskaren förstå resonemangen bakom de synpunkter och 

åsikter som deltagarna uttrycker. Fokusgrupper är särskilt användbara när forskaren vill få 

en bred känsla för frågorna och hur de uppfattas av särskilda grupper. För att få en äkta, 

öppen och ohindrad diskussion är det viktigt att det finns förtroende bland medlemmarna i 

fokusgruppen (Denscombe, 2009:237-239,243).  

Intervjun med läraren är utformad som en semistrukturerad intervju, som betyder att 

jag som intervjuare har en tydlig lista med frågor som ska besvaras, men jag kan vara flexibel 

när det gäller den ordning i vilken frågorna ställs. Genom en semistrukturerad intervju kan 

det finnas en större varietet av erfarenheter och synpunkter som kommer fram under 

intervjun, vilka kan gagna studiens resultat. Forskaren kan söka efter informanter som är 

olika, för att kunna samla in vitt skilda åsikter och erfarenheter om ämnet för studien 

(Denscombe, 2010:175,176).  

Intervjuerna spelades in, för att när man spelar in intervjun blir det lättare att 

transkribera tal och dessutom är det en bra teknik, eftersom det mänskliga minnet är ganska 

otillförlitligt (Denscombe, 2009:176, 187).   

Strukturering i en intervju handlar om vilka sorts frågor som ställs och standardisering 

handlar om frågornas ordning. En kvalitativ intervju har en låg grad av strukturering, vilket 

betyder att intervjun ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord på öppna 

frågor. Om frågorna ställs i en bestämd ordning, har intervjun en hög grad av standardisering 
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och ställer intervjuaren frågorna i den ordning som faller sig bäst i de enskilda fallen, har 

intervjun en låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 2003:78). Intervjuerna i denna 

studie är genomförda med en hög grad av standardisering, eftersom samma frågor ställdes till 

alla intervjuade informanter, och en låg grad av strukturering, för att informanterna fick svara 

med egna ord. 

Risken finns att det som informanterna säger i en intervjusituation, kan vara vad de 

tror intervjuaren vill höra snarare än vad de faktiskt gör i klassrummet, men det kan vara 

gynnsamt att genomföra intervjuer, eftersom det gör det möjligt att jämföra lärarens 

föreställningar med vad hen faktiskt gör i klassrummet. Den deltagande läraren berättade att 

hon vill använda studien som en del av sitt lärande och detta kan minimera risken för negativa 

effekter från intervjuarens personliga åsikt, eftersom det är ett gemensamt intresse 

(Denscombe, 2010:175–178). 

  

3.2 Informanter 

För den här studien genomfördes intervjuer med en lärare och hennes elever, för att kunna 

svara på uppsatsens forskningsfrågor (Patel & Davidson, 2003:69). Undersökningen har 

genomförts på ett gymnasium i en bruksort i Mellansverige. Vilka individer som ska medverka 

i undersökningen beror i första hand på hur jag har formulerat mitt problem (Patel & 

Davidson, 2003:57). Undersökningen för denna uppsats är begränsad till att undersöka 

formativ bedömning inom svenska som andraspråk på språkintroduktionsprogrammet på 

gymnasiet. I och med att fokus ligger på SVA-lärare har alla lärare med ett annat ämne valts 

bort samt alla elever som inte läser svenska som andraspråk. 

Att välja en lärare för min studie, var inte lätt. I den delen av Sverige där jag bor, finns 

inte så många svenska som andraspråkslärare, som dessutom jobbar med formativ 

bedömning. Det är skälet till att jag tillfrågade en ex-kollega, som jag vet använder ett formativt 

bedömningssätt. Läraren vill bli kallad ”Marie” i den här studien och hon utbildade sig till 

grundskollärare senare år i ämnena SVA och franska i Karlstad, 2010. Senare har Marie läst in 

behörighet för att kunna undervisa i franska på gymnasienivå samt har hon fått fortbildning i 

småkurser, t.ex. i dataanvändning. Totalt har Marie jobbat som lärare i snart 16 år. Nu 

undervisar studiens informant i franska i årskurs 1 och 2 på gymnasiet, och i SVA på nivå 2 

och 3 på gymnasiets språkintroduktion. Sedan starten av läsåret 2016 har hon jobbat på 

introduktionsprogrammet3.  Nivå 2, kallats för IMN 2, och eleverna läser mot årskurs 6 mål 

och nivå 3, kallats för IMN 3, och dessa elever läser mot årskurs 9 mål. Förkortningar används 

på skolan där Marie jobbar, dock vet hon inte vad förkortningarna står för. 

                                                        
3      Språkintroduktion är till för nyanlända ungdomar i Sverige. Utbildningens fokus ligger på svenska 

språket så att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan 

utbildning (Skolverket, 2016d). 
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Urvalet av eleverna gjordes på samma dag som intervjun skulle genomföras och 

respektive lärare var med för att se till att några av eleverna hade lämnat in uppgifter så att de 

hade fått respons från läraren. För att få en så rättvis bild som möjligt av undersökningen 

intervjuades manliga som kvinnliga elever, hög- som lågmotiverade elever. Samtliga elever är 

svenska som andraspråkselever och har olika bakgrunder: Afghanistan, Somalia, Irak och 

Syrien.  

Elevernas modersmål är dari, somaliska och arabiska. 

Första gruppen IMN 3 består utav fyra afghanska elever och en somalisk elev och är 

mellan 18 och 20 år gamla. Några elever har gått i skolan 7-8 år och några elever 3-4 år i sitt 

tidigare hemland.  Två av eleverna har varit i Sverige i 2½ år och två elever i 4 år. En elev har 

bott i Sverige i 1 år och 2 månader.  Några elever har haft Marie sedan början av läsåret, medan 

andra började efter jul. Samtliga elever läser mot årskurs ni0. 

I IMN 2 finns andraspråkselever från Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien. Eleverna 

är mellan 16 och 20 år gamla. Några av dessa elever har gått i skolan 10 år, några elever 7-8 år 

och en elev 3-4. En elev har aldrig gått i skolan i hemlandet. Av dess elever har två elever varit 

i Sverige i 2½ år, en elev i 3½, tre elever i 1½, och en elev har bott i Sverige i 7 månader. Också 

i den här klassen har eleverna haft Marie som lärare olika länge. Några elever har haft henne 

sedan början av läsåret och några i bara tre månader. Eleverna läser mot årskurs sex. 

 

3.3 Genomförande 

Innan jag skulle börja med intervjun, presenterade jag mig och min närvaro i klassen. Jag 

frågade alla elever om det visste vad termen ”bedömning” betydde och tillsammans kom vi 

fram till dess betydelse. Jag förklarade att jag behövde några elever som kunde svara på mina 

intervjufrågor och fem stycken i första gruppen (IMN 3) och sex stycken i andra gruppen (IMN 

2) ville vara med.      

Intervjuerna med grupperna hölls i ett klassrum, och tog ungefär en timme per grupp 

att genomföra. Läraren Maries intervju genomfördes i hennes arbetsrum. Själva intervjun tog 

ungefär en timme. 

Jag valde att spela in samtalen för att i efterhand kunna lyssna på vad informanterna 

svarat mer noggrant. Alla intervjuer började med neutrala frågor (se bilaga B och C) gällande 

informanternas bakgrund, för att fortsätta med de egentliga frågorna (Patel & Davidsson, 

2003:73). Den första frågan är särskilt viktig för intervjun och jag började med en fråga i 

största allmänhet om deras roll i förhållande till det övergripande ämnet för studien. Sista 

frågan i intervjuerna var frågan om informanternas ville tillägga ytterligare information som 

inte kommit fram i frågorna (Denscombe, 2009:256). 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet står enligt Patel och Davidson (2003:99) i ett visst förhållande till 

varandra, där termen validitet syftar på undersökningens giltighet. Med det menas studiens 

förmåga att mäta det den är avsedd att mäta (Ibid:98). Undersökningens reliabilitet kan 

omskrivas som tillförlitlighet, vilket handlar om hur pålitlig mätningen är. Det vill säga att en 

förnyad mätning ska ge samma resultat som den föregående mätningen eller m.a.o. hur väl 

den står emot slumpinflytelser. Mätningen innehåller både personens ”sanna värde” och ett 

”felvärde”, och detta felvärde beror på brister i instrumentens reliabilitet, och för att den här 

studiens undersökning är gjord i en liten skala kan reliabiliteten vara bristfällig (Ibid:100, 101). 

Eftersom vi inte kan få ett mått på tillförlitligheten, får vi försöka att se till att 

undersökningen är reliabel på andra sätt. I semistrukturerade intervjuer, som genomfördes i 

den här studien, är undersökningens tillförlitlighet ypperligt relaterad till intervjuarens 

förmåga, för att intervjuarens tolkning av materialet kan innehålla flera typer av bedömarfel. 

För att undvika dessa bedömarfel kan man genom att spela in intervjuerna, t.ex. i form av ljud, 

undviker dessa bedömarfel.  För den här studien har jag spelat in intervjun med läraren samt 

eleverna, och på det sättet kan man, som forskare försäkra sig om att man har uppfattat rätt 

(Patel & Davidson, 2003:101). 

 

3.6 Etiska aspekter 

I denna undersökning hanterades all data med stor försiktighet och informanterna var väl 

informerade, för att fatta ett befogat beslut om sitt deltagande (Wray & Bloomer, 2006: 173). 

Alla intervjuer började med att jag presenterade studiens syfte och bakgrunden till mitt 

intresse av ämnet. Informanterna blev informerade om att intervjun var frivillig och att de fick 

avsluta när de ville. Eftersom jag ville spela in intervjuerna, frågade jag informanterna om 

tillåtelse till detta. Vid några tillfällen försäkrade jag informanterna om att det som sades 

under intervjun skulle komma att behandlas konfidentiellt (Denscombe, 2009:255). 

3.7 Metodkritik 

I den andra gruppen har eleverna varit en relativ kort tid i Sverige, och på grund av det ligger 

deras svenskkunskaper på en lägre nivå än första gruppen. I den här gruppen är det en elev, 

som verkar förstå mycket av det jag säger och översätter mina frågor till arabiska. I och med 

att jag inte förstår detta språk, kan jag inte garantera att översättningen var korrekt och med 

det vet jag inte om deras svar besvarar det jag avser med mina frågor. 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare och elever upplever att formativ bedömning 

påverkar svenska som andraspråkselever på gymnasiet. För att kunna bli bedömd, måste 
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eleverna lämna in uppgifter men tre elever från IMN 3, som deltog i denna undersökning har 

lämnat in få uppgifter. Detta kan ha bidragit till att de har svarat på frågor, som de inte har 

någon erfarenhet av. På IMN 2 är det bara en elev som inte har lämnat in sina uppgifter.  

Läraren Marie och jag är gamla arbetskamrater, vilket kan vara en fördel men 

samtidigt också en nackdel. En fördel är att vi var avslappnade under intervjun, för att vi 

känner varandra, men jag kan tolka hennes svar utifrån min bekantskap med henne, som kan 

vara en nackdel. Bekantskapen med läraren kan hämma mina åsikter och mitt skrivande, vilket 

kan påverka studiens resultat. 

Marie började arbeta som sva-lärare på gymnasiets introduktionsprogram augusti 

2015. I november blev hon sjukskriven, för att återvända i januari. Därför har hon inte kunnat 

jobba med formativ bedömning i stor utsträckning, och detta kan ha bidragit till att hennes 

elever inte är så medvetna om hennes arbetssätt. Det skulle vara intressant att komma tillbaka 

till klassen efter att de har jobbat med hennes arbetssätt i ett år eller längre, eftersom det kan 

ge ett fördjupat perspektiv utifrån elevernas erfarenheter. 

 

4. Resultat 

I detta kapitel redovisas svaren från de två gruppintervjuerna med eleverna och intervjun med 

deras lärare utifrån intervjuernas frågor. De viktigaste resultaten av denna undersökning 

redovisas nedan. Avsnitt 4.1 presenterar resultaten från intervjun med eleverna i IMN 3 och 

avsnitt 4.2 redovisar resultatet från intervjun med eleverna från IMN 2.  

Avsnittet 4.3 redogör för intervjun med elevernas SVA-lärare ”Marie”.   

4.1 Intervju IMN 3 

Bakgrund 

Första intervjun genomfördes med IMN 3 och gruppen består av fem elever. Eleverna berättar 

varifrån de kommer, vilket modersmål de har m.m. (se avsnitt 3.2. Informanter). Först 

diskuterar gruppen och jag lite mer begreppet bedömning och efter den lilla diskussionen, 

börjar intervjun. 

Hur uppfattar eleven bedömning? 

Samtliga elever menar att bedömning handlar om rättning och betyg. På första frågan svarar 

alla elever att det finns skillnad mellan sitt hemlands skola och deras nuvarande skola när det 
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gäller bedömning. En elev svarar att det finns många skillnader och tar upp att i hemlandet 

används siffror medan här i Sverige används bokstäverna F till A. 

En annan elev lägger till att i hemlandet sätter läraren betyg, fast i Sverige är det 

Skolverket som bestämmer vem som ska få betyg. De andra eleverna håller med i detta 

uttalande. Eleverna tycker att det inte är ett bra sätt när det gäller bedömning, för att ”de på 

Skolverket” är inte med i klassen och därför kan de inte se helheten. En elev berättar att komma 

i tid och att skolka är element som ska tas med i bedömningen men Skolverket har inte tillgång 

till denna information. 

Läraren själv kan sätta för elever. […] Men jag tror, inte här va? Här är det Skolverket som 

bestämmer. […] I Sverige är det Skolverket som bestämmer. I hemlandet bestämmer inte 

Skolverket, det bestämmer skolan....och lärare bestämmer. […] Skolverket har ingen aning hur 

vi gör i skolan, de bara följer regler...Läraren vet vilka är bra och  vem kan klara sig och... Det 

är lite så men på mitt hemland finns, om du läser hela året en kurs och sen måste du göra ett 

nationellt prov sista dag, uh...sista veckor i sista månad i året och sen du göra prov och alla 

proven går till en plats så som har...som Skolverket.... 

Eleverna försöker de kommande 5 minuterna förklara för mig att i deras hemländer är det 

läraren som bestämmer, men här i Sverige är det Skolverket som har sista ordet.   

En ytterligare skillnad är att man kan göra en omprövning om man inte klarar NP4. 

Här i Sverige får man ”ingen andra chans, utan här får man stanna i kursen och läsa om den”. 

Den somaliska eleven tycker att båda ländernas sätt att bedöma har både för- och 

nackdelar. På frågan om vad som är bättre här i Sverige, svarar hen att bedömningen är rättvis. 

Fördelen i Somalia när det gäller bedömning, är att man får en chans till och ”kan gå vidare”. 

En av de afghanska eleverna tycker att båda bedömningssätten är bra, men kan inte 

riktigt förklara varför, för att hen tar upp att deras klass använder sig av It's Learning5, var de 

kan träna och göra sina uppgifter. 

På frågan vem som bedömer deras prestationer, svarar alla elever att det är ”såklart” 

läraren. När jag frågar om de bedömer sina egna eller deras klasskompisars prestationer, säger 

alla elever att de inte gör det. Bedömningen får de såväl skriftlig som muntlig. En elev tillägger 

att hen bedömer sig själv och när en annan elev och jag säger att läraren inte tar hänsyn till 

det, svarar hen att man kan göra prov på nätet eller skriva en text. Jag frågar eleven hur hen 

kan bedöma det, hen svarar att man kan göra om proven och skriva om texten och när man ser 

att det blir bättre, då förstår man att man har blivit bättre. 

 

                                                        
4 Nationellt prov. 
5 En lärportal på nätet. 
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Hur visar läraren var eleven befinner sig? 

När jag frågar eleverna om de är medvetna om på vilken nivå de befinner sig gällande deras 

förmågor, tittar de förvirrat på mig. Jag försöker förklara för dem vad som menas med ”nivå”, 

men jag når inte fram till eleverna. Detta märks på svaren jag får, eftersom eleverna börjar 

prata om NP igen och att ”man får göra om kursen” när man inte klarar allt. Det är uppenbart 

att eleverna nyligen har skrivit NP och att många av dem inte har klarat provet. Jag bestämmer 

mig för att låta dem ventilera så att de kan koncentrera sig på intervjun igen efter deras 

frustration har yttrats. När jag frågar dem igen om de förstår på vilken nivå de ligger, svarar 

två elever att de gör det. Svaret på följdfrågan hur de vet det, svarar de att det ”känns”. 

En elev framför att hen gärna vill bli medveten om var hen befinner sig och vart de är 

på väg. 

Ja, jag skulle vilja veta var ligger jag. […] Du vet vi är med 28 elever. Några ligger här uppe och 

några ligger här ner. De här uppe pratar mer med läraren...de här nere pratar inte med läraren 

och de kommer inte upp. […]  Alltså, för att försöka bli bättre. Att jag ska försöka gå upp och 

klara sig.   

De andra eleverna, utom en, förklarar också att de vill veta, för att ”försöka bli bättre”, så att 

de kan klara kursen. Eleven som inte har behov av medvetenhet kring nivå, säger att hen själv 

bedömer sitt lärande. Hen är övertygad om att ”man kan göra det”. 

Vilka erfarenheter har eleven av tydliggörandet av arbetsområdets mål 

för hen? 

Eleverna berättar att de jobbar med olika arbetsområden och att deras lärare förklarar för varje 

område, dess mål och kunskapskrav. Eleven som inte kan släppa NP tar upp att läraren gjorde 

det innan provet. En elev yttrar någonting om att de fick en kunskapskravsmatris när de jobbar 

med NP men på frågan om de får en sådan matris när de gör andra prov eller uppgifter, 

upplyser några elever att så inte är fallet. En elev tillägger att det är viktigt att eleverna får veta 

”reglerna” när de får ett prov eller en uppgift och samtliga elever menar att Maria inte förklarar 

på ett sådant sätt så att alla elever kan förstå. En annan elev förklarar att de läser en bok och 

ingen av eleverna i klassen förstår syftet med att läsa den boken. 

Jag tycker att regler är jättebra, innan nånting viktig man ska göra...vad är regler för den eller 

för den. Att vi måste klara regler, att vi måste veta regler hur man ska göra den. […] Att man 

måste...vad heter det... att man typ måste veta regler för den. […] Hon måste förklara så att alla 

elever kommer att förstå vad menar hon, typ. […] Alltså på en prov … de finns olika regler, eller 

hur? För olika prov alltså. […] Läraren måste förklara regler. Vi … ni ska göra så här och regler 

är så här. Ni ska jobba så här, på den här sätten. […] Vi läser till exempel en bok som vi inte 
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vet syfte med det här. Den här boken handlar om historia och vi vet inte hur vi blir bättre på 

svenska med den boken. Vi får veta hur det går för Malala men det är inte upp till oss. 

På frågan om eleverna förstår vad och varför de ska lära sig ett visst moment under varje 

lektion, svarar en elev att de lär sig för att kunna komma in på ett program och för att kunna 

studera på universitetet. En annan elev säger på ett skämtfullt sätt att det är för att ”kunna 

klara livet”. När jag upprepar frågan, upprepar återigen några elever samma svar. Jag försöker 

en gång till med exempel och nu berättar en elev att Marie har gjort det när de skrev en krönika. 

På frågan om varför de ska kunna skriva en krönika, svarar en annan elev att de måste kunna 

det på grund av NP och för att kunna klara ett gymnasieprogram. Detta är dock vad de själva 

har kommit fram till. 

Eleverna tycker att det hjälper dem när de får målen och kunskapskraven förklarade, 

för att då skriver de mer. Enligt eleverna har de bara jobbat på det här sättet i en timme innan 

NP, vilket var en vecka innan.  Ett önskemål finns att Marie skulle jobba på ett sådant sätt även 

med ”vanliga” prov och uppgifter. Eleverna skulle även vilja diskutera NP, så att de kan ”bli 

bättre”.  På det sättet ”lagras kunskapen i hjärnan” och eleverna kan ta fram kunskapen när de 

skriver prov. Igen säger en elev att de måste träna på gamla NP. 

På frågan om eleverna vet vad deras lärare tittar på när hon bedömer deras prestationer, svarar 

en elev att hon tittar på om eleven kan argumentera, på ord och regler. En annan elev säger att 

läraren tittar på kunskapskravsmatrisen, alltså på de olika kriterierna. När jag frågar eleverna 

om de förstår matrisen, svarar de nej och skrattar lite. En elev förstår dock språket i matrisen 

och nu säger också de andra eleverna att de förstår. De svarar också att läraren tittar under 

lektionen på hur eleven beter sig och om den kommer i tid. Allt detta resulterar i en bedömning 

och/eller ett betyg, enligt de intervjuade eleverna. 

Vilka erfarenheter har eleven av att få anpassad feedback av läraren? 

Termen feedback är lite oklar för de intervjuade, så jag förklarar termen för dem. En elev 

berättar att läraren bör förklara varför man får ett visst betyg, och enligt eleverna gör inte 

Marie det. Jag frågar eleverna om Marie skriver om vad eleven har gjort bra, vad eleven inte 

har gjort bra och om vad eleven behöver göra för att få ett högre betyg, och de svarar att man 

måste fråga läraren explicit om det. Feedbacken ges både skriftlig och muntlig och eleverna 

förstår innebörden i feedbacken. 

Om man får E eller C, måste läraren förklara varför man får det betyget som man fick. Marie gör 

inte det. […] T.ex. om någon fick E och vill ha ett högre betyg så måste man fråga efter. […] 

Alltså jag har gjort NP men fortfarande har vi inte pratat med henne att vi fick F. Jag vet inte. 

[…] Om man frågar då får man veta vad man ska göra för att få ett högre betyg. 
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De intervjuade svarar att feedbacken hjälper dem att bli bättre och på frågan vad det är som 

gör att de utvecklas, förklarar några elever att ”du försöker mer och du kan skriva bättre.  På 

frågan om Marie berättar för sina elever vad de behöver träna på för att bli bättre, berättar en 

elev att hon inte gör det. Enligt eleverna får eleverna ingen personlig feedback, utan 

feedbacken sker i klass och alla elever ska jobba på vissa moment som några inte har förstått.  

Eleverna tycker att feedbacken ska ske individuellt, för att då lär man sig bättre. 

Det finns elever som har varit här i 5 år och som inte klarade sig på ett grammatikprov. De fick 

ingen feedback med ”det här måste du klara”. […] Hon säger inte vad du måste jobba på, hon 

säger alla måste. Kanske nånting man är bra på att skriv eller att läsa men hon säger att alla 

måste göra det. […] Alltså, det är inte bra om du säger till alla. Alltså, du måste säga till … välja 

varje person och säga hur de fungerar. Om vi var 14 stycken på en klass, läraren kan prata med 

alla...alltså, du måste träna på att skriv, du måste träna på att läsa ord men om vi var 28 stycken, 

det går inte att läraren kommer och prata med varje person.   

Hur dokumenterar du din prestationer? 

Enligt eleverna hittas många prov och uppgifter på skolans lärportal It's Learning. Proven och 

uppgifterna de skriver på papper rättar Marie och sedan får eleverna tillbaka dem, för att rätta 

felen. Efter rättandet ger eleverna papperen tillbaka till Marie men när jag frågar vad som 

händer med deras prestationer, svarar de skrattande att de inte vet det. En elev tror att Marie 

förvarar dem i en pärm. Svaret på om de tittar tillsammans med läraren på gamla prov 

och/eller uppgifter, säger de samtidigt nej. På frågan om eleverna skulle vilja ha samtal om 

deras gamla prestationer, är svaret ja, för att de anser att det kan utveckla deras 

språkutveckling. En elev berättar för mig att det är mycket viktigt att veta vad man gör fel, så 

att man kan lära sig av sina misstag. 

Vi skrev ett prov och läraren tar dem....jag vet inte varför. […] Jag vet inte vad hon gör med 

uppgifterna. […] Inte bara hon gör så, men alla lärare gör det. […] vi har aldrig tittat på det vi 

skrev tidigare. […] Vi skulle vilja det, för att bli bättre och bättre. 

Det verkar som att deras lärare berättar för eleverna att de ska tänka på t.ex. att använda stor 

bokstav och punkt eller att de ska titta på deras stavning i en uppgift, men hon ger ingen 

checklista till sina elever. En elev säger att de en gång fick en matris gällande kunskapskrav 

men inga andra matriser. Eleverna skulle gärna få checklistor samt matrisers, för att de är av 

åsikten att arbetssättet och bedömningen blir tydligare. En elev säger ”Checklista är bra, eller 

hur? Om vi har checklista, det vore bra tror jag. […]”. 

Jag avslutar intervjun med frågan om de vill säga någonting om bedömning som inte har tagits 

upp, och eleverna svarar att så inte är fallet. Jag tackar dem för deras medverkan och avslutar 

intervjun. 
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4.2 Intervju IMN 2 

Bakgrund 

Andra intervjun är med IMN2 och gruppen består av 6 elever som läser svenska som 

modersmål på gymnasiets introduktionsprogram. Eleverna berättar först lite om sig själva (se 

avsnitt 3.2 Informanter). Även i den här gruppen, diskuterar vi först lite mer begreppet 

”bedömning” och efter det börjar intervjun. 

Hur uppfattar eleven bedömning? 

Eleverna berättar att enligt dem handlar bedömning om att läraren rättar deras produktion 

och betyget ”lägger lärare in på It's Learning”. Jag frågar om de får betyg eller bedömning, och 

eleven som verkar vara mest engagerad svarar att det är bedömning som de får. Eleverna har 

ingen aning vad som händer med bedömningen efteråt. 

På frågan om det finns skillnader mellan deras skola i hemlandet och skolan i Sverige, 

säger eleverna att så är fallet. En elev tar upp att det finns skillnad mellan lärare här i Sverige 

och i arabiskaländer. Även i denna grupp, berättar eleverna att man använder siffror, och inte 

bokstäver, som betygsskala.   

Nej, det finns olika mellan här och arabiska länder. Och här i Sverige det finns A, B, C och D 

men i arabiska där har vi 1, 2 och 3 och sånt. […] Alltså det finns skillnader. Det är inte samma 

i Sverige och i mitt hemland. […]   

På frågan om bedömningen var bättre i deras hemland, förklarar de flesta elever att den är 

bättre här i Sverige. En elev som har studerat länge i sitt hemland, svarar dock att båda 

bedömningssätten är bra. När jag frågar om eleven kan förklara vad hen menar, svarar hen att 

läraren i hemlandet jobbar på samma sätt som läraren i Sverige. 

Det är samma. […] Nej, här i Sverige bättre. [...] Ja, kanske båda är bra, här och där. De säger 

att du måste lära så och du har det här betyget och blablabla. Också här i Sverige. Ja, två är 

bra.[...] 

Enligt eleverna är det bara deras lärare som bedömer deras produktion. Eleverna själva har 

aldrig bedömt sina egna eller sina klasskompisars uppgifter. En elev tillägger att hen frågade 

Maria en gång om de skulle rätta sin uppgifter själva, men hennes svar var att hon inte ville 

det. 
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Hur visar läraren var eleven befinner sig? 

På frågan om eleverna vet var de befinner sig, visar det sig att eleverna inte är medvetna om 

på vilken nivå de befinner sig. Deras lärare har inte berättat för de här eleverna var de befinner 

sig kunskapsmässigt. Eleverna skulle gärna vilja bli medvetna om deras nivå, för att då vet de 

vad de ska jobba med, så att de kan bli bättre. Det som kommer fram under intervjun är att 

eleverna inte får tillräckligt med individuellt stöd, och det är någonting som de saknar i sin 

undervisning. 

Vilka erfarenheter har eleven av tydliggörandet av arbetsområdets mål 

för hen? 

När vi kommer in på den här frågan, förklarar en elev att Marie är en bra lärare, och att de 

förstår vad hon säger i klassen, men ibland glömmer hon att förklara någonting som en elev 

inte har förstått. Hen fortsätter sin förklaring med att berätta att hen inte vet ”hur det går till 

här i Sverige”. Enligt gruppen, får de inte alltid svar på sina frågor. På frågan om Marie 

förklarar varför de ska utföra en viss uppgift, svarar en elev att hon inte gör det. När jag frågar 

de andra eleverna om de inte alltid förstår vad meningen är med en uppgift, svarar de lite 

motvilligt att det är så.  Första eleven säger att de inte vågar säga det till sin lärare, för att de 

inte vill skapa några problem. 

Jag tycker att...så....vi vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Alltså, vi känner att Maria är 

bra lärare, vi förstår när vi var med henne...jag prata om mig själv...alltså, men när vi fråga 

henne en fråga eller nånting, så, hon kommer och glömmer ibland att vi har frågat henne. Så 

här. Men vad heter det...och ibland ger hon oss nånting  som uppgifter...vi känner oss jättetråkig 

för att vi har en text... vi vet inte om det här är rätt i svenskskolan eller inte...att hon gör så här. 

Som t.ex. vi har läst om en text och de ...hon...uh...sa att  ni ska skriva frågor om den här texten. 

Vi  har skrivit varje person tre eller fyra frågor, sen hon har skrivit alla frågor på tavlan och hon 

sa ”svara på frågor”. Om vi kunde inte...det finns jättemånga frågor som liknar varandra...om 

frågor har inte svar, hon sa om du vet inte ”skriv: jag vet inte.” Jag förstår inte vad hon ville med 

uppgiften. […] Jag sa inte att hon är dålig lärare, jag säger som jag tycker. 

En annan elev förklarar att ”Man får bara texten, och man kan inte förstå texten, vad ska jag 

göra? Bara sitta.”  De andra eleverna skrattar lite och säger ingenting, varpå en elev säger att 

de inte vågar säger någonting negativt, för att de inte vill skapa några problem. 

En elev berättar att Marie ibland tydliggör arbetsområdets mål och när jag frågar om 

hen vill att läraren ska göra det oftare svarar hen: 

Nej det är inte viktigt för oss. Vi behöver en stark lärare med oss. Att hon var stark, inte ljummet, 

alltså. Inte att hon skriker på oss. Nej, nej, jag menar att hon vet vad vill hon. Så om det var en 
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snäll lärare, det är inte jättebra, så jag ser. […] Om hon var jättesnäll... det kan ... det var inte 

bra.   

När jag frågar de andra eleverna om de vill veta varför de jobbar med ett visst område, 

fortsätter samma elev att de vet varför de jobbar med någonting, utan att Marie förklarar. På 

frågan hur hen vet det, svarar eleven att de bara vet det. Jag frågar eleven om alla elever är 

medvetna om det, och hen svarar att ”självklart, vi är alla vuxna. Om nån inte vet, är han inte 

på våran nivå”. 

Eftersom jag inte nöjer mig med att bara en elev svarar, frågar jag en annan elev och 

ger ett exempel. Nu svarar flera elever att Marie inleder t.ex. en text som de ska jobba med, på 

ett bra och förståeligt sätt. 

Eleverna berättar att de vet vad läraren tittar på när hon bedömer, för att deras 

uppgifter består av att svara på frågor. Jag frågar dem om de skriver texter, men eleverna 

svarar att de inte gör det. En elev upplyser att Marie förklarar varför någonting är fel, dock 

endast när man frågar henne. Hon gör det inte självmant. 

 

Vilka erfarenheter har eleven av att få anpassad feedback av läraren? 

När jag frågar eleverna om Marie skriver någon respons på deras uppgifter/prov, förklarar de 

att hon inte gör det. En elev kommer dock ihåg att hon har gett betyg en gång. Jag frågar 

eleverna om de skriver olika slags texter och de svara att de inte gör det. Eleven som hörs mest, 

berättar att hen kan förklara vad de gör under lektionerna. Varje månad skriver Maries elever 

i IMN 2 test och det blir bedömt på It's Learning. Hen berättar vidare att testet får ett betyg, 

men eleverna har ingen aning vad läraren gör med betyget. Eleven säger att det är hens åsikt 

men de andra eleverna håller med. Eftersom eleverna inte har svarat på frågan om Maria 

skriver respons på deras uppgifter, ger jag dem några exempel på hur en sådan respons kan se 

ut. Nu säger samtliga elever att hon skriver om eleven är godkänd eller inte och vad hen måste 

lära sig. 

Hon skriver om det är godkänt eller inte eller vad måste lära du dig och sånt. Alltså, vi vet inte 

riktigt på svenska när vi slutar med den här kursen eller så. Men vi vet när vi gör NP, om nån 

har fått bra betyg han flyttar till andra klass. Om han inte har fått, vi vet inte vad händer. Hon 

har inte berättat för oss....för mig. Jag berättar om mig här. Vi har inte berättat med henne om 

de här grejer. 

När jag frågar om Marie förklarar vad som eleven har gjort rätt eller fel, och vad hon behöver 

göra så att hen kan få ett bättre betyg, svarar eleverna att så inte är fallet. De fortsätter berätta 

att Maria bara skriver, vilket svar eller ord som är rätt eller fel och eleverna får rätta svaren 

själva efteråt Jag frågar eleverna om de skulle vilja att Marie förklarar elevens styrkor och 

svagheter samt vad de behöver göra för att bli bättre, och samtliga elever svarar att de gärna 
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skulle vilja få en sådan respons både i skrift och muntligt. På frågan varför, berättar en elev att 

hen vill förstå vad hen gör fel, så att hen kan bli bättre i sitt språk. En sådan feedback sker 

varken skriftligt eller muntligt, enligt eleverna. En elev tillägger att allt som jag pratar om, 

nämligen feedforward6, är det som eleverna saknar. 

Hur dokumenterar du dina prestationer? 

Proven och uppgifterna lämnar eleverna tillbaka till Marie, efter de har rättat dem. En elev 

gissar att hon förvarar elevernas produktioner i en pärm på sitt kontor, men hen vet inte exakt. 

Jag kan förklara. Varje vecka eller månad vi gör en prov och på It's Learning får vi C eller F, 

eller så. Men vi vet inte vad läraren gör med betygen, om hon lägger dem i en mapp eller skriver 

i hennes bok att varje elev har fått så här eller så. 

På frågan om läraren Marie tittar tillsammans med varje elev på gamla prov och diskuterar 

elevens utveckling, svarar alla elever att de inte gör det. Uppgifterna och proven bara 

försvinner. Det verkar inte heller som att eleverna får checklistor eller matriser. Eleverna 

skulle gärna vilja få en checklista, för att de anser att det kan hjälpa deras språkutveckling. 

Det skulle vara jättebra, för att vi glömmer ibland att börja med stor bokstav och att sluta med 

punkt. Och när vi måste lägga ”och” eller lägga komma...kommatecken. 

Jag avslutar intervjun med frågan om de vill tillägga någonting om bedömning, som inte har 

tagits upp under intervjun. Eleverna svarar nej och jag tackar dem för samtalet och avslutar 

intervjun. 

4.3 Intervju Marie 

Bakgrund 

Marie svarar på några allmänna frågor (se avsnitt 3.2 informanter) 0ch efter det fortsätter vi 

till intervjuns första fråga.   

Hur uppfattar läraren bedömning? 

Enligt Marie är bedömning någonting som man håller på med varje dag man går in i 

klassrummet i princip och hennes undervisning byggs på den dagligen bedömningen.  Det som 

Marie anser ingår i sitt bedömningsarbete är att bedöma elevernas kunskap och det som 

händer i klassrummet. Marie fortsätter med att hon måste se om eleverna har tagit till sig det 

stoff som Marie har undervisat i. Har de inte förstått ett visst moment, då är det tydligt för 

                                                        
6 Att visa någon på möjligheter till framtida prestationer för att förbättra. 
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Marie, att hon behöver förklara det momentet en gång till.  Sedan är det på individuellt basis 

när hon rättar elevernas produktion och bedömer detta utifrån betygskriterierna. 

På frågan vad formativ bedömning är, svarar Marie att man använder bedömning för 

elevernas lärande. Att bedömning ska användas så att eleven kan förbättra sig och lära sig. 

 Det är ju det här att man bedömer allt eftersom, kan jag säga. Eller du gör en bedömning men 

sen att eleverna ska  … det är ju under vägarnas gång … och sen att eleverna förbättra sig hela 

tiden. 

För det mesta är det Marie och hennes kollega, som bedömer elevernas prestationer. De 

sambedömer sina elever i IMN 2 och IMN 3. I sist nämnda grupp har Marie nyss börjat jobba 

med elevrespons. Eleverna hade skrivit en krönika och Marie hade gett dem en checklista med 

frågor, som de skulle titta igenom och bestämma om klasskamraten hade skrivit som uppgiften 

och genren kräver. 

 

Formativ bedömning i praktiken 

Intervjun fortsätter med frågan om hur Marie ser på relationen mellan formativ och summativ 

bedömning och hon förklarar att bedömningens resa går mot den summativa bedömningen, 

nämligen elevens slutbetyg i juni. Slutbetyget är en helhetsbild av elevens kunskap. Marie 

fortsätter sin förklaring med att säga att hon inte tycker om att betygsätta elevernas uppgifter, 

därför att hon vill att hennes elever får chansen att förbättra sin prestation tills den uppnår 

vissa kriterier. Men för att skapa en tydlighet för sina elever, blir hon så ”illa tvungen” att 

betygsätta sina elevers uppgifter och prov. Marie lägger till att hennes elever inte är vana vid 

det svenska skolsystemet och hur lärarna tänker när det gäller kunskap, så genom betyg på 

olika moment kan eleverna bekanta sig med betygskriterierna. 

Maries svar på vilka fördelar respektive nackdelar hon kan se med formativ 

bedömning, är att fördelen är att eleven kan nå ett högre betyg genom att hen får chansen att 

förbättra sin prestation. Nackdelen är att formativ bedömning är mer omfattande och tar mer 

tid av henne som lärare. 

Det är ju med … fördelen är ju att man liksom säger till och man får chans att förbättra och 

förbättra och förbättra och då blir … och att de förstår att de kan förbättra och att de får ett högre 

betyg. För det är det det handlar om, så att du ska få så bra som möjligt då… Nackdelen kan ju 

vara för mig då att de måste liksom lämna in många gånger och de får göra om uppgifterna. 

[…] Det tar ju mer tid för mig, så att säga. Det är mer tidskrävande, det är det ju. Men fördelarna 

överväger […] Det är ju bättre att göra det i alla fall och det är ju mitt jobb, tycker jag. 

Marie anser att det finns ett område inom sitt ämne, där hon upplever att det är lättare 

respektive svårare att jobba formativt, nämligen den muntliga produktionen. Att jobba 
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formativt med elevernas skriftliga produktion är ganska tydligt men att bedöma elevernas 

muntliga produktion är mer en känsla, säger Marie. 

Vilka erfarenheter har läraren av att visa eleven var den befinner sig? 

Elevernas medvetenhet gällande deras färdigheter och nivå i språket är inte befintligt, tycker 

Marie. Hon säger att hennes elever har dålig självinsikt, vilket visar sig i att eleverna tror att 

de är bättre kunskapsmässigt än vad de är. Marie tillägger att hennes elever är mycket duktiga 

på det spontana talet och även på andra förmågor med tanke på att de har varit i Sverige en 

sådan kort tid, men deras kunskapsnivå är ganska långt ifrån att uppnå kursens mål. Eleverna 

är inte medvetna om de krav som behövs, för att klara kursen. Marie har försökt att få sina 

elever att bli medvetna om deras nivå och om deras eget lärande, men hon har inte lyckats 

med det. 

Jag har försökt men jag tycker inte jag lyckas med det, nej. Alltså vi har...vi gjort ju många 

läsförståelsetester och diskuterar. Vi har gjort övningar på Nationella Prov, vi går igenom 

betygskriterierna... visar men jag känner inte riktigt att det …. Och jag vet att man sen går 

igenom det, är det ganska svårt ...öh...svåra begrepp och jag tycker inte riktigt att det går hem, 

nej. På någon enstaka har det …. 

På frågan vad hon tror det beror på, svarar Marie att det dels beror på språket, och dels på en 

omedvetenhet om hur den svenska skolan fungerar. Tidigare har Marie blivit anklagad för att 

hon håller sig till reglerna, och inte tar hänsyn till att hennes elever har ett svårt liv. Eleverna 

har helt andra erfarenheter av skolan, berättar Marie, och att de är vana vid att fuska är bevis 

på detta. Vidare menar Marie att vår syn på fusk inte är samma som deras syn på samma 

fenomen. Eleverna är vana vid ett system där allt måste bli rätt, annars kan det få konsekvenser 

i form av stryk. De är inte än vana vid att vi i skolan tycker att det är viktigast att prova sig 

fram. Enligt Marie förstår eleverna inte riktigt lärarnas signaler och vad som förväntas av dem. 

Marie har pratat mycket om det och hon försöker men hon tycker inte ”att det gått hem”.  Marie 

håller med mitt uttalande om att det blir svårt att jobba formativt utifrån de premisserna, men 

hon menar att man måste försöka. I IMN 3 känns det som att Marie inte når fram men i den 

andra klassen, IMN 3, tycker hon att det börjar bli tydligare för eleverna med just hur den 

svenska skolan fungerar. 

Ett annat skäl till att eleverna i IMN 3 inte riktigt förstår är att frånvaron har varit hög, 

samt att de inte lämna in uppgifter, fast man förväntar sig ett betyg. 
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Vilka erfarenheter har läraren av att tydliggöra arbetsområdets mål för 

eleven? 

I planerandet av ett nytt arbetsområde utgår Marie utifrån lite olika saker men hon vill i 

fortsättningen utgå helt och hållet utifrån genrer. De senaste veckorna har IMN 3 jobbat 

mycket med läsförståelse, för att eleverna skulle skriva NP. 

Marie förmedlar mål och kunskapskrav för ett nytt arbetsområde på skolans 

lärplattform It's Learning. Elevernas uppgifter som blir betygsatta är kopplade till målen på 

plattformen och Marie brukar visa för sina elever dessa mål. Enligt Marie tittar några elever 

självmant på arbetsområdets eller slutuppgifternas mål och krav. 

När jag frågar Marie hur hon vet att hennes elever tittar på målen och kraven på It's Learning, 

samt att de förstår dessa mål och krav, svarar hon att hon har märkt att eleverna inte förstår 

när de har en genomgång i klassen. Marie berättar vidare att eleverna ser bara betyget och 

frågan är hur mycket de läser responsen som hon har skrivit. Responsen består delvis utav de 

termer som används i Lgr 11 och Marie är medveten om att det är svårt för hennes elever att 

förstå detta byråkratiska språk.   

Vi fortsätter med frågan om Marie och hennes elever har ett gemensamt språk och hon menar 

att de har det till viss del. Hon påstår att det är just detta man jobbar mot hela tiden men 

hennes elever inte ”riktigt är där än.” I klassen arbetar Marie mycket med att utöka sina elevers 

ordförråd och när hon t.ex. ger feedback använder hon ett mycket konkret språk, så att eleven 

kan förstå det hon meddelar. IMN 3 har skrivit en krönika och då kan Marie t.ex.  

skriva ” för att den här texten ska bli en krönika, behöver du skriva om dina åsikter”. 

Om eleven förstår målen och kraven, då upplever Marie att det hjälper hennes elever. 

Att kunna förstå målen och kraven, beror på elevens skolbakgrund, studievana samt 

studiemotivering. 

Det som påverkar arbetet med att tydliggöra målen negativ, är enligt Marie en 

kombination av språket och kultur ”det beror mycket på vilka skolförväntningar och vilken 

skolbakgrund man har. Man har helt enkelt olika förväntningar på vad skolan är.” Eleverna 

förstår sig inte på lärarnas och skolans kulturella koder. Eftersom det inte händer någonting 

negativt när man som elev inte kommer till skolan, upplevs skolan som slapp. Det som 

påverkar arbetet med att tydliggöra målen och krav på ett positivt sätt är att hennes 

studiemotiverande elever nu kommer och frågar henne vad de ska göra för att få ett högre 

betyg. 

Vilka erfarenheter har läraren av att ge anpassad feedback till eleven? 

På frågan om Marie jobbar med skriftlig feedback, svarar hon att hon gör det. Marie utgår ifrån 

kursplanen för årskurs nio hela tiden och tillägger att hon upplever att de är för höga för många 

av hennes elever. Enligt henne beror det på att eleverna har flyttats upp till nästa nivå för tidigt. 
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Marie anser att hennes elever inte ens kan klara årskurs sex mål när det gäller läsförståelse 

t.ex. Detta gör att det är svårt för både henne som lärare och för hennes elever att jobba mot 

årskurs nians mål. 

Marie ger eleverna feedback på olika sätt: via datorn, nämligen på skolan lärplattform 

It's Learning, och när hon går runt i klassen och hjälper eleverna när de arbetar med sina 

uppgifter. 

Alltså i huvudsaken via dator men också när man går runt och hjälper i klassen när man sitter 

och jobbar alltså. Man ser till och försöker via dator och sen … ja... för då kan de ju fråga ”vad 

menar du med det här?” eller med det de håller på att skriva och så ber de om hjälp.  Så det är 

ju både och då. 

När vi kommer in på nästa fråga som handlar om medlen, som kan öka elevens resultat, säger 

Marie att hon gör det generellt i helklass, t.ex. att man ska läsa mer, träna på glosor m.m. I 

feedbacken berättar hon varje enskild elev vad hen specifikt ska jobba med. 

Marie använder sig också av muntligt feedback till sina elever, men hon spelar inte in den och 

när jag frågar henne varför hon inte gör det, svarar hon att hon inte har tänkt på det. 

Framförallt i elevernas skriftliga uppgifter, kan Marie se att hennes feedback har effekt 

på hennes elevers språkutveckling, även om de inte når målen än. Genom att eleverna rättar 

sin produktion om och om igen, blir uppgiften ”sakta men säkert” bättre. 

Hur dokumenterar läraren elevernas prestationer? 

Elevernas utveckling dokumenteras på It's Learning, för att de flesta av elevernas uppgifter 

sparas där och de uppgifter som eleverna har skrivit för hand förvaras i en pärm eller läggs på 

en hylla. Marie noterar vad eleverna har gjort och uppgifterna används senare när hon ska 

sätta slutbetyget. Hittills har Marie inte tittat med eleverna på gamla uppgifter, för att 

diskutera den sistnämndas utveckling under lektionstid, men hon kan använda det till 

utvecklingssamtalet. Hon säger vidare att ”det är tråkigt, för att så få når målen”.  Marie tycker 

att det kan vara ett bra sätt att hjälpa sina elever att utveckla sin kunskap i det svenska språket.  

Det här är första gången Marie undervisar på introduktionsprogrammet och hon är medveten 

om att hon behöver förändra och göra sin undervisning bättre. 

I sin undervisning jobbar Maries elever med checklistor och ett exempel är när eleverna 

gav kamratrespons. 

Elevresponsen som jag gjorde var som en checklista. Och då liksom har man ju den också om 

man tar till sig det men det är ju det som man behöver ... Alltså i alla fall som jag behöver bli 

bättre på, tycker jag själv då, får dem att se detta då liksom. 

På It's Learning jobbar Marie med kunskapskravmatriser men i år har hennes elever inte 

jobbat med de matriserna, där elever kan kontrollera om de har lärt sig det de ska lära sig inom 
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ett visst moment.  Enligt Marie kan checklistor och matriser tydliggöra för elever vad det är 

som de ska kunna eller vad som de inte kan. Detta visar elever vad de ska träna på, för att nå 

målen eller för att få ett högre betyg. Snart ska klassen arbeta med att skriva novell, och då vill 

Marie skapa matriser utifrån betygskriterierna för årskurs nio som bara avser genren novell. 

Jag frågar Marie om hon har någonting att tillägga, som inte har tagits upp under intervjun 

men hon svarar att det inte är fallet. Jag tackar henne och avslutar intervjun.  

 

5. Diskussion 

Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur lärare och elever upplever att 

formativ bedömning påverkar undervisningen i svenska som andraspråk på ett 

introduktionsprogram. Studien ville även få svar på hur elever tar emot bedömningen och hur 

den används för att förbättra deras språkutveckling. I följande avsnitt följer en diskussion som 

återkopplar till bakgrunden och resultaten av studien. 

Hur uppfattar läraren och eleven bedömning? 

För att se till att bedömningen är pålitlig, behövs en fortlöpande uppföljning av elevernas 

språkutveckling och den bör vara en del av undervisningen (Bergman & Abrahamsson, 2004: 

589). Detta perspektiv delas av Marie. Hon svarade i intervjun att bedömning är någonting 

som pågår varje dag i klassrummet och hennes undervisning bygger på den dagligen 

bedömningen. 

För Marie betyder formativ bedömning att bedömningen ska användas så att eleven 

kan förbättra sig och lära sig. Detta synsätt beskrivs av Black & Wiliam, 1998, Cowie & Bell, 

1999, Shepard et al., 2005, Wallberg, 2013 och Skolverket, 2014. Skillnaden är att läraren 

enbart nämnde ”bedömning”, där forskarna och Skolverket även refererar till ”aktiviteter” i 

klassrummet. Det Wallberg benämner är formativ bedömning som ett förhållningssätt. 

Eleverna i båda grupperna svarar att bedömning handlar om rättning och betyg, men 

IMN 3 är även inne på att det handlar om mer än enbart rättning och betyg. Detta tas upp när 

de eleverna berättar att Skolverket sätter betyg och att det inte är ett bra sätt, för att Skolverket 

inte kan se helheten. Denna missuppfattning hos eleverna är ganska intressant och visar på att 

de är medvetna om att läraren blir styrd i sin bedömning, men att de inte riktigt har förstått 

hur skolsystemet fungerar här i Sverige (Wallberg, 2013:13). Det kan bero på olika faktorer, 

inte minst på språket. Marie berättade efter intervjun att lärarna på introduktionsprogrammet 

har pratat mycket om t.ex. kunskapskraven. Dessa krav bestäms av Skolverket och det är 

möjligt att eleverna har uppfattat att det är själva Skolverket som bedömer varje enskild elev. 
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Eleverna i både IMN 2 och IMN 3 förknippar bedömning med prov och betyg och frågan man 

kan ställa sig, är om det kan ha bidragit till att eleverna har missförstått lärarens information 

om det svenska skol- och betygssystemet. Det verkar som att Marie, med t.ex. hjälp av tolkar, 

kan förklara mer och tydligare för eleverna vad som gäller i den svenska skolan. Hon behöver 

även ytterligare jobba med sina elever, så att eleverna förstår sig bättre på själva 

bedömningsprocessen. 

Självbedömning och kamratbedömning har en central roll i formativ bedömning (Wallberg, 

2013:33,34; Skolverket, 2014). Alla elever svarade att det är läraren som bedömer deras 

prestationer och att de inte bedömer sina egna eller sina klasskompisars prestationer. Enligt 

deras lärare Marie har de dock jobbat med elevrespons, men det ger intryck av att eleverna 

inte har förstått att de har jobbat med detta. Inom formativ bedömning är förståelse mycket 

viktigt (Wallberg, 2013:13) och också här behöver läraren jobba hårt så att eleverna förstår sig 

på arbetsprocessen. En elev i IMN 3 sa att hen bedömer sig själv. Om det är sanningen, har 

eleven hittat egna strategier för att utveckla sitt eget lärande (Lagerlöf, 2016:20). 

Hur visar läraren var eleven befinner sig, enligt eleverna och läraren? 

Den här frågan skapade förvirring hos eleverna i IMN 3 och de visste inte riktigt hur de skulle 

svara. Två elever förklarade att de visste på vilken kunskapsnivå de befann sig, men den 

informationen har de inte fått av Marie. De svarade att de ”kände” på vilken nivå de befinner 

sig. Elevernas svar visar att de varken har språket eller kunskapen, för att kunna svara på en 

sådan fråga. Marie bekräftade denna synpunkt i sin intervju. Hon berättade att hon har försökt 

göra sina elever medvetna om deras nivå och deras lärande, genom att diskutera 

betygskriterierna och genom att träna på NP. I klassen pratar Marie också med sina elever om 

vad som är viktigt och det som de förväntas lära sig, vilket Jönssen (2013:21) anser är viktigt. 

Marie anser att hon har misslyckats med att göra sina elever medvetna om var de 

befinner sig i sitt lärande. Marie menar att det dels beror på språket och dels på elevernas 

oerhört stora omedvetenhet om hur den svenska skolan fungerar. Frågan är om det är rimligt 

att elever som inte har svenska som modersmål samt har en annan kulturell bakgrund, kan 

förstå sig på skolspråket som används i skolan och i skolans styrdokument. Byråkratspråket 

som används i styrdokumenten och som även lärare använder sig av, är ett komplicerat språk 

som även många svensktalande elever inte förstår (Lagerlöf, 2016:20). Det är nästan en 

självklarhet att dessa viktiga aspekter bör förklaras på elevernas modersmål, vilket inte är en 

garanti att eleverna kommer att förstå. Men det är ett krav om eleverna ska ha en chans till att 

kunna förstå kursens mål och betygskriterierna. 

Marie berättade att det börjar bli tydligare för elever i IMN 2 hur den svenska skolan 

fungerar, men i intervjun svarade IMN 2 elever att de inte är medvetna om på vilken nivå de 

befinner sig. En elev svarade att hen och hens klasskompisar inte vet vad som är rätt i den 



38 

svenska skolan. Det vore intressant att prata med Marie och eleverna en gång till hur de kan 

uppleva samma sak så olika. 

Eleverna i IMN 2 ville gärna bli medvetna om på vilken nivå de befinner sig, så att de 

kan bli bättre i svenska. I IMN 3, svarade alla utom en elev att de också har behov av att veta 

var de befinner sig så att de kan försöka bli bättre. Att försöka förbättra sig, är en viktig aspekt 

i formativ bedömning (Bloom, 1969:48; Cowie & Bell, 1999:32; Shepard et al., 2005:75). 

Vilka erfarenheter har eleven och läraren av tydliggörandet av 

arbetsområdets mål? 

Enligt eleverna jobbar de med olika arbetsområden och enligt dem förklarar deras lärare Marie 

för varje område, dess mål och kunskapskrav. En IMN 3-elev sa att eleverna fick en 

kunskapskravsmatris, när de jobbade med NP. Andra IMN 3-elever förklarade i intervjun att 

de inte får en sådan matris, när de gör andra prov eller uppgifter. Marie berättade och visade 

för mig att detta inte är sant. På It's Learning har Marie lagt ut många matriser och frågan är 

varför eleverna inte är medvetna om detta. En följdfråga kan vara hur Marie får eleverna att ta 

del av dem och att de kan använda dem så att de kan förbättra sina prestationer. 3 av 23 IMN 

3-elever kommer att bli godkända (alltså blir 20 st. inte godkända!), så det känns nödvändigt 

att läraren får dem att förstå hur de kan höja sina prestationer med hjälp av formativ 

bedömning, eftersom annars kan det inte leda till utveckling (Wallberg, 2013:33,34). 

Eleverna i IMN 2 och IMN 3 påstod i intervjuerna att Marie inte förklarar på ett sådant 

sätt så att alla elever kan förstå. Eleverna sa vidare att de inte heller förstår alla gånger vad 

meningen med en viss uppgift är samt vad de behöver göra för att nå ett visst betyg. Marie 

förklarade att hon förmedlar mål och kunskapskrav för ett nytt arbetsområde på skolans 

lärplattform It's Learning. Alla uppgifter som blir betygsatta är kopplade till målen på 

plattformen och i klass visar Marie dessa mål för sina elever. Marie är medveten om att 

eleverna inte förstår dessa. Eleverna har även själva kommit på vad meningen är med skolan, 

nämligen för att kunna komma in på ett program så att de kan studera på universitetet senare, 

och för att ”kunna klara livet”. Det verkar som att de kan se det vida perspektivet: att nå 

kunskap, men inte hur det ska komma dit. 

Eleverna i både IMN 3 och IMN 2 förklarade att det hjälper dem att utveckla sitt 

andraspråk när de får målen och kunskapskraven förklarade, men de kan inte riktigt förklara 

hur detta kan hjälpa dem att bli bättre. IMN 3-elever svarade att de inte förstår termerna i de 

dokument som finns på It's Learning. Det behövs mycket tid för att förklara metaspråket, som 

används i de olika styrdokument och man kan fundera på, om Marie och eleverna tar sig den 

tid som behövs för att kunna få klarhet i byråkratspråket. Det ska också nämnas att eleverna i 

IMN 3 har hög frånvaro. Det skulle vara intressant att undersöka varför eleverna inte kommer 

till skolan. 
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På frågan om eleverna vet vad deras lärare tittar på när hon bedömer deras prestationer, ser 

det ut som att eleverna i IMN 3 förstår att läraren tittar på kunskapskravsmatrisen, men de 

förstår inte språket i matrisen. Wallberg (2013:13) menar att läraren ska jobba för att eleven 

ska förstå uppgiftens syfte samt hur arbetet ska ske, hur resultatet kan bedömas på olika sätt 

och hur denna bedömning kan påverka slutbetyget, hur bedömningen kan hjälpa till att nå 

målen samt hur undervisningen fungerar. Marie behöver även här skapa bedömningsmallar 

tillsammans med elever så att språk och kvalitetsbegrepp kan förstås av dem. De behöver även 

träna på själv- och kamratbedömning för att skapa förståelse, vilken är mycket viktigt för 

utveckling. Detta kan t.ex. göras med hjälp av modersmålslärare. 

Vilka erfarenheter har eleven av att få anpassad feedback av läraren, enligt 

eleverna och läraren? 

Inom formativ bedömning är återkoppling ytterst viktigt och den går ut på att hjälpa eleverna 

att uppnå högre kvalitet och bättre resultat. Återkopplingen bör också vara kort och koncis, 

utan att bli svårtolkad. Feedbacken/feedforwarden ska vara formulerad på ett sådant sätt att 

eleverna kan förstå återkopplingen språkligt (Wallberg, 2013:99,105). Marie ger sina elever 

både muntlig och skriftlig feedback. Den skriftliga feedbacken sker på It's Learning. Enligt 

hennes IMN 2-elever berättar hon vad som är rätt eller fel och vad som eleven behöver träna 

på. Det verkar dock som att Marie inte berättar för sina elever vad de behöver göra för att få 

ett högre betyg, så kallad feedforward. Eleverna i IMN 3 har samma åsikt, nämligen att Marie 

inte förklarar varför man får ett visst betyg. Om eleven vill veta vad hen har gjort bra, vad 

eleven inte har gjort bra och vad eleven behöver göra för att få ett högre betyg, svarar både 

elever i IMN 2 och IMN 3 att man måste fråga läraren explicit om det. I intervjun förklarade 

Marie också att hon ger feedback i helklass, när hon anser att flera elever behöver veta eller 

träna på någonting specifikt. I intervjuerna med eleverna framkom att de har mer behov av 

individuellt stöd i form av feedback/feedforward. 

Informanterna i IMN 2 förklarade att de gärna vill veta vad hen gör fel, så att hen kan 

utveckla sitt andraspråk. De intervjuade i IMN 3 svarar att feedbacken hjälper dem att bli 

bättre men de kan inte riktigt förklara vad det är som hjälper dem. Marie kan se att hennes 

feedback har positiv effekt på främst elevernas skriftliga produktion i IMN 3. Återkoppling kan 

ha olika syften (Wallberg, 2013:02) och det kan tyckas att läraren Marie behöver bli tydligare 

i att kommunicera vad och varför en elev behöver träna på ett visst moment. 

 

Hur dokumenteras elevernas prestationer? 

Eleverna i båda klasserna svarade att många av deras uppgifter och prov finns på skolans 

lärportal It's Learning. Deras prov och uppgifter som de skriver på papper försvinner, fast 

några elever antar att de förvaras i en pärm. Ingen av eleverna tittar tillsammans i pärmen, för 
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att diskutera elevernas utveckling. Marie berättade för mig i sin intervju att hon inte gör det 

med sina elever under lektionstid, men hon kan använda gamla uppgifter i ett 

utvecklingssamtal. Enligt Wallberg (2013:602) har portföljen olika användningsområden och 

fungerar som ett verktyg för en kontinuerlig bedömning och uppföljning. I det här fallet kan 

Marie utnyttja dokumentationen på ett bättre sätt, nämligen att visa eleverna deras process så 

att de kan nå högre resultat, samt att visa för eleven vad hen har gjort, hur hen arbetade och 

hur resultatet blev (Ibid:111). Detta skapar förståelse för eleverna, som eleverna har behov av 

enligt intervjuerna. Enligt dem måste man veta man gör fel, så att man kan lära sig av sina 

misstag. Marie ansåg också att jobba med portfölj kan vara ett bra sätt att hjälpa sina elever 

att utveckla sin kunskap i det svenska språket. 

Eleverna i både IMN 2 och IMN 3 sa att Marie jobbar med kunskapsmatriser i sin 

undervisning. När det gäller checklistor, fick jag olika svar från IMN3-elever och Marie. 

Eleverna anser inte att de har jobbat med sådana, fast Marie svarade att eleverna i IMN 3 fick 

en checklista när de jobbade med elevrespons. I IMN 2 berättar Marie för eleverna vad de ska 

tänka på t.ex. att använda stor bokstav och punkt eller att de ska titta på sin stavning i en 

uppgift men hon ger ingen checklista till sina elever. Fördelar med checklistor är flera, t.ex. att 

eleverna kan använda checklistor för självbedömning, eller lärare kan använda dem för att se 

hur mycket klassen har förstått eller lärt sig inom ett undervisningsområde (Bergman & 

Abrahamsson, 2004:604,605). Enligt Marie har checklistor och matriser många fördelar. 

Matriser kan visa för elever om de har lärt sig det de ska lära sig inom ett visst moment. Marie 

är mycket medveten om att hon behöver göra sin undervisning bättre och hon tänkte skapa 

matriser för nästa tema.  

6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare och elever i svenska som andraspråk 

upplever hur formativ bedömning påverkar svenska som andraspråkselevers språkutveckling. 

För att kunna svara på syftet ställdes inledningsvis tre frågor: Hur upplever lärare och elever i 

svenska som andraspråk att formativ bedömning påverkar elevers andraspråksutveckling? På 

vilket sätt tas bedömningen emot av eleven?  Hur används bedömningen av eleven för fortsatt 

lärande? I det här avsnittet presenteras uppsatsens slutsatser. Avsnitt 6.1 ger förslag på fortsatt 

forskning. 

Att jobba formativt tar tid att vänja sig vid, både för läraren och eleverna. Många av de 

nyanlända eleverna kommer med helt annorlunda erfarenheter av skolan och det kan antas 

att det kommer att ta tid att lära sig ett nytt arbetssätt. I inledningen tas upp att eleverna har 

en viktig roll i arbetet med bedömning. Läroplanen förutsätter att elever ska ta ett eget ansvar 

för sitt lärande, och elevens ålder och mognad är faktorer som avgör i vilken omfång detta sker 
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(Skolverket, 2011b:15). Andraspråkselever har ofta en annan skolbakgrund med sig när de 

kommer till den svenska skolan. Ofta är skolsystemet i deras hemländer helt olikt det svenska 

skolsystemet. Det kan även vara så att undervisningssättet i hemlandet är auktoritärt och att 

det inte uppskattades att elever ta eget ansvar. Då är det inte så lätt för andraspråkselever att 

göra det som förväntas av skolan i Sverige. Det kan också tänkas att man måste lära eleverna 

de olika begrepp som finns i målen och kunskapskraven, samt att träna på att öka elevernas 

medvetenhet om deras eget lärande. 

       Formativ bedömning handlar om ett förhållningssätt som kan vara svårt att ta till sig 

(Wallberg, 2013:11) och begreppet formativ bedömning är ett mångfacetterat sådant (Frisell, 

1993:266). För min undersökning tog jag kontakt med en SFI-lärare och frågade henne om 

hon ville medverka i studien. Jag förklarade att den skulle handla om formativ bedömning och 

jag frågade henne om hon jobbar med formativ bedömning. Som svar fick jag ”Alla arbetar 

med formativ bedömning nuförtiden. Du arbetar väl också?” Det kan ifrågasättas på om denna 

lärare förstår sig på formativ bedömning som helhet. Jag tror precis som henne att många 

lärare använder sig av olika verktyg och aktiviteter som finns inom formativ bedömning, men 

jag tror inte att många har det förhållningssätt som Wallberg (2013) skriver om. Formativ 

bedömning som förhållningssätt handlar om att man som lärare ska skapa förståelse för 

elever, såväl på en språklig som på en kognitiv nivå. 

För Marie som intervjuas i studien är det svårt att jobba med formativ bedömning, i 

och med att många av hennes elever har stor frånvaro, inte behärskar skolans abstrakta språk, 

inte gör sina uppgifter och inte rättar sina rättade uppgifter. Hon berättade att 10 utav 20 

elever skrev en viss uppgift och tre utav dessa rättade sin uppgift. Eleverna förstår enligt denna 

lärare inte sin egen del i sitt eget lärande och detta kan bero på skillnader i kulturerna. I 

formativ bedömning är självinsikt ett viktigt element men Marie anser att många av hennes 

elever inte har det. Hon berättar om en elev som hade fått två av 37 poäng i en uppgift och 

ändå undrade eleven varför hen inte fick betyg.   

Att jobba formativt är ingen metod som ser likadant ut för alla lärare, utan man måste 

hitta de sätt som passar en själv som lärare och som passar ens elever. Som Wallberg (2013) 

nämnde måste förhållningssättet erövras, genom att experimentera i samarbete med elever 

och kollegor (Ibid:11). Det är viktigt att arbetssättet passar en, både som lärare och som 

människa. 

Det är också viktigt som pedagog, att bli medveten om att man tror att man når sina 

elever men att det kanske inte alltid stämmer. Som lärare måste man ganska ofta stämma av, 

om alla är medvetna om vad det är som görs i klassrummet. Som lärare känner man ofta att 

tiden inte alltid räcker till, men det är viktigt för våra SVA-elever att veta hur vår skola fungerar 

och vad som förväntas av dem. Fokus ligger på förståelse i formativ bedömning och syftet är 

att eleverna vet vad som är viktigt och det som de förväntas lära sig (Wallberg, 2013:13; 

Jönssen, 2013:21). Under intervjun visade det sig att eleverna inte riktigt vet vad som förväntas 
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av dem. I andra intervjun kom fram att eleverna inte vet hur deras framtid ser ur. De vet inte 

hur länge de ska stanna, eller vad som händer nästa år. Eleverna diskuterar dessa frågor ofta 

tillsammans men inte med läraren. Marie berättade i sin intervju att lärarna inte har pratat 

om dessa saker med IMN 2. Detta ska ske i IMN 3, alltså innan gymnasiet. Det verkar dock 

vara en bra idé att börja informera eleverna redan från början när de börjar skolan. Det medför 

att skolan måste anlita en tolk, för att förvissa sig om att eleverna förstår informationen. Detta 

kan hjälpa eleverna att koncentrera sig på att lära sig ”bara” ett nytt språk, och inte en helt ny 

kultur. 

Under den andra fokusgruppintervjun undrade en elev över hur deras svar kunde 

hjälpa dem och jag förklarade att deras lärare kommer att läsa vad de har svarat. I och med att 

hon vill utveckla sin undervisning, kan hon ta hjälp av den här studien, för att eleverna säger 

till mig vad de inte törs säga till Marie. Det är det som jag hoppas på studiens syfte kan vara: 

att hjälpa lärare att bli medvetna om att formativ bedömning är mer än bara en bedömning, 

att det är ett arbetssätt. Den här studien handlar om formativ bedömning, också kallat 

bedömning för lärande eller lärande bedömning. Man kan dock undra om den här studien 

egentligen inte handlar om undervisning istället för bedömning.  

Bedömning är en viktig del av en lärares uppgifter. Bedömning är en central process i 

all undervisning och all bedömning får konsekvenser på olika nivåer: på nationell, kommunal, 

skol- klass- och individnivå. Det kan även få konsekvenser för den allmänna debatten om 

skolan och för allmänhetens syn på skolan och kunskapsnivå i landet. Bedömning är enormt 

viktig för elevernas lärande och formativ bedömning kan vara en stor utvecklingspotential för 

såväl lärande som undervisning (Jönsson, 2013; Lundahl, 2011; Wiliam, 2013; Wallberg, 

2013). 

Att jobba med formativ bedömning är ett sätt för eleverna att utvecklas, även de elever 

som inte har svenska som modersmål.  Mål och kriterier måste göras helt tydliga för SVA-

eleverna och detta kan ske genom att göra språket begripligt, när läraren förklarar målen och 

kunskapskriterierna. Detta kan ske genom såväl ord som konkreta exempel. Ett sätt att arbeta 

konkret med att förtydliga mål och kriterier kan vara genom att förtydliga 

bedömningsmatrisers språk tillsammans med eleverna med hjälp av tolk. På detta sätt blir det 

tydligare för eleverna att förstå sig på de olika kvalitetsnivåerna inom färdigheterna (läsa, 

skriva, prata och lyssna). Vidare kan elevtexter och uppgifter visa kriterierna som krävs för ett 

visst betyg. Sedan kan eleverna utvärdera klasskamraters och sina egna prestationer, för att 

fördjupa sin förståelse.  

Studiens lärare kontaktade mig några dagar efter intervjun och berättade för mig att 

hon skulle göra en utvärdering av ett tema, som klassen hade jobbat med, för att sedan plocka 

ut några exempel på bedömningar hon gjorde. Eleverna skulle få fundera på vad ”eleven” 

behövde göra för att förbättra texten. Dessutom gjorde Marie en matris med frågor som ”Har 

du förstått hur/att du kan använda bedömningsmatriser, kamratrespons och mina omdömen 
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för att förbättra dig?”. Detta är ett exempel på ett arbetssätt inom formativ bedömning. Att 

min studie redan nu har påverkat en lärare och förmodligen hennes elever, och ger mig en 

känsla av att min undersökning redan är relevant och till nytta.  

6.1 Fortsatt forskning 

Bedömning är en mångfacetterad fråga och formativ bedömning är ett aktuellt ämne. Bennet 

(2011) anser att mer grundläggande förändringar inom bedömning saknas (Ibid:18,19). Vidare 

behöver lärare få möjligheter att få reflektera över sina nya erfarenheter. Allt detta betyder att 

formativ bedömning ställer nya krav på skolsystemet som helhet, och för att förändra detta 

krävs förändringar. Lärarna behöver tid att läsa in sig på vad formativ bedömning kan 

innebära, samt behöver de experimentera med vilket arbetssätt som passar dem allra bäst. 

Samtidigt behöver rektorn avsätta tid så att lärare kan föra samtal med kollegor, för att få en 

djupare förståelse för formativ bedömning som förhållningssätt. Det tar även tid för lärarna 

att se och analysera sin egen praktik och konsekvenserna för eleverna. Det skulle också vara 

av intresse att studera hur rektorer ser på sin roll när det gäller införandet av formativ 

bedömning i skolan. 

Skolverket (2016c) påminner om att man egentligen vet för lite om hur de olika 

formerna av bedömning är utformade, används och fungerar i praktiken. För närvarande finns 

det få studier av detta men det som har kommit fram är att det är utformningen av 

bedömningsformerna och hur de används som är avgörande. Aktionsforskning skulle kunna 

bidra med att utveckla och utvärdera formativa bedömningsmetoder. En viktig fråga är hur 

man implementerar formativ bedömning i elevgrupper, som inte har tillräckliga kunskaper i 

svenska för att förstå de abstrakta resonemangen och som har helt andra erfarenheter av hur 

undervisning ska se ut. 
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Bilaga A 

Sammanställning av nivåerna i den språkliga delen av bedömningen (Bergman & 

Abrahamsson, 2004:611). 
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Bilaga B 

Bakgrund  

Varifrån kommer du? Vilket modersmål har du?  Hur många hela år har du gått i skolan i ditt 

första hemland? Hur länge har du varit i Sverige? Hur länge har du haft din lärare? I vilken 

klass går du? Hur gammal är du? 

Hur uppfattar eleven bedömning? 

Vad betyder bedömning för dig? Finns det någon skillnad mellan ditt hemlands skola och 

skolan i ditt nya land när det gäller bedömning?  

Om det finns skillnader: 

Vilka? Vilken bedömning tycker du är bättre? Varför? 

Vem bedömer dina prestationer (skriftliga/muntliga)? Bedömer du ditt eget lärande? 

Hur visar läraren var eleven befinner sig? 

Är du medveten om hur du ligger till gällande dina färdigheter (läsa, skriva, höra och prata) 

och din nivå i språket?  

Om ja: 

Hur har du blivit medveten? 

Om nej:  

Varför är du inte medveten om det? Skulle du vilja bli medveten om det? (Varför?) 

Vilka erfarenheter har eleven av tydliggörandet av arbetsområdets mål  för hen? 

Förmedlar din lärare mål och kunskapskrav för ett arbetsområde/en uppgift till dig?  Gör hen 

det på ett begripligt sätt?  Hur gör hen? Förstår du vad och varför du ska lära dig under varje 

lektion? Upplever du att målen och kunskapskraven hjälper dig i din utveckling? (Utvecklas 

ditt språk?) Hur? Tycker du det är positivt att din lärare tydliggör målen och 

kunskapskraven? Varför/varför inte? 

Vet du vad läraren bedömer/tittar på när hen ska se om du är godkänd? (Exempel som 

följdfråga: interpunktion eller innehåll i en text, uttal i talet). 

Vilka erfarenheter har eleven av att få anpassad feedback av läraren? 

Får du skriftlig feedback av din lärare? Förstår du vad hen skriver?  

Om ja: 

- Hjälper din lärares skriftliga feedback att utveckla ditt språk? Vad är det som gör att du blir 

bättre? Om du inte blir bättre, vad tror du skulle hjälpa dig att bli bättre? Skriver läraren 

vad och hur du ska träna på det du inte förstår än?  
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Får du muntligt feedback av din lärare? Förstår du vad hon säger? 

- Hjälper din lärares muntliga feedback att utveckla ditt språk? Vad är det som gör att du blir 

bättre? Om du inte blir bättre, vad tror du skulle hjälpa dig att bli bättre?  Säger din lärare 

vad och hur du ska träna på det du inte förstår än?  

Om du inte får feedback av din lärare: 

- Skulle du vilja få det? Varför/varför inte? 

Hur dokumenterar du din presentation? 

På vilket sätt dokumenterar du dina uppgifter/aktiviteter/prov? (Portfolio t.ex.) Tittar du 

tillsammans med din lärare på gamla resultat och diskuterar du med din lärare din 

utveckling? Jobbar din lärare med checklistor? Hur? Jobbar din lärare med matriser? Vilka 

och hur? Tycker du att dessa hjälper dig att utveckla din språkutveckling?  

Om ja: 

Hur? 

Om inte: 

Varför inte? 

Har du någonting att tillägga som inte har tagits upp under intervjun? 
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Bilaga C 

Bakgrund  

Utbildningsbakgrund? Var utbildade du dig? När tog du examen? Har du genomgått någon 

fortbildning? Hur länge har du jobbat som lärare? Vilka ämnen undervisar du i nu? 

Vilka kurser/årskurser undervisar du i?  

Hur uppfattar läraren bedömning? 

Vad är bedömning för dig? Vad upplever du ingår i bedömningsarbetet inom ditt ämne? 

Vad är formativ bedömning enligt dig? 

Vem bedömer dina elevers prestation? Bedömer dina elever sitt eget lärande eller sina 

klasskompisars lärande? 

Formativ bedömning i praktiken 

Hur ser du på relationen mellan formativ och summativ bedömning? 

Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med formativ bedömning? 

Finns det några områden inom ditt ämne (SVA) där du upplever det lättare resp. svårare att 

arbeta formativt?  

Vilka erfarenheter har läraren av att visa eleven var den befinner sig? 

Hur tycker du att elevernas medvetenhet ser ut gällande deras färdigheter och nivå i språket? 

Gör du eleverna medvetna om vilken nivå de ligger på? Hur? Vad tror du påverkar ditt arbete 

med detta? Är språket ett hinder? 

Vilka erfarenheter har läraren av att tydliggöra arbetsområdets mål för eleven? 

Vad utgår du ifrån i planerandet av ett nytt arbetsområde? Förmedlar du mål och 

kunskapskrav för ett arbetsområde/uppgift till eleverna på ett begripligt sätt? Hur gör du i så 

fall? Hur vet du att de förstår? 

Har du och dina elever ett gemensamt språk? Vad gör du om ni inte har det? 

Upplever du att målen hjälper eleverna i deras utveckling? Hur? 

Kan du se några faktorer som påverkar arbetet med att tydliggöra målen? Både negativt och 

positivt. 

Vilka erfarenheter har lärare av att ge anpassad feedback till eleven? 

Arbetar du med att ge skriftlig feedback till eleverna?  

Om ja: 
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- Vad utgår du ifrån när du ger feedback? (kursplan, GERS, elevens behov) 

- Hur arbetar du med skriftlig feedback? 

Samtalar du med eleven om medlen, som kan öka deras resultat? Spelar du in din muntliga 

feedback med dina elever? Varför/varför inte? 

Kan du se några effekter i dina elevers språkutveckling av din feedback? Hur? 

Om du inte ger feedback:  

- Hur kommer det sig att du inte ger feedback? 

Hur dokumenterar lärare elevernas presentation? 

På vilket sätt dokumenterar du elevernas utveckling? På vilket sätt dokumenterar du 

elevernas uppgifter/prov etc?(t.ex. portfolio, logg, matriser) Tittar du tillsammans med 

eleverna på gamla resultat/uppgifter och diskuterar elevens utveckling? Varför/varför inte? 

Jobbar du med checklistor? Hur? Jobbar du med matriser? Vilka och hur? Hur tror du de 

kan hjälpa dina elevers språkutveckling? 

Har du någonting att tillägga som inte har tagits upp under intervjun? 

 



 

 


