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Abstrakt 
 
Syftet med mitt arbete var att undersöka hur bedömningar görs av texter producerade av 

elever med svenska som andraspråk. Detta innebar att jag undersökte hur lärare bedömde 

sina elevers texter och om deras fokus låg på texternas form eller innehåll. För att besvara 

mitt syfte och mina frågeställningar utförde jag lärarintervjuer. Resultatet från 

undersökningen visar på stora olikheter i bedömningarna, lärarna emellan. De lärare som 

hade elever med låg språkförmåga fokuserade mest på deras elevtexters form, medan de 

lärare som hade elever med mer utvecklad språkförmåga fokuserade på texternas 

innehåll. Mina slutsatser är att trots att korrekthetskravet, för andraspråkseleverna, är 

nedtonat i Skolverkets styrdokument så väljer lärarna att fokusera bedömningarna utifrån 

elevernas språkförmåga och därmed tar de hänsyn till elevernas förmåga att sätta ord på 

sina tankar för att kunna producera texter med ett utvecklat innehåll. 

 
 
 
 
Sökord: Bedömning och svenska som andraspråk  
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1. Inledning 
 

Under mina praktikperioder har jag kommit i kontakt med elevtexter på mycket skiftande 

stilnivåer. Framförallt vid mötet av elever som läser svenska som andraspråk har jag 

upplevt att de texter som eleverna producerat inte har uppnått den formella korrektheten 

som jämnåriga elever har i modersmålssvenska.  Detta är särskilt synbart när jag har 

studerat deras användande av lexikaliserade fraser, idiom, metaforer och liknelser. Dessa 

uttryck är knappast prioriterade vid inlärning av ett andraspråk, men vid bedömningar av 

elevtexter påverkar användandet av uttrycken omdömet, beroende på vilka kriterier 

läraren utgår ifrån. Anser läraren att det är tvunget att idiom och lexikaliserade termer 

innehåller de korrekta orden vi är vana vid, eller bedöms texten utifrån att det viktigaste 

är att eleven gör sig förstådd med sina många gånger direktöversatta metaforer. Dessa 

skillnader yppar sig i att lärarna gör sina bedömningar utifrån form eller innehåll i 

elevtexterna. Min tanke är att genom intervjuer med lärare, som arbetar med 

andraspråkselever, ta reda på deras inställningar till form och innehåll i elevtexterna och 

hur de utifrån detta gör sina bedömningar.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur bedömningar görs av texter producerade av 

elever med svenska som andraspråk. Utifrån detta blir mina frågeställningar: 

 

• Hur görs bedömningar av elevtexter i en andraspråksklass? 

• Bedöms eleven annorlunda på grund av att det är en andraspråkselev? I så fall på 

vilket sätt? 
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1.2. Tidigare forskning 
 

Detta kapitel inleds med den förankring i styrdokumenten som har använts som teoretisk 

referensram till de empiriska studierna. Dessutom innehåller kapitlet centrala delar av 

tidigare forskning kring ämnesvalet bedömning av andraspråkselever. Till min hjälp 

använder jag andraspråksforskaren Pirkko Bergman, som har medverkat till utarbetandet 

av en bedömningsmall – performansanalys – som komplement till tester av 

invandrarelevers svenskkunskaper. Dessutom hänvisar jag till de båda språkforskarna 

Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh. Förutom att de båda har skrivit Bedömning 

av elevtext. En modell för analys., så har Palmér även arbetat som provkonstruktör för de 

nationella proven. Slutligen innehåller kapitlet relevant forskning genom 

andraspråksforskarna Tua Abrahamsson och Inger Lindberg.  

 

1.2.1.  Förankring i styrdokument 

 

Svenska som andraspråk har, enligt Bergman (m.fl. 1992, s.1), utvecklats från att ha 

fungerat som ett stödundervisningsämne – under Lgr 80 kallat svenska 2 – underordnat 

ämnet svenska till att, i och med Lpo 94, få en status jämställd med modersmålssvenskan. 

Detta innebär att båda kärnämneskurserna – svenska och svenska som andraspråk – har 

egna kursplaner och att elevernas resultat bedöms utifrån Skolverkets mål och kriterier. 

De olika ämnena har dock snarlika strävansmål, det är bara korrekthetskravet som är 

något nedtonat i svenska som andraspråk. I strävansmål för svenska som andraspråk står 

exempelvis att eleven: 

 

• utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift, vill, vågar och kan uttrycka sig på 

svenska i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar 
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medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan, (min markering) (Skolverket 

Mål svenska som andraspråk A) 

 

I kärnämnet svenska A är det snarlika strävansmålet att eleven:  

 

• utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 

många olika sammanhang, samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 

tänkande, lärande, kontakt och påverkan, (min markering) (Skolverket Mål 

svenska A) 

 

I svenska som andraspråk påpekas särskilt att kommunikationen skall ske på svenska, 

medan det tas för givet i modersmålssvenskan. Skillnaden på formuleringen mellan de 

båda kurserna är minimal, men noterbart är det lilla ordet kan som har en mer framflyttad 

position i modersmålssvenskan – korrektheten förväntas vara större i denna kurs – än i 

svenska som andraspråk. Vad innebär denna skillnad rent konkret? Enligt min mening 

innebär det att en andraspråkselev i första hand ska visa vilja att uttrycka sina tankar för 

att våga göra sin röst hörd och slutligen, utan rädsla för att göra fel, kunna använda sitt 

tillgängliga språk för att ge ord till sina tankar. Elever med svenska som modersmål 

förutsätts kunna använda sitt språk till att vilja uttrycka sina tankar, vilket han i och med 

det ska våga göra eftersom han redan har kunskapen. Exempelvis kan detta, vid en 

diskussion, visa sig när andraspråkseleven vågar använda ett uttryck som hon slog ett hål 

i väggen för att beskriva det mer etablerade hon slog in den första spiken. Eftersom den 

andra frasen är det vedertagna är det förmodligen det uttrycket som eleven med svenska 

som modersmål skulle använda, vilket i detta fall skulle innebära det korrekta 

användandet. För eleven med svenska som andraspråk är det viktigare att han/hon vill 

och vågar testa svenska språkets gränser utan att alltid resultatet blir helt korrekt.  

Bergman (2003, s. 34) är en av dem som menar att korrekthetskravet är nedtonat i 

svenska som andraspråk, och anser dessutom att detta har skett till förmån för elevernas 

metaspråkliga medvetenhet och även till de erfarenheter de har med sig från sitt 

förstaspråk och dess tillhörande kultur. Eftersom korrekthetskravet är nedtonat i svenska 
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som andraspråk borde det innebära att de elever som läser svenska som andraspråk 

bedöms mer utifrån innehållet i sina arbeten än utifrån form. 

 

 

1.2.2. Bedömning av andraspråkselever 

 

På grund av att kursernas mål och bedömningskriterier är relativt lika så ska alltså 

bedömningarna göras på ett liknande sätt i de båda kurserna, med undantag för det 

nedtonade korrekthetskravet i svenska som andraspråk. Bedömningarna bygger på 

elevens måluppfyllelse där elevens starka och svaga sidor i förhållande till 

bedömningskriterierna vägs samman i en gemensam bedömning. Läraren bedömer alltså 

om eleven har nått målen och hur väl de har lyckats nå dessa mål. Palmér m.fl. (2005, s. 

149) uttrycker svårigheterna vid bedömningar väldigt träffande när de kallar 

bedömningar av elevtexter en grannlaga uppgift. Andraspråkselever är inget undantag, 

utan bedöms även de med lika stora svårigheter.  

 

Enligt Bergman & Abrahamsson (2004, s. 598f) sker bedömningar dels av 

andraspråkselevernas kunskap och dels av deras språkbehärskning. Vid skolstarten har 

vanligtvis eleverna en språklig bas innehållande ungefär 10 000 ord som årligen byggs på 

med ungefär 3 000 ord – utbyggnaden. När andraspråkeleverna kommer i kontakt med 

svenska i skolan är deras ordförråd ofta begränsat och de saknar förmågan att se ordens 

stilvalörer. Enligt Lindberg (2007, s. 92f) finns det flera orsaker till att de flerspråkiga 

elevernas ordförråd är mindre omfattande. Det har bland annat att göra med att elevens 

samlade ordförråd är delat på flera språk. Ibland kan eleven ha kunskap om ett ord på 

flera av sina språk, men ofta har något av språken ett mer utvecklat ordförråd. Ett 

exempel där den formella korrektheten ofta släpar efter i andraspråket är de 

lexikaliserade fraser och kollokationer där orden har specifika kombinationer för att ge 

ett särskilt innehåll. Det kan vara uttryck som: att tappa fattningen, att mista förståndet, 

tappad bakom en vagn och så vidare. Ett exempel från verkligheten är när en 

andraspråkselev från gymnasieskolan stod inför begreppet på tapeten. Eleven förstod av 
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naturliga skäl inte det abstrakta begreppet eftersom han inte ens förstod ordet tapet. Dessa 

fraser är svåra att ta till sig eftersom orden kan ha en annan betydelse om de står i en 

annan kombination eller om de står ensamma. Dessa idiomatiska uttryck tillhör, det som 

Bergman & Abrahamsson (2004, s. 598f) kallar, utbyggnad av språket. För att inlärarna 

av svenska som andraspråk ska kunna nå samma målspråksnivå som inlärarna med 

svenska som modersmål är de av naturliga skäl tvungna att utveckla basen och 

utbyggnaden parallellt. Dels måste de hinna ifatt sina jämnåriga kamrater och dels måste 

de fortsätta att utvecklas i takt med kamraternas språkinlärning.  

 

När det gäller bedömningen av elevernas språkförmåga utgår den från uttal, grammatik 

och ordförråd. Den speglar också elevernas förmåga att sätta ord på sina tankar. Vikten 

av en samtidig utveckling av språk och tankeförmåga hos eleverna ser Bergman & 

Sjöqvist (1992, s. 3) som en nödvändighet, vilket medför att frågan om bedömningen 

skall utgå från form eller innehåll inte är relevant. De menar att språket, som är en 

tankeprodukt, inte kan sakna innehåll, vilket innebär att det inte handlar om antingen 

form eller innehåll utan handlar snarare om båda delarna. Denna åsikt är långt ifrån 

allena rådande, vilket syns i den alltid lika aktuella debatten om fokus vid bedömningar 

av elevarbeten – muntliga och/eller skriftliga – skall ligga på form eller innehåll. 
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1.3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel redovisas de verktyg som har använts under arbetets gång. Initialt beskrivs 

begreppen form och innehåll i elevtexter. Jag kommer även att redovisa Palmér & 

Östlund- Stjärnegårds bedömningsmodell och Abrahamsson & Bergmans resonemang 

kring performansanalys som en alternativ bedömningsmodell. Jag nämner även kort om 

SFI:s1  bedömningsmaterial. Dessa modeller kommer jag att använda vid mina tolkningar 

och analyser av informanternas bedömningar. Som en gemensam fond, för jämförelse 

mellan de olika bedömningsmodellerna, kommer jag att använda de nationella provens 

bedömningskriterier vilka jag presenterar i slutet av detta kapitel. 

 

1.3.1.  Form och innehåll 

 
Begreppen form eller innehåll brukar också benämnas grammatisk korrekthet eller 

kommunikativ kompetens (Bergman, mfl.1992, s. 2f). Dessa begrepp används för att 

påvisa grammatikens centrala eller icke centrala roll i språkmetodik. Trots att uttrycken 

grammatisk korrekthet och kommunikativ kompetens kan vara enklare att förstå 

betydelsen av kommer jag att använda begreppen form och innehåll fortlöpande i 

uppsatsen, på grund av att dessa begrepp är mer etablerade.  

 

I Skolverkets mål för svenska som andraspråk är kravet på korrekthet relativt nedtonat. 

Där står att eleverna skall: kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och 

byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk (Mål för 

svenska som andraspråk A) Här nämns inget om korrekthet utan enbart att eleverna skall 

kunna grunderna i svenska språket och dessutom veta att det existerar skillnader mellan 

tal och skrift. Som tidigare nämnts är Bergman (2003, s. 34) en av dem som anser att 

korrekthetskravet är nedtonat i svenska som andraspråk vilket dessutom har skett till 

förmån för elevernas metaspråkliga förmåga.  

                                                 
1 SFI står för Svenska för invandrare 
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1.3.2. Modell för bedömning av elevtexter 

 
Som ett tänkt hjälpmedel för min analys och tolkning av informanternas bedömningar av 

elevtexter inleder jag med en beskrivning av den bedömningsmodell2 som Palmér & 

Östlund- Stjärnegård (2005, s. 19-27) presenterar. Enligt modellen så görs först en 

helhetsbedömning av texten. Bedömningen går fortsättningsvis vidare med Innehåll och 

textanvändning, disposition och sammanhang och slutligen språk och stil.  Modellen – 

som i stor utsträckning har samma bedömningsgrunder som de nationella proven – 

avslutas med en sammanfattning och betygsättning.  

 

Vid helhetsbedömningen undersöks hur texten fungerar i sitt sammanhang. Författarna 

(ibid) anser att lärarna vid denna bedömning, av texten som helhet, ska utgå från den 

texttyp som eleven har skrivit – berättande, utredande eller argumenterande – och 

bedöma om rätt genre har använts (efter de instruktioner som eleven har följt) och om 

syftet med texten är tydlig. Dessutom ska texten vara situationsanpassad och textens 

budskap framträda klart. Utifrån denna bedömning uttrycks kvaliteten på texten i nivåer 

enligt nuvarande betygsskala. För att nå godkänd-nivå ska texten: kunna fungera efter 

viss bearbetning i den situation där den ska publiceras (ibid). Exempelvis kan texten ha 

ett relevant innehåll, men behöver bearbetas språkligt för att passa in i texttyp. För väl 

godkänt bör texten fungera relativt bra utan bearbetning och för mycket väl godkänt ska 

texten fungera mycket bra i den genre som den speglar.  

 

Även bedömningen av innehåll och textanvändning måste ta hänsyn till vilken texttyp 

som skall bedömas anser Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005, s.20f). Har läraren en 

argumenterande text framför sig så ska andra krav ställas på texten i jämförelse med om 

det hade varit en berättande text. Författarna pekar dock på gemensamma drag för alla 

texter som ska uppmärksammas, exempelvis situationsanpassning och att den fungerar 

som en diskursiv text med röd tråd. Texten bör innehålla konkreta exempel, vilka kan 

                                                 
2 bedömningsmodellen är inte framtagen enbart för andraspråkselever utan är en analysmodell för 
bedömning av alla elevtexter 
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vara egna erfarenheter. Innehållet bör också, enligt Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

(2005, s.20f), vara personligt och självständigt för att räknas som en kvalitativt bra text. 

Alla referensmarkörer bör vara tydliga och både citat och referat ska göras enligt 

gällande regler. Det ska tydligt gå att skilja på elevens egna åsikter och på de textavsnitt 

som är resultat från redovisade källor.  

 

När textens disposition och sammanhang granskas så anger författarnas 

bedömningsmodell att texten bör ha en genomtänkt inledning, huvuddel och avslutning, 

oavsett vilken texttyp bedömningen gäller. Texten ska dessutom ha en fungerande 

styckeindelning och en textbindning som passar med innehållet, menar författarna. Allt 

detta bör lärarna ta hänsyn till när strukturen på texten bedöms. Vid bedömning av 

textens språk och stil, anser dock författarna (Ibid), att texttypen har stor betydelse och 

därför sker bedömningen med genren i åtanke. Oavsett texttyp menar de att texten ska 

vara lättläst och tydlig så att det inte ska vara några svårigheter att förstå dess innebörd. 

Dessutom ska ordförrådet vara varierat och innehålla utbyggda nominalfraser för att nå 

en hög kvalitet och därmed erhålla ett högt betyg.  En kvalitativt bra text rymmer också, 

enligt bedömningsmodellen, meningar av varierande längd och med varierad ordföljd. 

Om elevens text inte har särskilt avancerad nivå är det vanliga att varje mening inleds 

med ett subjekt. Om eleven däremot har nått lite längre och inleder med ett adverbial så 

får meningen omvänd ordföljd om den skrivs rätt grammatiskt. Denna variation 

stimulerar textens läsare. Olika stilmedel förhöjer också textens kvalitet. Dessa är, enligt 

författarna, retoriska frågor, anaforer, liknelser och metaforer. De menar att de elever 

som kan använda dessa stilmedel utifrån den stil som krävs till den genre de ska gestalta, 

de eleverna har kommit långt i sin skrivutveckling.   

 

När det gäller andraspråkselevernas texter, så menar författarna (2005, s. 27f) att lärarna 

vid bedömningar av dessa måste väga korrekthet gentemot komplexitet, vilket också kan 

tolkas som skillnaden mellan form och innehåll. En text som har ett komplext innehåll 

kan innebära att den formellt inte håller samma höga nivå som om eleven hade skrivit en 

enklare text. Den kan exempelvis innehålla många stavfel, vilket författarna tycker är 

tolererbart om syftet och innehållet framkommer klart och tydligt. De anser att det i detta 
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fall är bättre för dessa elever att våga producera mer avancerade texter än att 

nödvändigtvis skriva dem helt korrekt.  

 

Avslutningsvis innebär modellen att en sammanfattning av textanalysen görs, där textens 

förtjänster vägs mot dess eventuella brister. Detta innebär även att texten får ett 

sammanvägt betyg (Palmér m.fl. 2005, s. 27f). Denna form av bedömning – som i stor 

utsträckning har samma bedömningsgrunder som de nationella proven och övriga 

styrdokument från Skolverket – är en allmänt förekommande bedömningsmodell där 

andraspråkselevernas texter bedöms på ett sådant sätt att textens form vägs mot dess 

innehåll. Detta på grund av att författarna (Ibid) anser att det kan vara tolererbart att 

texten inte har samma korrekthet om den har ett utvecklat innehåll.  

 

För att denna bedömningsmodell ska gå att realisera enligt ovan innebär det även att 

eleverna har nått en relativt avancerad nivå på sin språkutveckling och därmed kan sätta 

ord på sina tankar. Vid min analys av informanternas bedömningar kommer jag att 

använda denna modell som ett exempel på en bedömning som framförallt fokuserar på 

texternas innehåll.  

 

 

1.3.3. Performansanalys som bedömningsmodell 

 
En bedömningsmodell som ofta används inom andraspråksundervisningen, särskilt vid 

bedömning av elever vid de första kontakterna med svenska, är performansanalys. Därför 

ska jag beskriva modellen lite närmare nedan, för att jag sedan ska kunna jämföra den 

med informanternas bedömningar av elevarbeten, vid min analys av resultaten.  

  

Enligt Abrahamsson & Bergman (2005, s. 35-45) är performansanalysen en språkmetod 

för att i första hand beskriva hur långt eleven har nått i utvecklingen av svenska som 

andraspråk.  Den ska dels ge en helhetsbild av elevens nuvarande kompetens, men även 

se på utvecklingsmöjligheterna av elevernas språkförmåga. Författarna anser att en av de 

viktigaste förmågorna att bedöma är vad eleverna kan uttrycka och förmedla av sina 
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tankar. Ursprungligen kom bedömningmodellen till som ett arbetsredskap hos de lärare 

som undervisade i svenska som andraspråk i Huddinge kommun och utgick ifrån 

elevtexter, där framförallt ordförrådet inventerades.  I sin bedömningsmodell utgår 

författarna numera från fem olika punkter vid analys av elevtexter: kommunikativ 

kvalitet, innehållslig kvalitet, språklig kvalitet, kommunikationsstrategier och gör 

slutligen ett underlag för utvecklingssamtal.  

 

Enligt Abrahamsson & Bergman (2005, s. 35-42) analyseras under punkten 

kommunikativa kvaliteten om texten är mottagaranpassad och går att förstå i sin helhet. 

Även under punkten innehållslig kvalitet undersöks begripligheten på texten, men här 

analyseras och bedöms även textens struktur. Har texten en röd tråd som går att följa? Är 

textens struktur överskådlig? Vilken svårighetsgrad har innehållet i texten?  

 

Under punkten språklig kvalitet tar författarna upp hur språkets komplexitet och 

korrekthet bedöms jämfört med hur avancerat textens innehåll är. Slutligen under 

punkten kommunikationsstrategier undersöks om eleven har använt sig av något specifikt 

tillvägagångssätt när texten har producerats. Utifrån den färdiga performansanalysen är 

det sedan möjligt att gå till den sista och mycket viktiga punkten, enligt författarna, 

underlag för utvecklingssamtal. Med hänsyn taget till analysens alla punkter är det 

möjligt att titta på texten som helhet. Vilken behållning får man av texten? Vad skall 

eleven fortsättningsvis utveckla för att nå nästa språknivå?  

 

Sammanfattningsvis kan performansanalysen beskrivas som en bedömningsmodell som i 

första hand undersöker andraspråkselevens språkliga nivå och framtida utvecklings– 

möjligheter. Den analyserar framförallt elevarbetenas form, men under punkten språklig 

kvalitet görs en kortfattad jämförelse mellan textens form och innehåll. På grund av att 

denna bedömningsmodell – trots att den många gånger kan upplevas som tidskrävande – 

används flitigt vid bedömning av andraspråkselever, så kommer jag att använda den vid 

min analys av informanternas bedömningar som ett exempel på en modell som 

framförallt utgår från textens form.   
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1.3.4. Bedömningsmaterial för SFI kurserna A, B, C och D 

 
En del av mina informanter undervisar på SFI och har då ett eget bedömningsmaterial att 

tillgå vid sina bedömningar av elevarbeten. Därför redovisar jag nedan hur materialet är 

utformat, för att sedan kunna använda det som jämförelse vid min analys av dessa 

informanters material av bedömningar.  

 

På Skolverkets hemsida finns ett färdigt bedömningsmaterial som beskriver de olika 

kursernas kriterier och dessutom ger exempel på hur prov ska utformas för att svara mot 

kursplanerna i de olika kurserna. Materialet har tagits fram för att stödja en likvärdig 

bedömning nationellt. Invandrarna skall alltså ges möjlighet att bedömas på ett liknande 

sätt oavsett om de bedöms i Luleå eller Malmö.  

 

Det finns tre olika studievägar inom SFI – Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3 – vilka riktar sig till olika 

elever utifrån deras olika individuella förutsättningar, utbildningsbakgrund och tilltänkta 

studiemål. Varje studieväg består av två kurser, vars mål läraren tillsammans med elev 

ska diskutera i vilken utsträckning som de har uppnåtts. Bedömningsmaterialet utgår från 

fyra huvudmål i respektive kursplan: språkförmåga, språklig medvetenhet, kulturella 

jämförelser och samhällsorientering. Med hjälp av materialet och de exempel som finns 

ska läraren kunna bedöma om eleven har nått de angivna målen och därför kan fortsätta 

till nästa nivå.  

 

De skriftliga bedömningskriterierna för kurserna B – D 3utgår från följande 

karakteristika: 

 

Kurs B – Språket är enkelt, ordförrådet är konkret och begränsat. Bara några enstaka 

utbyggda nominalfraser. Mycket enkel meningsbyggnad med nästan bara huvudsatser. 

 

                                                 
3 Kurs A bedöms muntligt. 
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Kurs C – Språket är fortfarande ganska enkelt men ordförrådet är större och räcker till 

för att uttrycka mer komplexa tankar. Utbyggda nominalfraser förekommer oftare och 

känslan för olika tempus håller på att växa fram. Textbindning med de vanligaste 

konnektorerna: och, men, att, när, om, sen.  

 

Kurs D – Språket räcker till för att uttrycka känslor och tankemässigt komplicerade 

sammanhang. Det finns en relation mellan komplexitet och formell korrekthet: 

komplicerade formuleringar kan leda till mindre korrekt språk, försiktiga skribenter kan 

å andra sidan uttrycka sig mer eller mindre felfritt. Ordförrådet är ganska varierat. 

Nominalfraserna är ofta utbyggda och både enkla och sammansatta tempus används. 

Meningsbyggnaden kan vara mycket komplicerad och antalet bisatser har ökat. Ganska 

varierad textbindning (Skolverket bedömningsmaterial för SFI, sid. 53). 

 

Ovanstående kriterier visar förutom de ökande kraven på formell korrekthet även att 

eleverna förväntas ha ett mer utvecklat innehåll i texterna på D-nivån.  

 
Sammanfattningsvis utgår de olika kursernas bedömningskriterier till största delen från 

texternas form eftersom de alla utgår från hur språket är uppbyggt och hur korrekt det 

dessutom används. På grund av detta kommer jag, vid min analys av informanternas 

bedömningar, att använda denna modell som ett exempel på bedömningar gjorda utifrån 

språkets form.  

 

1.3.5. Nationella provens bedömningskriterier 

 

Liksom jag tidigare har nämnt finns många likheter mellan de nationella provens (2008) 

bedömningskriterier och den bedömningsmodell som Palmér & Östlund-Stjärnegårdh har 

arbetat fram (se punkt 1.3.2), vilket inte kan anses som särskilt anmärkningsvärt eftersom 

Östlund-Stjärnegårdh har arbetat som projektledare under utarbetandet av de nationella 

proven.  

Båda gymnasiekurserna, svenska B och svenska som andraspråk B skriver identiska 

prov, vilket medför att samma bedömningskriterier gäller för båda grupperna, men 
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särskild hänsyn kan behöva tas vid bedömning av andraspråkseleverna (kursprov B s. 22-

26). Denna särskilda hänsyn som andraspråkseleven ska visas innebär att eleverna måste 

känna att det är tillåtet att tänja sin språkförmåga – med risk för att göra fel – utan att bli 

alltför hårt straffad för det. (Ibid) Detta för att eleverna ska våga uttrycka sina tankar för 

att kunna producera en text med fylligt och intresseväckande innehåll, även om det kan 

medföra att korrektheten inte är lika utvecklad.  

 

Generellt gäller alltså samma krav oavsett vilken kurs eleverna läser (svenska B eller 

svenska som andraspråk B). Bedömningskriterierna är liksom Palmér & Östlund-

Stjärnegårdhs bedömningsmodell: Helhetsbedömning, Innehåll och Textanvändning, 

Disposition och Sammanhang och Språk och Stil. Enligt anvisningar till de nationella 

proven ska Innehåll och Textanvändning, Disposition och Sammanhang och även det 

språkliga kriteriet bedömas efter samma krav, oavsett vilken kurs eleven läser. Förutom 

dessa kriterier gäller det att göra en analytisk bedömning av andraspråkselevens text, där 

läraren bedömer vad eleven klarar av språkligt. Detta görs genom att elevtextens 

kvalitéer jämförs med dess brister, det vill säga den språkliga korrektheten vägs mot 

textens innehåll och komplexitet. Enligt anvisningarna kan en text vara i det närmaste 

språkligt korrekt men ligga på en väldigt enkel nivå, vilket innebär att texten vid 

bedömningen erhåller ett lägre betyg än en text som har fler språkliga fel men har ett mer 

utvecklat innehåll.  

 

Sammanfattningsvis innebär de nationella provens bedömningskriterier att 

andraspråkselevernas texter bedöms på ett sådant sätt att textens form vägs mot dess 

innehåll. Detta innebär att det kan vara tolererbart att texten inte har samma korrekthet 

om den har ett utvecklat innehåll.  
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1.4. Metod 
 
I det här kapitlet redovisas vilka datainsamlingsmetoder som har valts för 

undersökningen. Dessutom redogörs för dess urval och genomförande. Slutligen 

analyserar och tolkar jag de eventuella metodproblem som dök upp under genomförandet 

och hur dessa problem löstes. 

 

1.4.1. Metodval 

 
Uppsatsens syfte och frågeställningar behandlas genom intervjuer av lärare med svenska 

som andraspråk. Metodvalet för denna undersökning är kvalitativ eftersom empirin 

kopplas till existerande teorier, vilket är en förutsättning för en kvalitativ undersökning 

enligt Svenning (2000, s. 66–71). Han anser att en kvalitativ undersökning innebär att 

befintliga teorier är utgångspunkten för analysen, och att dessa teorier beläggs med 

exempel, som det sedan går att dra slutsatser från. Författaren menar vidare att skillnaden 

mellan de två datainsamlingsmetoderna – kvalitativ och kvantitativ – är att den 

kvalitativa stödjer sig på mjuka data, som tankar, ord och värderingar, och den 

kvantitativa i stället bygger på statistiskt mätbara variabler. 

 

1.4.2. Intervjuer 

 
Personliga intervjuer av lärare med svenska som andraspråk har utförts med hjälp av i 

förväg iordninggjorda frågeformulär (se bilaga 1). Intervjufrågorna var utformade så att 

de under intervjun kunde kompletteras med följdfrågor om den intervjuade hade 

missuppfattat eller feltolkat frågorna. Frågorna lämnades ut i förväg för att lärarna i lugn 

och ro skulle kunna tänka igenom hur de gör elevbedömningar i den dagliga 

undervisningssituationen. Med detta tillvägagångssätt kan viss spontanitet missas, vilket 

uppvägs av att svaren är genomtänkta och relevanta för undersökningen. Denna form av 
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datainsamlingsmetod underlättas, enligt Svenning (2000, s. 113, s.105f), av den 

personliga kontakten mellan den intervjuade och uppsatsskrivaren.  

 

1.4.3. Urval 

 

Enligt Svenning (2003, s.99-112) utgår man i empirisk undersökning från två 

urvalsförfaranden. Endera görs en totalundersökning – särskilt lämpligt vid kvantitativa 

undersökningar – eller så görs en urvalsundersökning.  Vid kvalitativa undersökningar är 

det inte vanligt att använda sig av totalundersökningar utan genomgående brukar istället 

urvalsundersökningar göras. Detta även om den empiriska undersökningen görs på ett 

litet antal informanter. Författaren menar att en kvalitativ undersökning som genomförs 

är relativt resurskrävande och om en sådan undersökning skulle omfatta det totala – 

möjliga – antalet informanter så skulle undersökningen därmed bli omöjlig att realisera 

på grund av att det skulle ta för lång tid att exempelvis intervjua och analysera alla 

informanter.  

 

Vid en kvalitativ urvalsundersökning görs ett selektivt urval – ett icke statistiskt urval – i 

motsats till vid en kvantitativ urvalsundersökning då ett statistiskt urval är ett måste. Det 

statistiska urvalet fungerar som ett slumpmässigt stickprov ur den totala populationen och 

denna slumpmässighet behövs inte vid en kvalitativ undersökning eftersom den 

undersökningen i första hand görs i syfte att exemplifiera, i motsats till den kvantitativa 

som görs i syfte att generalisera.  

 

Eftersom denna undersökning är en kvalitativ undersökning har jag gjort ett selektivt 

urval av informanter till insamlandet av mitt material. Urvalet av lärare att intervjua var 

relativt enkelt eftersom jag utgick från de lärare som i någon form undervisade elever 

med svenska som andraspråk. Dessa utvalda lärare svarar mest mot undersökningens 

syfte – som är att undersöka hur bedömningar görs av andraspråkselever – och därför kan 

tillföra mest till undersökningen, enligt Svenning (2000, s.121) så kallade 

nyckelpersoner.  
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1.4.4. Genomförande av intervjuer 

 
Eftersom denna undersökning är en kvalitativ undersökning har jag gjort ett selektivt 

urval av informanter till insamlandet av mitt material. De fem utvalda lärarna undervisar i 

ett brett spektra av nivåer och på olika skolor inom olika kommuner i Sverige. Två lärare 

utbildar SFI elever, två lärare arbetar på IVIK4 och en har svenska som 

andraspråkselever på gymnasienivå. Det samtliga har gemensamt är att de utbildar elever 

som har svenska som sitt andraspråk, vilket var det kriterium jag utgick från när 

informanterna valdes som skulle ingå i intervjuerna. Nedan beskrivs informanter och 

genomförande av deras intervjuer mer ingående. 

 

En av SFI-lärarna, här kallad Elsa, arbetar inom en kommun i norra Sverige. Hon har 

både erfarenhet och relevant utbildning inom svenska som andraspråk. Hon har enbart 

vuxna andraspråkselever och på grund av att hon arbetar på annan ort än utfrågaren så 

har intervjun i hennes fall skett skriftligt med hjälp av mail. Detta skedde genom att 

intervjufrågorna (se bilaga A) sändes till informanten, vilken returnerade frågeformuläret 

ifyllt. Detta skedde i princip med returnerande mail, vilket underlättade påbörjandet av 

min analys av hennes svar. Inga följdfrågor krävdes då all relevant information fanns 

med på det inkommande svaret.  

 

Den andra SFI-läraren, här kallad Jenny, arbetar inom en annan kommun i norra Sverige. 

Hon har en likvärdig utbildning och erfarenhet, men i motsats till Elsa så utbildar hon 

yngre andraspråkselever. Även i hennes fall har utfrågningen skett via mail, med samma 

resultat som informanten ovan. Hennes svar dröjde något längre än föregående 

informants, men var lika noggrant besvarat som vid övriga intervjuer. Inga följdfrågor 

krävdes.  

 

De två lärarna på IVIK, här kallad för Tina och Inga har båda andraspråksutbildning. 

Tina är relativt nyutexaminerad och undervisar förutom sin andraspråksklass även en 
                                                 
4  IVIK är individuella val för invandrare, en förberedande klass för gymnasiet 
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klass på gymnasiet i svenska. Inga har en mångårig erfarenhet av att undervisa 

andraspråkselever och var en av de första som hade en heltidstjänst i svenska som 

andraspråk när det infördes på gymnasiet. Både Tina och Inga har intervjuats personligen 

och enskilt, vilket har spelats in samtidigt som anteckningar har gjorts. Båda fick i förväg 

intervjufrågorna för att kunna förbereda sig. Intervjuerna gjordes i deras gemensamma 

lärarrum, men vid olika tillfällen, när enbart den intervjuade var närvarande. För att få 

tillfälle att träffa dem enskilt, utan att de eller jag skulle känna någon tidspress, så bokade 

jag formellt in en tid som passade.  

 

Med anledning av dessa två informanters olika personligheter så blev också intervjuerna 

relativt olika, trots att samma frågeformulär användes. Inga följdfrågor behövdes till Inga 

som gav all nödvändig information genom att besvara de ordinarie intervjufrågorna. 

Eftersom jag hade anpassat frågorna för att täcka upp mitt syfte och mina 

forskningsfrågor så innebar detta att analysen av hennes intervju kunde göras utan 

kompletterande följdfrågor. Vid Tinas intervju krävdes det dock att jag frågade explicit 

om hon i första hand fokuserade på form eller innehåll för att täcka upp syftet med min 

undersökning. Anledningen till detta var att hennes intervjusvar – hon är mer 

eftertänksam och fåordig än sin kollega – inte gav de svar jag behövde för att analysera 

hennes bedömningar.   

 

Läraren, här kallad Mia, som undervisar i en andraspråksklass på gymnasiet har även hon 

en likvärdig andraspråks utbildning. Hon har relativt nyligen börjat undervisa i sin klass, 

men har å andra sidan sin utbildning i färskt minne. Hennes intervju har skett personligt 

och enskilt med samma intervjufrågor och tillvägagångssätt som Tinas och Ingas 

intervjuer. Inga följdfrågor behövde ställas vid intervjutillfället.  

 

1.4.5. Analys och tolkning av metodproblem 

 
De metodproblem som jag stötte på var att det var svårt att få tag på lärare att intervjua, 

med relevant utbildning som dessutom undervisade i svenska som andraspråk. Detta 

innebar att jag även vände mig utanför kommungränserna och därmed var tvungen att 
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modifiera intervjuerna till skriftlig brevväxling till två av de utfrågade lärarna. Eftersom 

denna form av datainsamlingsmetod underlättas, enligt Svenning (2000, s. 113, s.105f), 

av den personliga kontakten mellan den intervjuade och uppsatsskrivaren kan detta 

naturligtvis ha påverkat resultatet av intervjuerna. Detta på grund av att det var enklare 

för informanterna att fråga mig direkt vid de muntliga intervjuerna om de inte förstod 

frågorna. Vid de personliga mötena kunde jag dessutom komplettera med ytterligare 

frågor om jag upplevde att jag inte fått nog uttömmande svar. Dessa problem 

minimerades dock genom att de intervjuer som skedde skriftligt var genomtänkta och inte 

behövde kompletteras.  

 

Ett annat problem jag upplevde var att trots att intervjun var relativt kort så var det svårt 

att få möjlighet att utföra den, då denna grupp lärare verkar ha en tidvis stor arbetsbörda. 

Jag anser dock att det underlättade för lärarna att de hade fått frågorna i förväg, då detta 

minimerade utfrågningstiden.   
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2. Avhandling/Analys 
 
 
I detta kapitel redovisar jag resultaten som har framkommit vid intervjuerna i min 

kvalitativa undersökning, dessutom analyseras resultaten med hjälp av det jag redovisat 

under avdelningarna tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vid analysen av 

informanternas intervjuer har jag utgått från de bedömningsmodeller som det 

framkommit att de mestadels använder vid sina bedömningar. Utifrån denna information 

har jag sedan analyserat om deras fokus ligger på elevtexternas form eller innehåll. Som 

en ytterligare jämförelse har jag dessutom använt de nationella provens 

bedömningskriterier för att dra mina slutsatser av varje enskild informants 

bedömningsmodell. Nedan redovisas resultatet från varje enskild informants intervju och 

dessutom avslutas varje del med att jag framlägger mina slutsatser från varje intervju. 

 

2.1. Elsas bedömningar 

 
 
SFI-läraren Elsa gör sina bedömningar utifrån vilken nivå (A, B, C eller D-nivå) eleverna 

är på. Hon menar att hon tar hänsyn till olika saker på de olika nivåerna, men hon 

fokuserar i allmänhet på textens helhet – går det att förstå vad eleven skriver? Hon gör 

även bedömningen utifrån om eleven använder konjunktioner, adjektiv och bisatser – om 

de finns är de i så fall korrekt använda?  En bra elevtext, anser hon, ser olika ut på B-

nivån än vad den gör på C-nivån och den text som är acceptabel på B-nivån räcker inte 

till på C-nivån.   Hon utgår från Skolverkets bedömningsmateriel för SFI, där varje 

kursplan har specifika mål för den nivå eleverna är på, och där det finns exempel på 

elevtexter på de olika nivåerna, som hon jämför med sin egen bedömning. Hon nämner 

att hon gör sin bedömning utifrån i första hand textens form, vilket är helt i linje med det 

bedömningsmaterial hon har tillgång till (skolverkets bedömningsmaterial för SFI sid. 

53).  
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Hon menar att hon anpassar sin bedömning utifrån vilken elev som ska bedömas och på 

vilken nivå (B eller C-nivå) som eleven befinner sig. Den anpassning hon anser sig göra 

är i paritet med de bedömningskriterier hon i första hand använder sig av. Hon anser att 

det är svårare att göra bedömningar av elevernas muntliga än deras skriftliga texter.     

 
Eftersom hon använder sig av SFI: s bedömningsmodell som fokuserar på form mer än 

på innehåll, så är hennes bedömningar också mer inriktade på detta, vilket även 

överensstämmer med mina slutsatser att hon i första hand utgår från form vid 

bedömningar. Hon anger även detta själv mycket tydligt genom uttalandet: 

konjunktioner, adjektiv och bisatser – om de finns är de i så fall korrekt använda?  

 

2.2. Jennys bedömningar 

 
SFI-läraren Jenny som har yngre SFI-elever utgår, om det är möjligt, i stort sett från 

performansanalys som bedömningsmodell. I sin bedömning utgår hon från vad eleven 

kan och vad som därefter står i tur att utveckla. Hon analyserar med andra ord elevens 

språkliga utvecklingsbarhet som enligt Abrahamsson & Bergman (2005, s. 35-45) är en 

av bedömningsmodellens möjligheter, framförallt vid bedömning av andraspråkselever. 

Genom att använda den kan hon dels se hur långt eleven har nått i sin språkliga 

utveckling och dels få en upplysning om vad eleven behöver intensifiera i sin inlärning. 

Hon ser exempelvis på om eleven kan använda stor bokstav och punkt.  

 

Performansanalysen är den enda uttalade bedömningsmodell hon använder sig av. Hon 

anser även att hon ofta använder en delvis egen metod där hon jämför med vad eleven i 

samma kognitiva ålder ska kunna. Där tittar hon framförallt på om texten går att förstå i 

sin helhet och om det finns någon röd tråd att följa. Att hennes fokus, vid bedömningar, 

ligger på textens form framkom tydligt vid intervjun, där hon påpekade hur viktigt det 

var att eleverna följde de grundläggande grammatiska reglerna och att de exempelvis 

kunde interpunktion, ordföljd och stora bokstäver. Hon anser att de muntliga 

bedömningarna är svårare att utföra än vad de skriftliga är.   
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Hennes fokus – vid bedömningar – som både hon själv menar, och enligt mina slutsatser, 

ligger på form istället för innehåll kan delvis bero på att hennes elever inte har den 

kognitiva mognaden som behövs för att kunna uttrycka egna tankar och därmed få ett 

fylligt textinnehåll. Men eftersom hon i första hand använder sig av performansanalys 

som bedömningsmodell, vilken primärt utgår från form istället för innehåll, så beror 

hennes fokus på elevarbetenas form, enligt min analys, i första hand på det.  

 

 

2.3. Ingas bedömningar 

 
 
Inga som har en förberedelseklass med äldre elever, använder sig av en modell där både 

form och innehåll bedöms. Hon menar dock att hon i första hand ser på textens form 

genom att fokusera på stavning och övrig grammatik, men hon tittar även på innehållet. 

Innehållsmässigt anser hon att det är viktigt om det finns en viss djärvhet i texten, det vill 

säga att eleven vågar testa nya ord och uttryck. En bra elevtext innehåller därför, enligt 

henne, få grammatiska fel och är allmänt rättstavad. Samtidigt är det viktigt, för hennes 

bedömning, att innehållet visar på att eleven har försökt att använda synonymer och 

övriga ord och uttryck som ligger utanför baskunskapen5.  

 

Inga anser att hon använder sig av en form av performansanalys som hon med åren 

modifierat själv. Hon tycker själv inte att hon anpassar sin bedömning efter elevgrupp, 

utan menar i stället att de svaga eleverna aldrig kommer i närheten av de högsta betygen, 

men de kan dock lyckas bra utifrån sin förmåga. Vid en jämförelse av vilken bedömning 

som är svårast att utföra anser hon att den muntliga är mer komplicerad. Hon menar att 

man vid en muntlig bedömning kan missa hur eleven uttalar ändelserna på orden och att 

man som lärare inte vill avbryta och korrigera hela tiden, eftersom det kan hämma 

elevens språkliga utveckling.  

 

                                                 
5 uttrycken bas och utbyggnad, Bergman & Abrahamsson (2004, s. 598f), redovisas mer ingående under 
avsnittet tidigare forskning, bedömning av andraspråkselever. 
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Även hon anser sig använda en form av performansanalys, som i första hand fokuserar på 

textens form, vid sin bedömning, vilket medför att hennes känsla att hon i första hand ser 

på textens form är relevant. Hon säger dessutom uttryckligen att hon i första hand ser på 

textens form genom att fokusera på stavning och övrig grammatik.  Detta förstärker min 

slutsats att hon i första hand gör sina bedömningar av elevtexter utifrån form.  

 

2.4. Tinas bedömningar  

 
Tina är den enda av informanterna som både har elever på IVIK och elever med Svenska 

B på gymnasiet. Eftersom hon undervisar på dessa mycket olika nivåerna så tillför hon 

extra kunskap och insikt i hur de olika bedömningarna bör göras för att fungera i de olika 

klasserna.  I sina bedömningar utgår hon från vilken klass hon har framför sig. Hon anser 

att de språksvagare klasserna måste bedömas utifrån form och de starkare utifrån 

innehåll. Hon menar att ju språksvagare eleverna är desto mer fokuserar hon på det 

grammatiska innehållet. Anledningen till detta är att hon upplever att de svaga eleverna 

som har stora luckor i svenska inte klarar av att sätta ord på sina tankar, vilket också 

Bergman & Sjöqvist (1992, s. 3) tar upp som en förklaring till att bedömningar av 

andraspråkselever ofta utgår från form då dessa elever inte kan förväntas skriva 

innehållsmässigt utvecklade och intresseväckande texter.  

 

Vid bedömningar utgår hon från klassens kunskapsnivå när hon gör sin analys, och då tar 

hon hjälp av performansanalys i de svagare klasserna och Skolverkets 

bedömningskriterier när det gäller klasser som har kommit lite längre i 

språkutvecklingen. Hon uttrycker sina bedömningar i de olika klasserna: Ju svagare 

elever desto mer tittar jag på textens form när jag bedömer och ju starkare elever desto 

mer går det att titta på innehållet. Hon menar dock att hon inte tar särskild hänsyn bara 

för att eleven är en andraspråkselev utan att hon gör bedömningen utifrån förmodad nivå 

eleven är på och tar hjälp av den bedömningsmodell som är mest anpassad till den nivån.  
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En bra elevtext, anser hon, är en text som har hög läsbarhet trots att den innehållsmässigt 

har varit en utmaning och ett risktagande för eleven själv. Hon menar att texten ska ha 

hög grammatisk och stilistisk nivå och ett intressant innehåll för att vara riktigt bra. Det 

svåraste att göra är den muntliga bedömningen, eftersom det både är svårt att hinna med 

allt och att höra allt. Man får ju bara en chans att göra bedömningen när den är muntlig, 

men en text kan man gå igenom flera gånger, säger hon om jämförelsen muntlig och 

skriftlig bedömning.  

 
 
 
Sammanfattningsvis så använder Tina performansanalysen som bedömningsmodell när 

hon bedömer sina andraspråkselever – där hon främst fokuserar på arbetenas form, vilket 

också bedömningsmodellen i första hand gör. När hon bedömer de elever som har 

Svenska A på gymnasiet så använder hon sig av Skolverkets bedömningskriterier för den 

kursen, och då ligger fokus mer på elevarbetenas innehåll. Detta stämmer även väl 

överens med mina slutsatser av hennes uttalade fokus på form för språksvagare elever 

eller innehåll för mer språkutvecklade elever, när hon bedömer olika elevtexter. Med 

tanke på de nationella provens anvisningar, där elevtexternas förtjänster vägs mot dess 

brister så är även detta något hon använder sig av vid bedömningar.  

 

2.5. Mias bedömningar  

 

Mia anser sig fokusera mer på innehållet än på formen i elevtexterna hos sina elever, som 

hon undervisar på gymnasienivå i svenska som andraspråk. Hon anser att innehållet i 

elevtexterna är viktigare än språket i dem. Hon bedömer även om eleven klarar av att 

anpassa texten till mottagaren i sitt rätta sammanhang, i rätt textgenre. Hon anser att det 

är extra viktigt att uppmuntra svagpresterande elever genom att uppmärksamma varje ord 

de skriver och dessutom helt tona ned de språkliga missar som texten innehåller. Hon 

väljer sedan att kommentera språket gradvis varefter elevens språkutveckling sker. Hon 

menar vidare att det är viktigt att inte påpeka allt på en gång eftersom detta snarare 

stjälper än hjälper elevens språkliga utveckling. Eleven kanske slutar att testa nya ord och 

uttryck. Hon menar också att en text med ett utvecklat innehåll, som kanske har en större 
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mängd grammatiska fel, kan vara ett bevis på att eleven har nått en högre språklig 

utveckling som de dessutom vågar testa.  

 

En bra elevtext, anser hon, är när eleven har uppfattat rätt textgenre i skrivuppgiftens 

förutsättningar. Hon anser att texten ska ha ett personligt språk och att texten ska ha flyt, 

gärna med inslag av metaforer om eleven har nått så långt i sin språkutveckling. Som 

bedömningsmodell har hon provat performansanalys, vilken hon tyckte fungerade bra 

eftersom den gav en gedigen helhetsbild över elevens styrkor och svagheter. Dock 

upplever hon modellen som relativt tidskrävande. Förutom performansanalys så säger 

hon sig inte använda någon specifik bedömningsmodell. 

 

Vid jämförelse mellan skriftlig och muntlig bedömning så upplever även hon att den 

muntliga bedömningen är svårast att genomföra. Detta anser hon på grund av att man 

som bedömare enbart har en chans, en medbedömare anser hon skulle vara optimalt. Den 

skriftliga bedömningen anser hon att man kan återvända till flera gånger och även ta hjälp 

av kollegor, om behov finns, för en rättvisande bedömning.  

 

 
Hennes elever har nått längre i sin språkutveckling än de elever som de övriga 

informanterna undervisar, om man inte räknar med Tinas gymnasieklass. Detta kan 

förklara att hennes fokus i första hand ligger på innehållet i elevarbetena, eftersom hon då 

kan förvänta sig att hennes elever har tillgång till ett sådant varierat språk att de kan 

uttrycka sina tankar i ord på ett innehållsmässigt utvecklande sätt. Detta är helt i linje 

med åsikterna som Bergman & Sjöqvist (1992, s. 3) redovisat angående 

andraspråkselevers språkliga utveckling.  

 

Mina slutsatser av det som framkommit under intervjun är att hennes fokus vid 

bedömningar ligger på innehållet. I Skolverkets mål för Svenska som andraspråk 

framkommer det att korrekthetskravet är nedtonat till förmån för innehållet i elevernas 

texter och detta mål har hon tagit till sig och använder sig av, vilket är genomförbart på 

dessa elevers språknivå. Denna form av bedömning – som i stor utsträckning har samma 

bedömningsgrunder som de nationella proven och övriga styrdokument från Skolverket – 
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är en allmänt förekommande bedömningsmodell där andraspråkselevernas texter bedöms 

på ett sådant sätt att textens form vägs mot innehåll. Palmér (2005, s. 27f) menar att det 

kan vara tolererbart att texten inte har samma korrekthet om den har ett utvecklat 

innehåll, vilket stämmer överens med Mias fokus som ligger på texternas innehåll. Mia 

menar att hon kan tolka en text med ett utvecklat innehåll – men med flera formfel – som 

ett tecken på att eleven har nått längre i sin språkliga utveckling och därmed tolerera 

dessa fel, vilket Palmér (Ibid) också påpekar som accepterbart om elevtexten har ett 

komplext innehåll.  
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3. Diskussion av resultat 
 
I detta kapitel knyter jag ihop syftet och forskningsfrågorna med min analys av resultatet 

från den kvalitativa undersökningen. Initialt diskuterar jag mitt syfte knutet till 

styrdokument och Skolverkets nationella prov. Sen redovisar jag analysens generella 

slutsatser och avslutar med mina primära slutsatser från undersökningen. 

 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur bedömningar görs av texter producerade av 

elever med svenska som andraspråk. Genom att intervjua lärare som undervisar i svenska 

som andraspråk har jag undersökt hur de bedömer sina elevers texter och om de fokuserar 

på form eller på innehåll. Bergman (2003, s. 34) är en av dem som menar att 

korrekthetskravet är nedtonat i svenska som andraspråk och även i Skolverkets mål för 

svenska som andraspråk framkommer det att korrekthetskravet är nedtonat till förmån för 

innehållet i andraspråkselevernas texter.   

 

Trots detta visar undersökningens resultat att informanterna bedömer mycket olika med 

tanke på om deras fokus, vid bedömningar, ligger på form eller innehåll. De undervisar 

och bedömer på mycket olika nivåer i sin andraspråksundervisning, vilket också visar sig 

i hur olika de bedömer och vilka bedömningsmodeller de använder.  

 

De bedömningsmodeller som är redovisade under det tidigare kapitlet teoretiska 

utgångspunkter visar på att alla modeller har olika fokus vad det gäller texternas innehåll 

kontra form. De modeller som används vid andraspråkselevernas första eller tidiga 

kontakter med svenskundervisning – SFI:s bedömningsmodeller och även 

performansanalysen –  fokuserar i förstahand på elevtexternas form. Detta görs för att 

dessa elever i stor utsträckning saknar det ordförråd och de stilvalörer som gör att 

eleverna kan producera texter som har ett fylligt och varierat innehåll, som dessutom kan 

ge dem utrymme för att ventilera sina egna tankar, värderingar och de kunskaper som 

deras mångkulturella bakgrund ger dem. När de har nått denna språkliga mognadsgrad 

bedöms eleverna utifrån andra modeller – Palmér & Östlund-Stjärnegårdhs 

bedömningsmodell och nationella provens bedömningskriterier – som fokuserar på 
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textinnehåll i högre grad än på textens form. Båda dessa modeller väger elevtexternas 

språkliga korrekthet mot dess språkliga komplexitet, vilket är möjligt när eleverna har 

nått en sådan språkutveckling att innehållet har en substans som kan jämföras.  

 

Resultatet i denna undersökning visar på en generell slutsats, nämligen att ju språkligt 

svagare eleverna är desto mer utgår lärarna, i sin bedömning, från fokus som ligger nära 

texternas form, medan de elever som har en större språkbehärskning istället bedöms 

utifrån texternas innehåll. Detta är helt i linje med vad de tidigare presenterade 

modellerna visar. Särskilt tydligt syns det bland de informanter som har SFI-elever för de 

tidigare åren, där båda lärarna gör sina bedömningar utifrån bedömningsmodeller som 

utgår mer från texternas form än innehåll, i deras fall SFI: s bedömningsmodell och 

performansanalys.  

 

Den lärare som har en gymnasieklass och en förberedelseklass är den informant som 

uttryckt resultatet med de egna orden: Ju svagare elever desto mer tittar jag på textens 

form när jag bedömer och ju starkare elever desto mer går det att titta på innehållet. 

Hon tar hänsyn till vilken klass hon har framför sig och använder utifrån deras 

förutsättningar den bedömningsmodell som är mest anpassad till bedömningstillfället. 

Anledningen till att hon bedömer de språkstarka eleverna utifrån innehåll och de 

språksvaga utifrån form är att hon upplever att de svaga eleverna inte klarar av att sätta 

ord på sina tankar, vilket också Bergman & Sjöqvist (1992, s. 3) tar upp som en 

förklaring till att bedömningar av andraspråkselever ofta utgår från form då dessa elever 

inte kan förväntas skriva innehållsmässigt utvecklade texter. De bedömningskriterier som 

hon använder sig av vid bedömning av eleverna som går en gymnasiekurs i 

modersmålssvenska hämtar hon från Skolverkets styrdokument. Dessa styrdokument har 

av naturliga skäl samma fokus som de nationella proven, där en vägning görs av innehåll 

kontra språklig korrekthet.  

 

Slutligen är den lärare, som har en andraspråksklass på gymnasiet, den som har en klass 

som har nått längst i sin andraspråksutveckling, vilket också syns tydligt i resultaten från 

hennes intervju. Hon arbetar i stor utsträckning med bedömningmodellen som har samma 
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bedömningsgrunder som de nationella proven och övriga styrdokument från Skolverket – 

en bedömningsmodell där andraspråkselevernas texter bedöms på ett sådant sätt att 

textens form vägs mot innehåll. Hon har tagit bedömningen ett steg längre i sin 

fokusering på innehåll i och med att hon är beredd att tolerera formfel – och tolka dessa 

som ett bevis på att eleven har utvecklats språkligt och vågar visa detta – om elevens 

texter är innehållsmässigt utvecklade.  

 

Mina primära slutsatser blir därför att lärarna vid bedömningar av elevtexter i stor 

utsträckning tar hänsyn till vem som ska bedömas genom val av bedömningsmodell. De 

språkligt avancerade andraspråkseleverna bedöms med fokus på texternas innehåll, 

medan de språkligt svagare eleverna bedöms utifrån texternas form. Därmed tar lärarna 

hänsyn till elevernas förmåga att sätta ord på sina tankar för att kunna producera texter 

med ett utvecklat innehåll. 
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Bilagor         
          Bilaga A 
 

Intervjufrågor  

 
 
 

1) Vad fokuserar du på vid bedömning av en elevtext? 
 

 
 

2) Hur anpassar du din bedömning efter elevgrupp?  
 
 
 

3) Vad anser du är en bra elevtext? 
 
 
 

4) Arbetar du efter en särskild modell när du gör din bedömning? 
 
 
 

5) Vilket är svårast att utföra: en muntlig eller en skriftlig bedömning? 
 

 
 

6) Har du både elever som har svenska som andraspråk och svenska A eller B? 
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