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Sammandrag 

Denna studie utgår ifrån fyra lärares bedömning av elevtexter i svenska som 

andraspråk. Syftet med studien är att undersöka hur likvärdigheten i 

bedömning och betygssättning påverkas av lärarens värdering av texterna 

utifrån aspekterna kommunikationsstrategier och språk och stil. 

Bedömningen av dessa aspekter skiljer sig i ämnet svenska och svenska som 

andraspråk. I studien ingår två elevtexter i svenska som andraspråk från det 

nationella provet i åk 9, samt tillhörande bedömningsmatris. Analysen sker 

med utgångspunkt i ett fokusgruppssamtal där lärarna, utifrån texterna och 

bedömningsmatrisen, samtalar om aspekterna kommunikationsstrategier och 

språk och stil samt bedömningen av dem. Det framkommer av studien att 

aspekten kommunikationsstrategier är svåra att både identifiera och bedöma i 

en skriven text. Resultatet visar dessutom att bedömningen inte är 

samstämmig bland de fyra lärarna.  

 
 

 

Nyckelord 

Bedömning, kommunikationsstrategier, likvärdighet, fokusgrupp  
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Tack till handledare på Linnéuniversitetet samt ett stort tack till deltagarna som gjorde 
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1. Inledning 

För att legitimera bedömning och betygssättning måste den vara både rättvis 

och likvärdig. Syftet med bedömning är bland annat att lärare ska få underlag 

för både planering och utvärdering av undervisningen, samt uppföljning av 

elevernas språkutveckling. Bedömning används även som underlag för betyg 

– ett urvalsinstrument till vidare studier. Forskning visar dock att det 

förekommer variation i hur elevtexter bedöms (se t.ex. Skolinspektionen 

2013; Östlund-Stjärnegårdh 2002) och att en och samma uppgift kan 

bedömas utifrån olika variabler, vilket i sin tur resulterar i olika betyg. 

Dessutom har studier visat att det finns en diskrepans mellan ett betyg som 

externa bedömare sätter på en uppgift och det betyg som uppgiften får av den 

undervisande läraren (Svensson & Zetterholm 2015; Östlund-Stjärnegårdh 

2002).  

     I svenska som andraspråk (SVA) bedöms elevens språkliga kunskaper 

utifrån aspekter som enkelt kan sammanfattas i förmågan att läsa, skriva och 

tala. Det handlar således om att kunna använda sig av språket på ett 

fungerande sätt i olika situationer. Aspekterna, även kallade kunskapskrav, 

förses med mer specifika delaspekter så som att tempusanvändning ingår i 

språk och stil. Delaspekterna graderas i sin tur på en skala med värdeord. 

Dessa kan exempelvis vara att tempus är fungerande eller väl fungerande 

eller att ordval är enkelt eller träffande. Värderingen motsvarar slutligen ett 

betyg på skalan, från F-A (Skolverket 2011).   

     Bedömning i ett andraspråk är ett komplext arbete (Cumming 1997) som 

kräver adekvat kompetens i andraspråksutveckling. Bedömningen utgår ifrån 

förmågorna en inlärare besitter mitt i sin språkutveckling, vilket kräver en 

annan metodologi än den som används vid bedömningen i ämnet svenska. 

Analysen av den språkliga kompetensen i ett andraspråk ska utgå ifrån vilka 

grammatiska strukturer inläraren har förmåga att använda sig av för att 

förmedla ett innehåll. Bedömningen i svenska som andraspråk måste därmed 
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ske på ett sätt så att den utgår ifrån inlärarens faktiska förmågor i 

andraspråket och inte fastnar i en felanalys (Skolverket 2016). Kravet på den 

funktionella behärskningen av språket i form av innehåll, att ha en röd tråd, 

genrebehärskning samt struktur är densamma i de båda svenskämnena. När 

eleverna får kognitivt krävande skrivuppgifter ansträngs den språkliga 

förmågan vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till i bedömningen av den. I 

svenska som andraspråk finns därför ytterligare ett kunskapskrav som inte 

finns i svenska, nämligen förmågan att använda sig av 

kommunikationsstrategier. Sådana strategier definieras av flera forskare som 

någonting som en inlärare använder sig av för att kringgå ett språkligt hinder 

(se t.ex. Bialystok 1990; Ellis 1994). Det handlar således om att använda sig 

av språkliga resurser för att kompensera eventuella brister.  

     Skillnaden i bedömning av elevtexter i svenska och svenska som 

andraspråk skiljer sig alltså genom två aspekter. Dels genom att 

kunskapskravet kommunikationsstrategier endast finns med i kursen svenska 

som andraspråk, dels genom att analysen av den språkliga färdigheten 

kopplat till uppgiften utgår ifrån elevens förmågor och inte vilka brister som 

finns i språket (Skolverket 2011:18f). Mot bakgrund av den bedömarvariation 

som finns – hur analyseras och bedöms egentligen dessa aspekter?   

 

1.1.  Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur likvärdigheten i bedömning och 

betygssättning påverkas av lärarens bedömning av språk, stil och 

kommunikationsstrategier. Frågeställningarna är följande:  

 

• Hur värderas och bedöms språk och stil? 

• Hur värderas och bedöms kommunikationsstrategier?  

• På vilket sätt påverkas likvärdigheten i betyg utifrån värdering och 

bedömning av dessa aspekter?  
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2. Bakgrund  

För att få en djupare förståelse för bedömning av elevtexter i svenska som 

andraspråk följer i detta kapitel en presentation av de teorier som ligger till 

grund för språkutveckling samt bedömning av den. Vidare redogörs de 

bedömningsaspekter som är centrala i studien, samt teorier som ligger bakom 

dem.  

 

2.1. Språkutveckling  
 

Bedömning av elevernas språkutveckling bör i skolan ske inom ramen för 

läroplanen och dess syfte. Vad ska eleverna använda språket till? Vilka 

språkliga verktyg krävs för att de ska kunna ta till sig ny kunskap och 

förankra redan befintlig kunskap? Dessa adekvata frågor ställer sig Olofsson 

& Sjöqvist (2013:686) och menar vidare att kartläggning, analys och 

uppföljning av elevernas språkutveckling krävs för att läraren ska kunna 

avgöra vilken typ av stöttning eleven behöver för att utvecklas. I arbetet med 

att kartlägga och analysera elevernas kunskaper ingår även att göra 

bedömningar. Bedömning av elevernas kunskaper och förmågor bör ske 

automatiskt och kontinuerligt, vilket innebär att det är en stor del av lärarnas 

vardag (Olofsson & Sjöqvist 2013).  

     För att forma undervisningen i svenska som andraspråk finns en rad 

resonemang om språkutveckling att utgå ifrån. Ett viktigt perspektiv är att 

språkets utveckling går från att bestå av en bas till en utbyggnad (Viberg 

1993). Basen består av det som alla människor vanligtvis intuitivt behärskar i 

modersmålet innan de når skolåldern. Det handlar om behärskning av 

språkets ljudsystem, ett basordförråd på ca 10 000 ord, språkets 

grundläggande grammatik samt hur denna grammatik används på ett korrekt 

sätt (exempelvis i form av morfologi och syntax). Utbyggnaden sker då 

individen börjar skolan och därmed tillägnar sig ett ordförråd som är mer 
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knutet till skolans ämnen samtidigt som hen lär sig att läsa och att skriva. 

Med tiden ökar den grammatiska medvetenheten och individen utvecklas i 

sin språkanvändning till att kunna använda stilistisk variation (Bergman & 

Abrahamsson 2013:599).   

     Elever med svenska som andraspråk genomgår inte riktigt samma 

utveckling som elever med svenska som förstaspråk eftersom de måste 

tillägna sig basen och utbyggnaden samtidigt (Viberg 1993). Det är enklare 

för en elev som redan har en bas, och till och med en viss utbyggnad, att lära 

sig ett nytt språk eftersom de då redan har kunskaper om vissa företeelser och 

därmed bara behöver lära sig benämningarna på det nya språket. Att behärska 

ett skolspråk är därför ett tidskrävande arbete som kräver mycket stöttning 

från lärare i alla ämnen. Skillnaden mellan bas och utbyggnad, menar Viberg 

(1993), utgör en stor faktor i vilka förutsättningar att nå språklig progression 

som präglar enspråkiga och flerspråkiga elever, där de flerspråkiga elevernas 

process är betydligt mer komplex.  

 

2.2. Att göra bedömningar av ett språk i utveckling   
 

Gemensamt för de båda svenskämnena är kravet på en funktionell 

behärskning – det vill säga förmågan att skriva med ett fungerande och 

begripligt innehåll med en röd tråd, en begriplig struktur samt 

genreanpassning. Utgångspunkten vid bedömning av texter skrivna i svenska 

som andraspråk ska dock vara att ta fasta på hur långt en andraspråkselev har 

kommit i sin språkutveckling samt vad eleven förmår att förmedla - inte 

huruvida det görs på ett korrekt sätt (Liberg 2010:24). Textens 

kommunikativa och innehållsliga kvaliteter vävs ofta samman och kan 

därmed inte bedömas som isolerade komponenter. För att göra bedömningar 

måste således läraren ha en klar bild av vad exakt som ska bedömas. Därför 

kan en lärare inte påstå att hen har gjort en bedömning av läsförståelse utan 

att ha en klar definition av vad läsförståelse innebär. På samma sätt behövs en 
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klar definierad bild av aspekterna i kunskapskraven för att likvärdighet ska 

uppnås (Lundahl 2011:73). 

     Ett sätt att bedöma elevers språkutveckling är att använda sig av 

processbarhetsteorin (Pienemann 1998:7). Skolverkets styrdokument i SVA 

utgår ifrån samma princip som Pienemanns modell med utgångspunkt i att 

språkutveckling sker i utvecklingsstadier och att dessa ökar successivt. Det 

innebär att en elev som lär sig ett språk måste genomgå ett stadium för att 

sedan gå vidare till nästa. Till en början handlar det om att lära sig enskilda 

ord som stegvis bär på mer och mer grammatisk information. I ett senare 

skede går inläraren in på fraser och i de sista stegen kan inläraren börja 

använda sig av och hantera bisatser på ett fungerande sätt (Flyman Mattsson 

& Håkansson, 2010:15). Utgångspunkten är att en elev behöver utveckla 

kunskap om språkets grammatiska strukturer för att kunna använda dem på 

ett fungerande sätt i olika situationer. Under den period en inlärare tillägnar 

sig ett nytt språk behöver hen alltså bygga upp ett nytt språkligt system som 

innefattar både vardagsspråk och skolspråk, vilket är viktigt att ha i 

beaktande i bedömningen av den språkliga förmågan.  

 

2.3.  Kommunikativ förmåga och språklig kompetens  
 

Det är en sak att ha kunskap om och i det språk som man har lärt sig, en 

annan sak att kunna kontrollera denna kunskap – att ha förmågan att använda 

sig av språket på ett fungerande sätt, i rätt syfte och sammanhang (Bergman 

& Abrahamsson 2004). Att behärska ett språk innebär att behärska det som 

av många forskare kallar kommunikativ språkförmåga (Abrahamsson & 

Bergman 2005:14ff). Det innebär kunskap om språksystem och om hur 

språket används i olika situationer och i olika syften. Bachman & Palmer 

(1996:68ff) använder sig av begreppet språklig kompetens som de delar in 

två underkategorier: pragmatisk kompetens och organisatorisk kompetens. 
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Pragmatisk kompetens, i Bachman och Palmers modell, innebär kännedom 

om språkanvändningsregler. För att besitta denna kompetens ska inläraren ha 

förmågan att tolka och att själv producera yttranden som är passande i olika 

situationer och för olika kommunikativa syften. Den organisatoriska 

kompetensen innehåller två delar. Den första delen innehåller den 

grammatiska kompetensen det vill säga uttal, syntax, ordförråd och 

grammatiska strukturer. Den andra delen består av den textuella kompetensen 

som innefattar förmågan att uttrycka sina tankar och strukturera en text på ett 

fungerande sätt. Sammanfattningsvis handlar den organisatoriska 

kompetensen om att en språkanvändare både kan tolka och producera tankar 

som är begripliga, sammanhängande och grammatisk korrekta (Bachman & 

Palmer 1996). Eftersom det är förmågorna inom den organisatoriska 

kompetensen som bedöms på olika sätt i svenska och svenska som 

andraspråk är det främst den kompetens som är relevant för denna studie.  

     Det akademiska språk som andraspråkselever möter när de kommer upp i 

de högre årskurserna i grundskolan och vidare på gymnasiet beskrivs av 

Cummins (2006) som både kognitivt krävande och dekontextualiserat. Det 

ställs högre krav på den kommunikativa förmågan, inte minst i form av 

språklig korrekthet, lexikal och stilistisk variation i anpassning till genre och 

mottagare. Dessa krav tydliggörs i styrdokumenten. I skrift ska exempelvis 

ordvalet anpassas efter textens innehåll och syfte. Meningsbyggnaden och 

tempusbruket bidrar till textens tydlighet och textbindningen är en av 

förutsättningarna för att en text ska vara koherent. Det är genom 

textbindningen som logiska samband tydliggörs, således är även detta kopplat 

till textens genre. Exempelvis är kausala konnektioner (ord som förklarar 

orsakssamband) vanligare i en faktatext medan komparativa konnektioner bör 

förekomma i en jämförande text.  
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2.4. Kommunikationsstrategier  
 

En stor skillnad i att bedöma texter skrivna i svenska och i svenska som 

andraspråk är att analysen i svenska som andraspråk måste utgå ifrån elevens 

förmåga att förmedla ett innehåll med ett fungerande språk och med 

kommunikationsstrategier när det uppstår hinder i språkanvändningen.  

    Kommunikationsstrategierna utvecklas i takt med inläraren och 

karaktäriseras därför av olika typer av strategier beroende på hur långt 

inläraren nått i sitt andraspråk (Ellis 1994). Bialystok (1990) presenterar tre 

olika faktorer som påverkar vilken typ av strategi som används: uppgiftens 

karaktär, inlärarens språkliga färdigheter samt vilka kommunikativa drag som 

är relevanta i situationen.  

     I grundskolan är språkliga strategier ett centralt innehåll och utgör en av 

aspekterna i kunskapskraven som ska bedömas. Strategierna beskrivs där som 

en metaspråklig förmåga som används när det egna språket inte räcker till. 

Den metaspråkliga förmågan ska, enligt Skolverket, ses som en styrka och 

därför ska användandet av strategier bedömas som positivt. Exempel på 

språkliga strategier kan vara omskrivningar, nybildningar, överanvändning, 

övergeneralisering, förenkling eller transfer (Skolverket 2011). Eftersom 

forskningen om kommunikationsstrategier ger en enig bild av dess betydelse 

för språkutveckling är det av intresse att i denna studie undersöka hur dessa 

strategier identifieras, analyseras och bedöms.   

 

 

 Tidigare forskningsstudier  

 

2011 års läroplan tillkom bland annat för att kunskapskrav i tidigare 

läroplaner varit för vaga. Förvisso är den nuvarande läroplanen mer 

redogörande och utförlig, men forskning visar att den inte visat sig vara 

tydligare. Bedömning och betygssättning är fortfarande en subjektiv 
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verksamhet på bekostnad av likvärdigheten (Hyltengren 2014). I en 

undersökning som gjorts av den svenska lärarutbildningen uttryckte närmare 

hälften av deltagarna att de inte hade fått någon utbildning i att bedöma 

elevers kunskaper och endast 10 % av deltagarna hade läst mer än 4 

högskolepoäng om just prov och bedömning (Lundgren & Nihlfors 2005). 

Samtidigt är tolkning av och förståelse för kunskapskrav och bedömning en 

stor del av en lärares arbetsuppgifter och direkt avgörande för elevernas 

förutsättningar till en likvärdig utbildning och rättssäkra betyg.  

     Flera skolor har börjat använda sig av externa bedömningar av nationella 

prov för att undvika att lärares relation till eleverna ska ha en inverkan på 

bedömningen. Det finns alltid en möjlighet att lärarens vetskap om elevernas 

förmågor och tidigare prestationer kan göra bedömningen mer subjektiv. 

Detta kan vara ett steg i att göra bedömningen mer objektiv, men frågan är 

om det räcker för att bedömningen ska bli mer likvärdig. Det finns fler 

svårigheter som bidrar till diskrepans i bedömning vilket tydliggjordes bland 

annat i en studie av extern bedömning av texter skrivna i svenska i åk 9 

(Svensson & Zetterholm 2015). Resultatet av undersökningen visade att 

bedömningen inte var samstämmig trots att det fanns en gemensam 

bedömningsmall och att externa aktörer genomförde bedömningen. Även 

detta bekräftar att det finns ett stort tolkningsutrymme bland bedömare och 

att det krävs mer för att säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning.  

     Trots att Skolverket kompletterat styrdokumenten genom att ge ut 

kommentarmaterial, försett lärare med matriser, exempel och bedömarträning 

brister bedömningen i likvärdighet. Förutom den rapport Skolinspektionen 

(2013) gjort finns en rad studier av bedömning av elevtexter i svenska (se 

exempelvis Löfgren & Palmén 2009 samt Edander 2013), svenska som 

andraspråk (Fransson 2010) och i SFI (Andersson 2013) som bekräftar denna 

tes. Studierna visar alla att förmågorna vid textskrivning, samt de olika 

betygskraven, värderades olika bland lärare - vilket resulterade i olika betyg.    
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En studie som utgår ifrån bedömning av andraspråkstexter är den som 

Fransson gjorde 2010. I studien ingick bedömning av texter i SFI och i 

svenska som andraspråk. Studien gjordes förvisso utifrån Lp94, den läroplan 

som föregick den nuvarande, men är ändå intressant att nämna eftersom 

resultatet av den visar att språkbehärskning är en variabel som är svår att 

mäta. Vidare visar resultatet av undersökningen att de lärare som var mest 

samstämmiga i sin bedömning var de som arbetade på SFI där kursmålen 

upplevts som mer konkreta än de som då fanns i svenska som andraspråk 

(Fransson 2010).  

     När det kommer till variation i bedömning har Borgström och Ledin 

(2014) i sin studie av bedömarvariation av elevtexter kommit fram till en rad 

viktiga resultat som är relevanta för denna studie. Ett av dessa resultat är att 

lärare, framför allt i samma ämne, bedömer bäst. Borgström och Ledin menar 

att lärare i svenska har en unik yrkesprofessionalitet när det kommer till att 

värdera och bedöma elevtexter, där det råder konsensus om vad som 

kännetecknar starkare och svagare prestationer. Dessutom minskar, enligt 

studien, bedömarvariationen med fler bedömare. Ytterligare ett resultat av 

studien visar dessutom att elevtexter är svårbedömda vilket tydliggjordes av 

att de deltagande lärarnas professionella omdöme hindrades av att 

bedömningsanvisningarna var svårtolkade.  

     Resultaten från de presenterade forskningsstudierna ovan är viktiga att ha i 

åtanke eftersom de bidrar till en insikt om vilket komplext arbete bedömning 

av elevtexter är. Dessutom bidrar de till förståelse för att det finns en rad 

olika faktorer som påverkar bedömningen. Därmed kan de tidigare 

forskningsresultaten även bidra till förståelse för det resultat som presenteras 

i denna studie.   
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4. Metod och material  

 

4.1. Urval – material  
 

Det nationella provet i slutet av grundskolan, åk 9, är gemensamt för ämnena 

svenska och svenska som andraspråk. Syftet med provet är, förutom att testa 

elevernas förmågor i ämnet, att det ska fungera som ett nationellt underlag för 

bedömning som ska främja likvärdigheten. Vidare ska proven kunna utgöra 

underlag för analys av huruvida kunskapskraven ämnena uppfylls från 

skolnivå till nationell nivå (Skolverket 2016).  

    Till denna studie har elevtexter från delprov C i det nationella provet i 

svenska och svenska som andraspråk analyserats och bedömts utifrån den 

bedömningsmatris som medföljer bedömarstödet till läraren. Val av material 

har skett utifrån att det finns ett strukturerat ramverk för bedömningen i form 

av matriser. Dessutom är de nationella proven formade för att pröva 

elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven för genomgången grundskola 

och utgör i många fall ett underlag för det slutbetyg som ska fungera som 

urvalsinstrument för gymnasiala studier.  

     En av uppgifterna detta år var att skriva en novell med den inledande 

meningen Spegeln föll ur min hand. Bedömningen av texterna i de båda 

svenskämnena görs utifrån bedömningsmatriser till respektive ämne. 

Matriserna innehåller de olika aspekterna av kunskapskraven när det kommer 

till skriftlig förmåga. Den största skillnaden i bedömningen är att aspekten 

kommunikationsstrategier endast finns med i bedömningsmatrisen i svenska 

som andraspråk. Eftersom denna aspekt, tillsammans med språk och stil, 

utgör en stor skillnad i bedömning i förhållande till svenskämnet är det endast 

dessa som studien avgränsats till. Diskussionerna om bedömning av 

elevtexter utgår ifrån två elevlösningar samt tillhörande matris som medföljde 

i det aktuella nationella provets bedömningsstöd. Bedömningsstödet delades 

inte ut i sin helhet, främst eftersom bedömningen skulle genomföras utifrån 
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de faktiska förutsättningar lärare har då de bedömer elevtexter i det dagliga 

arbetet. Elevtexterna och matrisen (se tabell 1) kommer i undersökningen 

även att tillsammans kallas stimulusmaterial, efter Wibecks modell för 

fokusgruppssamtal (2010). 

 

Tabell 1 

Aspekter E C A 

Kommunikationsstrategier Eleven använder vid 

behov i huvudsak 
fungerande strategier 

för att göra sig förstådd. 

Eleven använder vid 

behov relativt väl 
fungerande strategier 

för att göra sig förstådd.  

Eleven använder vid behov 

väl fungerande strategier 
för att göra sig förstådd.  

Språk och stil  Ordvalet är enkelt. 

 
 

 
 

Meningsbyggnaden 
fungerar i huvudsak.  

 
 

 
Tempusbruket stör inte 

förståelsen av novellen.  

Ordvalet är varierat.  

 
 

 
 

Meningsbyggnaden är 
varierad och relativt 

väl fungerande.  
 

 
Tempus används på ett 

riktigt sätt i större 

delen av novellen.  

Ordvalet är träffande, 

varierat och specifikt och 

passar innehållet i novellen 

väl.  

 

Meningsbyggnaden är 
varierad, träffsäker och väl 

fungerande.  
 

 
Tempus används på ett 

riktigt sätt.  
 

Utdrag ur bedömningsmatrisen i SVA från det nationella provet (Skolverket 2013).  

 

De aspekter som ligger till grund för bedömning syns i vänstermarginalen. 

Delaspekterna som ingår i språk och stil är i den aktuella uppgiften ordval, 

meningsbyggnad samt tempusanvändning. Nivåerna bestäms sedan utifrån 

värdeorden som i matrisen markerats med fetstil. Det är således denna 

värdering som skiljer bedömningen från ett F (ett icke godkänt betyg) till ett 

A. Alla delaspekter måste uppfyllas på minst en E-nivå för att texten i sin 

helhet ska uppfylla kraven för godkänt.   

 

 

4.2.  Insamlingsmetod  
 

För undersökningen har jag valt att använda mig av en fokusgrupp för att 

fördjupa data från stimulusmaterialet. En fokusgrupp är en forskningsteknik 

där gruppinteraktion, från ett av forskaren bestämt ämne, ligger till grund för 

datainsamling. Wibeck (2010) menar att ett fokusgruppssamtal kan bidra till 



 

  15 (41) 
 

en fördjupande kvalitativ aspekt av undersökningen genom att deltagarna 

under diskussionens gång kan omformulera sina ställningstaganden och ställa 

frågor till varandra. För att kunna undersöka lärarnas tankar kring 

bedömning, samt identifiera likheter och skillnader, är just en fokusgrupp en 

lämplig metod. Fokusgrupper kan användas för att studera innehåll i en 

interaktion och i min studie är det lärarnas åsikter, tankar, tolkningar och 

uppfattningar kring bedömning som ska undersökas. Interaktionen i en 

fokusgrupp är mindre styrd än den interaktion som präglar en intervju, även 

om ämnet är bestämt på förhand. Fördelen med en mindre styrd undersökning 

är att den kan följa upp och bredda stimulusmaterialet eftersom de som deltar 

i fokusgruppen tillsammans kan resonera sig fram till vissa åsikter och idéer 

som de möjligen inte uttryckt i en intervjusituation. I denna studie kan lärarna 

således resonera om bedömningen av elevtexterna i en situation som liknar 

den vid en sambedömning.  

 

 

4.3.  Urval - fokusgrupp 
 

Fokusgruppen består av fyra legitimerade lärare som bedriver undervisning i 

svenska som andraspråk i grundskolans senare år. Lärarna arbetar för tillfället 

i samma verksamhet och har flera års yrkeserfarenhet. För att upprätthålla ett 

så naturligt samtal som möjligt valdes en homogen, mindre grupp. Dels för 

att alla lärare skulle komma till tals och att det inte skulle formas några 

subgrupper inom gruppen, dels för att gruppen skulle präglas av intimitet, 

trygghet och samförstånd. För att skapa ett tryggt och intimt samtalsklimat 

kan det vara en fördel att gruppen är homogen och att den redan präglas av en 

gemensam referensram och gemensamma intresseområden (Wibeck 

2010:63ff).  

    Det råder dock delade meningar om huruvida det är bra att använda sig av 

redan existerande grupper. En risk med en sådan grupp är att det redan finns 

maktförhållanden och att det finns en risk att relationen mellan deltagarna 
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påverkar resultatet (Krueger 1994). I den fokusgrupp som använts för 

undersökningen har deltagarna en relation till varandra eftersom de ingår i 

samma verksamhet och arbetar mot gemensamma mål. En viktig del av 

studien är att diskussionerna i förlängningen ska gynna bedömningsarbetet 

inom ramen för den verksamhet de befinner sig. Rekryteringen av lärare 

underlättades mycket av att låta diskussionen ske som ett 

fortbildningstillfälle, som de medverkande kan följa upp och utveckla.  

 

 

4.4.  Genomförande  
 

Elevtexterna och bedömningsmatrisen (se tabell 1) delades ut till 

gruppdeltagarna en vecka före fokusgruppssamtalet. Detta material skulle 

senare utgöra en bas för diskussionerna. Syftet var att låta lärarna göra en 

egen analys och bedömning av de två elevlösningarna dels för att de skulle ha 

samma texter att utgå ifrån i diskussioner, men också för att materialet i sig 

skulle kunna väcka frågor och tankar som lärarna kunde ta med sig till 

samtalet. Det är också av intresse för studien att se huruvida aspekterna i 

texterna bedömts på samma nivåer av de olika lärarna och om denna 

bedömning ändras, eller används i argumenten i gruppdiskussionen.  

     Bedömningsmatrisen lämnades till lärarna i sin helhet men endast de två 

aspekter som är relevanta för studien kommer att redovisas, 

kommunikationsstrategier och språk och stil. Lärarna gjorde således en 

enskild bedömning av kommunikationsstrategier samt de tre delaspekterna i 

språk och stil: ordval, meningsbyggnad och tempus. Bedömningen gjordes 

genom en markering i matrisen utifrån betygsstegen A, C, E och F.  

     Fokusgruppssamtalet inleddes med en beskrivning av forskningsområdet 

samt en genomgång av de etiska principer som är centrala i studien. Vidare 

formades diskussionen med hjälp av en intervjuguide (se bilaga), som 

innehöll frågor av olika karaktär – dels öppningsfrågor som gav en 

introduktion till ämnets fokus, men också specifika nyckelfrågor för att det 
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insamlade materialet skulle bli användbart i förhållande till studiens fokus. 

Samtalet dokumenterades med hjälp av ljudinspelning.  

 

 
 

4.5. Hantering av insamlade data och analysmetod  
 

Eftersom syftet med studien är att undersöka innehållsaspekter har en 

bastranskription gjorts för att överföra deltagarnas tal till skrift. Denna har 

sedan bearbetats under analysprocessens gång. Den förenklade 

transkriptionen följer i stort stavningskonventionerna och utelämnar sådant 

som prosodi och uppbackning (Norrby 2014:103). Pauser har dock markerats 

(.) enligt principerna för CA-transkription medan överlappande tal markerats 

med [ ] (Norrby 2014:110). En förenklad transkription är att föredra då 

innehållet i samtalet är det som är det mest relevanta i undersökningen. 

Utvalda delar av transkriptionen presenteras i samband med resultatet och 

analysen. Eftersom en transkription inte fångar alla aspekter i ett samtal som 

gester och tonfall har analysen av samtalet genomförts utifrån både 

ljudinspelningen och transkriptionen.  

     Kvantitativ analys har använts för att jämföra resultatet av bedömningen i 

stimulusmaterialet medan en kvalitativ innehållsanalys har använts för att 

identifiera lärarnas värdering av aspekterna samt deras tankar om bedömning 

av skrivna texter i svenska som andraspråk. Den kvantitativa analysen utgick 

från de matriser i vilka lärarna dokumenterade sin bedömning. Bedömningen 

sammanställdes i tabeller för att resultatet skulle bli överskådligt och 

jämförbart med lärarnas resonemang i det följande samtalet.  

     För att identifiera och analysera lärarnas värdering och bedömning av 

elevtexterna har den kvantitativa analysen kombinerats med en kvalitativ 

innehållsanalys. Denna analys utgår från samtalet och denna har, i enlighet 

med Denscombes (2014:392) tillvägagångssätt, skett stegvis utifrån 
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identifikation av olikheter och likheter i materialet. Dessa utgångspunkter har 

resulterat i ett antal övergripande teman som lyfts fram i resultatet.     

     För att först få en helhetsbild och förståelse för det insamlade materialet 

lyssnades samtalet först igenom samtidigt som anteckningar fördes. I nästa 

steg i processen sorterades sådant bort som föll utanför studiens ram och 

teman och som således inte var helt relevant. De delar av samtalet som blev 

kvar är det som transkriberades och som utgjorde den analyserade 

beståndsdelen.  

     Eftersom det är lärarnas subjektiva uppfattning om verkligheten som är 

centralt i studien lämpar sig ett hermeneutiskt tolkande förhållningssätt i 

analysen av materialet. Hermeneutiken utgår ifrån att vetenskap ser olika ut 

beroende på vilket område som studeras. Det handlar således om att skapa 

förståelse för mänskliga aktiviteter samt att göra tolkningar av dem utifrån 

sammanhanget (Thomassen 2007). I denna studie analyseras därmed lärarnas 

bedömning och interaktion utifrån deras yrkesprofessionella omdöme och 

tolkning av de två texterna. Att texterna skulle kunna bedömas olika har 

därmed varit en utgångspunkt – istället är det faktorerna som påverkar 

bedömningsvariationen som har varit centrala. 

     Jag valt att använda mig av två insamlingsmetoder, nämligen 

bedömningsmatrisen och det följande fokusgruppssamtalet. Denna 

metodkombination användes dels för att tydliggöra lärarnas värderingar och 

vanor kring bedömning, dels för att öka undersökningens validitet.  

 

 

4.6.  Etiska överväganden  
 

Denna studie har genomförts i linje med de krav inom forskningsetiken som 

Vetenskapsrådet (2009) skrivit fram för att skydda den enskilde individen. 

Kraven bygger på etiska principer som i grunden handlar om att inte någon 

ska komma till skada samt individens rätt till autonomi och rättvisa. Jag har 

inför min studie därmed låtit deltagarna bli informerade om studiens syfte 
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och de har därefter givit sitt samtycke att delta. För att garantera deltagarnas 

anonymitet har de tilldelats ett kodnamn (lärare 1-4) och den inspelning som 

gjordes för analysen kommer inte att användas till någonting annat än till 

denna studie. Ljudfilen kommer därmed att förstöras när projektet är slut.  

 

 

5. Resultat  

 

I resultatets första del presenteras en sammanställning av den enskilda 

bedömningen av de två elevtexterna i form av tabeller.  I de nästkommande 

delarna presenteras innehållet i det fokusgruppssamtal som följde - 

kategoriserat och uppdelat i teman utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar. Resultat av bedömningen kommer således att kombineras 

med lärarnas gemensamma diskussion och delaspekterna presenteras i samma 

ordningsföljd som i matrisen (se tabell 1).  

 

5.1.  Resultat av bedömningen  
 

I tabellerna som presenteras nedan syns sammanställningen av den enskilda 

bedömningen uppdelad i respektive text. De aspekter som bedömts i de två 

texterna är kommunikationsstrategier samt språk och stil. I de två tabellerna 

framgår således vilken bedömning respektive lärare gjort av delaspekterna på 

de olika nivåerna. Värderingen syns i form av ett delbetyg från A till F. I de 

fall en lärare inte gjort en bedömning alls har detta markerats med ?.  

     I aspekten kommunikationsstrategier handlar det om att vid behov 

använda sig av strategier för att göra sig förstådd. På en E-nivå (alltså det 

som krävs för att aspekten ska ses som godkänd) ska strategierna vara 

fungerande. På en C-nivå ska strategierna vara relativt väl fungerande och 

för betyget A ska strategierna vara väl fungerande. Om strategierna inte ses 

som fungerande bedöms denna aspekt således med betyget F, som därmed 

inte gör texten godkänd.   
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Den aspekt som i matrisen kallas språk och stil innefattar i den aktuella 

uppgiften följande stilistiska drag: ordval, meningsbyggnad och tempus. 

Även här finns värdeord som skiljer exempelvis ett ordval från att vara enkelt 

till varierande och träffande. I resultatets följande två delar redogörs för 

lärarnas enskilda bedömning av de två texterna. 

 

 

5.1.1. Övergripande bedömning av text 1  
 

I tabellen nedan syns lärarnas bedömning av den första elevtextens kvaliteter 

utifrån de olika aspekterna. Tabellen visar att de olika delaspekterna i text 1 

har värderats från C till F.   

 
Tabell 2. Bedömning av elevtext 1  

 
Bedömare Kommunikationsstrategier  Ordval Meningsbyggnad Tempus 

1 F F F F 

2 C C C C 

3 E E E E 

4 ? C C C 

 

I text 1 har lärare 1 gjort bedömningen att ingen av delaspekterna uppnår en 

godkänd nivå. Övriga lärare bedömer att textens delaspekter når en godkänd 

nivå men gör inte samma värdering av vilken nivå. Delaspekten 

kommunikationsstrategier i text 1 har av lärare 3 bedömts vara i huvudsak 

varierande (E) medan lärare 2 bedömer den som relativt väl fungerande. 

Lärare 4 har inte gjort någon bedömning av denna delaspekt.   

     Ordvalet i text 1 bedöms av lärare 2 och 4 som varierat (C) medan lärare 

3 bedömer det som enkelt (E). Meningsbyggnaden bedöms av lärare 2 och 4 

som varierad och relativt väl fungerande (C) medan lärare 3 bedömer den 

som fungerande i huvudsak (E). Tempus har av lärare 2 och 4 bedömts 

använts på ett riktigt sätt i större delen av texten (C) medan lärare 3 bedömt 

tempusanvändningen som att den inte stör förståelsen av texten (E).   
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5.1.2. Övergripande bedömning av text 2  
 

I tabellen nedan syns lärarnas bedömning av den andra elevtextens kvaliteter 

utifrån de olika aspekterna. Tabellen visar att de olika delaspekterna i text 2 

har värderats från A till E.   

 

 

Tabell 3. Bedömning av elevtext 2  

 
Bedömare Kommunikationsstrategier  Ordval Meningsbyggnad Tempus 

1 E E E E 

2 C C C C 

3 A ? E E 

4 ? C E C 

 

 

I text 2 bedöms delaspekterna nå upp till nivå A till E. Dessa delaspekter har 

därmed bedömts som godkända men på olika nivåer. Lärare 1 har gjort 

bedömningen att alla delaspekter når nivån för E medan Lärare 2 har bedömt 

alla aspekter på en C-nivå. Lärare 3 har bedömt att 

kommunikationsstrategierna når A, det högsta på betygsskalan. 

Delaspekterna tempus och meningsbyggnad har av samma lärare bedömts nå 

nivå E. Ingen bedömning av ordval har gjorts. Lärare 4 har även utelämnat 

bedömning av kommunikationsstrategier i text 2. Delaspekterna ordval och 

tempus har bedömts nå nivå C medan meningsbyggnad bedömts nå E. Den 

delaspekt som bedömts mest samstämmigt i de båda tabellerna är 

meningsbyggnaden i elevtext 2. Bedömarvariationen i text 2 i kombination 

med fler utelämnade bedömningar tyder på att det är en svårbedömd text.   

 

 

5.2. Värdering och bedömning av kommunikationsstrategier  
 

I den bedömning deltagarna fick göra på egen hand i matriserna, innan 

samtalet, finns ett par lärare som inte gjort en bedömning alls. I samtalets 

inledande skede fick deltagarna frågan om hur det hade gått att göra en 
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bedömning av texterna och alla fyra uttryckte att det var svårt att göra en 

bedömning utan att ha samtalat om materialet innan.  

 

Utdrag 1  

L2: det är svårt 

L1: jag tyckte att det gick helt okej 

L3: [ja] 

L2: [jag] tyckte det var svårt  

L1: det är svårt (.) jag tycker också det är svårt  

 

Bedömning av tempus och meningsbyggnad har genomförts i båda texterna 

medan det finns luckor i minst en av dem när det kommer till 

kommunikationsstrategier samt delaspekterna ordval och skrivregler. Vid en 

allmän diskussion om kommunikationsstrategier som bedömningsaspekt 

identifierar deltagarna vad som kan anses vara en språklig strategi i skrift. En 

av lärarna resonerar om aspekten i utdraget nedan. 

 

Utdrag 2 

L1: ja (.) det är frågan (.) jag tycker inte att det finns sådär jättemånga (.) som 

är typiska (.) som om man skriver om (.) en omskrivning till exempel är ju en 

typ av strategi (.) en övergeneralisering är en annan (.) men det (.) jag vet inte 

(.) det finns ju tråkigt med som övergeneralisering i texten (.) och det är väl 

en typ av strategi(.) det är ju ganska vanligt att man använder tråkigt till nåt 

negativt (.) i text ett så används tråkigt eehh (.) till exempel (.) inte helt 

korrekt (.) men istället för nånting dåligt (.) men annars är det ju inte speciellt 

många sådana typiska (.)  

 

Lärare 1 nämner lite olika delaspekter som kan ingå i bedömningen. Hen 

nämner att kommunikationsstrategier kan ta sig uttryck i form av 

övergeneraliseringar och omskrivningar. Ett exempel som nämns i den 

aktuella texten är övergeneralistering av ordet tråkigt för att beskriva 

någonting negativt.  
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En av deltagarna har inte gjort någon bedömning av 

kommunikationsstrategier i matrisen inför samtalet. Nedan följer ett utdrag 

av lärarens resonemang kring strategier och hur de ska bedömas utifrån 

Skolverkets progressionsuttryck.  

  

Utdrag 3 

L4: jag tänker också att det är svårt för att eleverna använder det vid behov 

och i huvudsak (.) och om man befinner sig i en talsituation så märker man ju 

när de uppstår situationer att okej (.) det behövs en strategi för nånting som 

man inte kan (.) men det är ju ganska svårt att se i en text (.) när var det ett 

behov för eleven att skriva dethär (.) […] för mig var det väldigt svårt att 

tolka just det här målet eller kriteriet med kommunikationsstrategier […] 

 

I utdraget framgår att läraren tycker att det är enklare att identifiera i vilka 

situationer som en andraspråkselev använder sig av strategier när man 

befinner sig i en talsituation. Läraren menar att kommunikationsstrategier är 

svåranalyserade och att det samtidigt är svårt att värdera när en elev är i 

behov av en strategi, särskilt i en text.  

     Vidare diskuterar gruppen olika sätt att förhålla sig till sin språkliga 

kontroll. En andraspråksinlärare som befinner sig i en process om att bli 

medveten om och få kontroll över språkliga strukturer och regler kan använda 

sig av två olika förhållningssätt i skrift. En del elever ger sig på mer 

komplexa strukturer för att få fram sina tankar – ibland på bekostnad av 

korrekthet. Andra elever undviker istället att använda sig av dem för att inte 

göra fel. I utdrag 2 säger lärare 4 följande om att försöka använda sig av 

strategier och lärare 2 svarar:  

 

Utdrag 4 

L4: jag tänker nånstans strategier är nåt som kanske är felaktigt men 

som man försöker använda (.) ta hjälp för att få fram nånting  

L2: fast jag tänker att det kanske är tvärtom (.) att man kanske 

kompenserar genom att man kanske inte vågar 
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I lärarnas resonemang framgår därmed en motsättning i huruvida 

kommunikationsstrategierna begränsas till att eleven antingen vågar ge sig på 

svårare strukturer trots att de blir fel, eller undviker svårare strukturer för att 

inte göra fel. Samtidigt uttrycker deltagarna vid flera tillfällen att användning 

av mer komplexa språkliga strukturer är viktigt och att detta ska uppmuntras 

och uppmärksammas. I utdrag 3 lyfter en av deltagarna fram följande:   

 

Utdrag 5  

L1: [jag brukar] ta upp det i samtal med eleverna om texter att bra och rätt är 

inte samma sak (.) för våra elever (.) för en text som är helt rätt behöver inte 

alltid vara bra och vice versa (.) dom måste ge sig på och försöka ge sig på 

dom lite mer avancerade konstruktionerna (.) för gör man inte det så uppnår 

man inte kriterierna för årskurs nio (.) du kan inte skriva en text med bara 

huvudsatser och få betyg för årskurs nio (.) du måste kunna variera 

fundamenten och du måste kunna ha utbyggda nominalfraser annars kommer 

du inte upp på den nivån för du ska ha det språket (.) men det behöver inte 

vara hundra procent korrekt (.) men det behöver finnas  

 

Denna lärare menar till och med att ett visst mått av komplexitet i språket 

måste finnas, även om det inte är helt korrekt. Hen ger exempel som 

utbyggda nominalfraser, bisatser, och varierad fundamentsanvändning för att 

språket ska nå en tillräcklig nivå för betyg i årskurs 9.   

     När diskussionen leds in på de aktuella texterna och bedömningen av dem 

uttrycker en av lärarna att det inte förekommer särskilt många 

kommunikationsstrategier i texterna. Det konstateras av en annan lärare att 

texterna inte innehåller särskilt komplexa formuleringar medan en annan 

lärare tycker tvärtom (jmf. utdrag 2, 6 och 10). Lärare 1 lyfter ordvalet tråkig 

som exempel på övergeneralisering i text 1, vilket ingen annan har 

invändningar mot. I text 2 lyfts även där övergeneralisering (i form av 

upprepningar) samt förekomsten av omskrivning.  

 

Utdrag 6 

L2: […] det här med busskortet (.) asså där förstår man ju verkligen hur 

personen menar (.) [läser]: jag lägger i handen och drar upp saken som är 

busskortet […] alltså (.) mycket i den texten är någon slags upprepning men 
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också (.) jag vet inte (.) men en sveelev kanske skulle ha varit mer effektiv (.) 

men här blir det en mycket längre mening och kanske lite mer upprepande  

 

Omskrivningen som nämns av denna lärare jämförs med hur en elev med 

svenska som modersmål skulle skrivit. Möjligen skulle den eleven varit mer 

effektiv och inte behövt upprepa. En annan lärare lyfter tankar kring huruvida 

strukturen kan ses som en strategi. En tredje lärare svarar att hen snarare 

bedömt strukturen som en egen aspekt och inte som en strategi. Nedan följer 

ett utdrag ur denna diskussion:  

 

Utdrag 7 

L2: i text ett så tänkte jag att styckeindelningen är ju väldigt (.) alltså 

strukturen är väldigt tydlig (.) innan under och efter […] den eleven har i sitt 

huvud delat in sin berättelse i tre delar […] jag vet inte om det är en strategi 

[…]  

L3: men är det en kommunikationsstrategi (.) eller hör det till strukturen 

L2: jag vet inte 

L3: för jag har snarare bedömt det i strukturen (.) som en egen del (.) men det 

hjälper ju förståelsen.  

L1: ja och sen är det ju frågan om det är lämpligt för genren […] 

L2: men jag ser det som det klassiska (.) inledning (.) avslutning (.) det är nåt 

som den eleven tatt fasta på och där är väl en strategi 

L3: om man ska tänka som du så ska det ju vara med i bedömningen  

L4: men jag tänker som du att det är en struktur som man lärt sig eller om det 

är en strategi att göra sig förstådd (.) det är liksom skillnad. […]  

 

De kommunikativa kvaliteterna vävs i en text samman med de innehållsliga 

kvaliteterna vilket gör dem svåra att analysera och bedöma enskilt. Utdraget 

ovan tydliggör svårigheten i att bedöma kommunikationsstrategier som 

enskilda aspekter. Ett sätt för en elev att förmedla en tydlig struktur i en text 

är att använda sig av styckeindelning. L2 säger, i utdrag 7 ovan, att strukturen 

i text 1 är tydlig och att eleven har tagit fasta på en kunskap som tydliggörs i 

uppgiften. Denna kommunikativa färdighet, menar läraren, kan ses som en 

strategi medan en annan lärare (4) menar att det är skillnad på strukturer som 

eleven har lärt sig och att använda sig av strategier för att göra sig förstådd. 

Lärare 3 uttrycker först att hen har bedömt styckeindelningen som en del av 

aspekten struktur och inte som en kommunikationsstrategi. Sedan uttrycker 
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dock L3 att styckeindelningen kan vara med i bedömningen av strategier om 

man istället ”tänker som” L2.  

 

5.3. Värdering och bedömning av språk och stil   
 
5.3.1 Ordval 

 

Ordval bedöms i text 1 som enkelt av lärare 3 och varierat av lärare 2 och 4. 

Lärare 1 bedömer ordvalet som inte fungerande för att nå nivån för godkänt. 

Även i text 2 är lärare 2 och 4 överens om att ordvalet är varierande medan 

lärare 1 bedömt det som enkelt. Lärare 3 har inte gjort en bedömning i denna 

delaspekt. Ingen lärare har gjort bedömningen att ordvalet når upp till den 

högsta nivån. En av de lärare som bedömt ordvalet som varierat säger 

följande:   

 

Utdrag 8 

L2: jag tycker att den personen använder sig av ord som skrockfull (.) gick i 

tusen bitar (.) istället för att säga gick isönder (.) efter bara en timme är ju ett 

sådant begrepp som är välfungerande (.) efter en timme (.) pappa och farsa (.) 

där finns två synonymer (.) och ledsen och arg och besviken (.) istället för att 

bara använda sig av ett av orden fler gånger (.) här har hen ändå valt att ta in 

mer (.) fler adjektiv där 

 

Lärare 2 har exemplifierat ett varierat ordval med uttryck i texten som 

skrockfull, gick i tusen bitar och efter bara en timme. I utdraget ovan framgår 

att lärare 2 exemplifierar styrkorna i ordval med bland annat synonymer och 

adjektivvariation. Genomgående i diskussionen är dock att lärarna är överens 

om att text 1 är talspråklig, vilket lärare 3 uttrycker är en typisk svårighet för 

andraspråkselever. Lärare 2, som värderat ordvalet på en högre nivå än lärare 

3, svarar sedan med att ett talspråkligt ordval inte är opassande för uppgiften.   

 

Utdrag 9 

L3: ja (.) jag har ett exempel som jag tänkte på som är ganska generellt (.) det 

är det här med talspråk (.) att svaelever har svårt att förstå skillnaden mellan 

talspråk och skriftspråk (.) dom skriver som de pratar mycket mer än 

sveelever och det är ju flera exempel på det i texten  



 

  27 (41) 
 

 

L2: jag tycker att ordvalet (.) jag tror inte att det är medvetet (.) men jag 

tycker inte att det inte fungerar (.) jag tycker inte att det inte passar att 

använda talspråk i den här uppgiften  

 

I samtal om bedömning av text 1 är lärarna överens om att texten är skriven 

på ett talspråkligt sätt. Däremot är de inte överens om huruvida talspråk i 

novellen fungerar eller inte, vilket påverkar bedömningen av aspekten ordval.  

     I samtalet kring text 2 framgår att bedömningen hamnar på en något högre 

nivå för att det i den texten finns gestaltningar. En av deltagarna, som 

värderat ordvalet i text 2 som enkelt, säger följande om sin bedömning:   

 

Utdrag 10 

L1: […] en svensktalande elev hade kanske haft fler verb för gå än vad den 

här eleven har (.) för det finns inte så mycket gestaltning (.) man kunde haft 

jag skyndade mot busskuren (.) eller jag hoppade på bussen (.) jag steg av (.) 

man kunde haft en större variation i verbandvändningen för att den skulle bli 

bättre men den saknar det  

 

 

Läraren ger exempel på hur verbanvändningen i den aktuella texten 

skulle kunna värderas högre, nämligen genom en större variation.  

 

 
5.2.2. Meningsbyggnad 

 

I den enskilda bedömningen värderas meningsbyggnaden i text 1 som icke 

fungerande av lärare 1. Lärare 3 bedömer meningsbyggnaden som 

fungerande i huvudsak. Lärare 2 och 4 bedömer meningsbyggnaden som 

varierad och relativt väl fungerande. Ingen lärare gör bedömningen att 

aspekten texten ses som varierad, träffsäker och väl fungerande.  

     I text 2 är bedömningen av meningsbyggnaden något mer samstämmig. 

Lärare 2 bedömer att meningsbyggnaden i text två är varierad och relativt väl 

fungerande medan övriga tre lärare gör bedömningen att delaspekten uppnås 

på en lägre nivå, att den fungerar i huvudsak.  
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På frågan om hur analys och bedömning av texternas meningsbyggnad ger 

lärarna exempel på vad de i allmänhet riktar in sig på. De tittar bland annat på 

specifika ordklasser som konjunktioner men också på vilken satsdel som 

finns i fundamentet och om det finns spetsställningar. Deltagarna är överens 

om att en större variation av dessa delaspekter värderas högt. En av lärarna 

tittar på meningslängd samt huruvida långa och korta meningar varieras. Som 

tidigare nämnts ses text 1 som talspråklig av lärarna vilket tar sig uttryck på 

olika sätt, bland annat genom meningsbyggnaden. Även bisatser, satsradning 

och ordföljd nämns i diskussionen. Nedan följer hur lärare 1, 2 och 4 

uttrycker sig om språkliga kvaliteter:  

 

 

Utdrag 11 

L2: alltså jag tycker att den visar att den kan olika typer av konjunktioner och 

också att spetsställa bisats (.) och sedan var vi ju inne på att det måste inte 

alltid vara korrekt för att det ändå kan ge kvalite   

L1: jag tycker att det satsradas för mycket 

L2: okej (.) så du tycker inte att den (.) du tycker att det är för mycket 

satsradning för att den ska hamna på relativt varierande (.) vad finns det för 

gräns för satsradning 

L4: det är väldigt många konjunktioner (.) men jag håller inte med om att det 

finns så många satsradningar (.) ja (.) där är något där i mitten (.) men jag 

tycker att det finns många meningar med konjunktioner som används rätt 

liksom  

 

I utdraget ovan framgår att konsekvent satsradning är någonting som värderas 

lågt. Det råder dock delade meningar om huruvida det finns för många 

satsradningar i den aktuella texten för att meningsbyggnaden ska ses som 

varierad och därmed nå de högre kunskapskraven.   

 

 
5.2.3. Tempus  

 

Tempus i text 1 värderas i den enskilda bedömningen av lärare 1 som inte 

fungerande för att nå en godkänd nivå. Lärare 3 värderar tempus som 

fungerande på så sätt att tempusanvändningen inte stör förståelsen. Lärare 2 

och 4 värderar tempus högre i texten, nämligen att den används på ett riktigt 
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sätt i större delen av novellen. Ingen av deltagarna bedömer att 

tempusanvändning används på ett riktigt sätt.  

     I text 2 ser bedömningen ut som följer: lärare 1 och 3 värderar tempus på 

en godkänd nivå, men inte högre. Lärare 2 och 4 bedömer tempus på en 

högre nivå i text 2 och menar att det används på ett riktigt sätt i större delen 

av novellen. Inte heller i text 2 bedöms tempus nå högsta nivån i matrisen.  

I den allmänna diskussionen om vad som är viktigt i bedömningen av texter 

nämns tempus som den grammatiska aspekt som analyseras efter struktur och 

innehåll.  I bedömningsmatrisen uttrycks att eleven ska använda tempus på 

ett riktigt sätt för att nå det högsta kunskapskravet. Lärarna är överens om att 

det finns en hel del felaktigheter i tempusanvändningen men är oense om 

vilka förtjänster som ska värderas hur.  

 

Utdrag 12 

L1: enligt min bedömning så gör den här eleven för många fel för att jag ska 

kunna anse att den är godkänd på en årskurs nionivå […] det är ju ändå 

verbformer i preteritum […] det är inte ett svårt verb heller  

 

 

Lärare 2, däremot, har värderat elevens tempusanvändning i samma text på 

en högre nivå och säger följande:  

 

 

Utdrag 13 

L2: jag bara tänker på en mening (.) såhär [läser texten] nu skulle jag ut och 

visa min kompis att jag hade fått en iphone (.) det tycker jag är en fantastisk 

mening av en [andraspråks] 

 

Lärare 1 har således gjort en bedömning av tempusanvändningen i texten som 

inte fungerande på den aktuella nivån. Lärare 2 lyfter istället en mening ur 

texten med flera komplexa inslag: omvänd ordföljd, konditionalis och 

pluskvamperfekt.  
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5.4. Likvärdig bedömning  
 

Samtliga lärare är överens om att det är viktigt att eleverna vågar sig på 

strukturer som de inte fullt ut behärskar för att visa variation och komplexitet. 

Variation och komplexitet är också faktorer som flera av deltagarna uttrycker 

som värdefullt för att en text ska ses som bra och därmed en viktig aspekt i 

bedömningen av texten. I utdrag 14, nedan, berättar lärare 4 om hur hen 

resonerar om rätt och fel.  

 

Utdrag 14 

L4: [jag tänker] lite grann att allt som blir fel visar eleven också att den kan 

göra rätt mer eller mindre (.) och mer genomgående så blir det fel ibland 

liksom 

 

Samtalet inleds med frågan hur det gick att bedöma texterna. Alla fyra lärare 

uttrycker att det var svårt. Svårigheterna som nämns är dels att det är relativt 

vad som ska ingå i bedömningen, dels att det var längesedan en bedömning 

gjordes på den aktuella nivån (se utdrag 1). Dessutom dyker 

progressionsuttrycken formulerade av Skolverket upp som problematiska vid 

ett flertal tillfällen. I utdrag 15 uttrycker sig lärare 3 såhär:  

 

Utdrag 15 

L3: jag hade velat ha (.) för att känna mig säker på den bedömningen jag har 

gjort (.) exempel på hur man ska tolka det (.) för det ger mycket utrymme för 

mig själv att tolka liksom (.) vad betyder utvecklat (.) och välutvecklat det är 

svårt och har man inget att gå efter så känns det lite godtyckligt (.) när jag 

läste igenom första gången så kryssade jag på ett sätt (.) och när jag läste 

igenom det en andra gång så ändrade jag två kryss och då känner jag (.) att då 

är jag inte riktigt säker emm 

 

 

Läraren säger att progressionsuttrycken utvecklat och välutvecklat, som finns 

formulerade i matrisen efter kursplanens kunskapskrav, ger utrymme för egna 

tolkningar. Skillnaden mellan utvecklat och välutvecklat kan därmed vara 

svår att definiera. Ett par olika sätt att säkerställa att bedömningen underlättas 

nämns i diskussionen. Dels uttrycks att exempel (se utdrag 15) och 

bedömningsmallar vore bra men också vikten av att göra sambedömningar.  
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6. Diskussion  

De fyra lärare som deltagit i undersökningen har alla jobbat som lärare i 

svenska som andraspråk i flera år. Borgström och Ledin (2014) uttrycker att 

ämneslärare besitter en unik yrkeskompetens vilket gör svensklärare 

oumbärliga i arbetet med bedömning av texter. Lärarna i denna studie är 

samstämmiga när det kommer till åtskilliga saker. De menar att en viktig 

utgångspunkt i ämnet är att uppmuntra eleverna att pröva sig fram i de 

grammatiska strukturerna för att få en ökad kännedom om 

språkanvändningen i olika syften och situationer. I enlighet med 

processbarhetsteorin (Pienemann 1998) handlar dessa lärares analys om att se 

till vilka språkliga strukturer eleven behärskar och precis som Liberg (2010) 

menar lärarna att det är viktigt att identifiera den progression en elev har gjort 

i andraspråket och att detta ska vara centralt i bedömningen.  

     Skrivande är en komplex aktivitet vilket inte gör en bedömningsvariation 

anmärkningsvärd. Bedömningsvariationen i föreliggande studie kan bero på 

flera faktorer. Möjligen är en omständighet som påverkar variationen att 

textunderlaget bestod av noveller, då det är en texttyp som är extra svår att 

bedöma. En öppen uppgift, som en novell, ges rimligtvis automatiskt en 

större bedömarvariation än en matematisk uträkning och ger sannolikt ett 

större tolkningsutrymme. 

     Ett resultat av denna studie som även överensstämmer med tidigare studier 

är just hur svårbedömda elevtexter är samt hur lärarnas yrkesprofessionella 

omdöme av dem försvåras av svårtolkade bedömningsanvisningar (se 

Borgström och Ledin 2014). Lärarna i denna studie visar svårigheter med att 

tolka progressionsuttrycken som Skolverket formulerat i kunskapskraven, då 

de ger utrymme för egna tolkningar. Detta är givetvis också en faktor som 

påverkar bedömningsvariationen och därmed resultatet.  

     Att ha en klar definierad bild av olika kunskapskrav är grundläggande för 

att kunna göra adekvata bedömningar av dem (Lundahl 2011). Ett 
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kunskapskrav som ingår i svenska som andraspråk är förmågan att använda 

sig av kommunikationsstrategier för att göra sig förstådd och är ett av de 

kunskapskrav som varit centralt i studien. I fokussamtalet identifierar lärarna 

exempel på kommunikationsstrategier i texterna, exempelvis 

övergeneralisering och omskrivning. Samtidigt framgår tydligt att osäkerhet 

råder om hur delaspekten kommunikationsstrategier kan ta sig uttryck, 

analyseras och värderas vilket även påverkar bedömningsvariationen.  

     Av fokusgruppssamtalet framgår att det råder osäkerhet gällande vilken 

nivå språket hos en inlärare ska ha nått för att det ska ses som godkänt i 

grundskolans senare år. En av deltagarna i studien uttrycker att en elev 

behöver ha nått en viss nivå i svenska för att nå målen i årskurs nio när det 

kommer till kontroll över språkanvändningsregler, en stilistisk variation samt 

förmågan att framföra sina tankar med hjälp av andraspråket - det som 

Bachman och Palmer (2013) kallar för pragmatisk och organisatorisk 

kompetens. Utifrån denna aspekt är det dock bara en av deltagarna som 

menar att denna kompetens inte visar sig tillräcklig i text 1 för att den ska ses 

som godkänd. De andra tre menar att den fungerar och bedömningen varierar 

därmed i de olika delaspekterna från ett C till ett F, vilket är fyra betygssteg. 

     Den språkliga kompetensen ses av deltagarna som mindre svår att värdera 

och bedöma. Trots detta finns även här bedömningsvariation i 

stimulusmaterialet och även i samtalet blir det tydligt att deltagarna värderar 

olika utifrån de tre delaspekterna ordval, meningsbyggnad och tempus. Här är 

det således inte definitionen av aspekten som är svår. Alla har en klar bild av 

vad ordval, tempus och meningsbyggnad innebär. Diskussionen kretsade här 

mer kring hur dessa delaspekter ska värderas utifrån progressionsuttrycken 

för de olika nivåerna A-F. Hur skiljer exempelvis ett enkelt ordval från ett 

varierande ordval i grundskolans sista år? Inte heller i denna aspekt är 

deltagarna överens om hur progressionsuttrycken ska tolkas utifrån 

elevtexterna och därmed bedömas.  
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Trots att Skolverket gjort stora ansträngningar för att förtydliga de mål som 

återfinns i läroplanen med hjälp av bedömarträning, matriser och annat 

handledningsmaterial finns det, enligt deltagarna i studien, fortfarande ett 

tolkningsutrymme. I diskussionen lyfts frågan huruvida bedömningen av 

texter skrivna av elever i svenska som andraspråk kan bli mer likvärdig. 

Deltagarna menar att det krävs bedömningsmallar och exempeltexter för att 

bedömningen ska underlättas för läraren. Dessutom nämns, i enlighet med 

Borgström och Ledin (2014), vikten av gemensamma dialoger kring 

bedömning så att den sker samstämmigt – det krävs således fler än en lärare 

som bedömer texter. Gemensam bedömning är någonting som är upp till 

huvudmannen att organisera, vilket i många fall kan bidra till gemensamma 

ramar och analytiska verktyg i den aktuella verksamheten. Möjligen skulle 

regelbunden sambedömning i förlängningen kunna bidra till en mindre 

bedömarvariation, vilket vore en intressant ingång för vidare longitudinella 

studier.  

     Frågan är dock hur bedömning på nationell nivå ska bli mer likvärdig. De 

nationella proven är skapade bland annat för att stödja en likvärdig 

bedömning i ett nationellt perspektiv. Standardiserade prov, som nationella 

provet i svenska och svenska som andraspråk, i grundskolan är formade efter 

majoritetseleven (Cummings 1997), vilket innebär elever med svenska som 

modersmål. Det innebär ett stort ansvar för bedömningen i svenska som 

andraspråk så att de aspekter som skiljer sig från bedömningen i svenska 

utgår ifrån ett perspektiv som fungerar kompenserande.  

 
 

7. Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka bedömning av 

kommunikationsstrategier samt språk och stil i två elevtexter. Avsikten var 

även att se hur delaspekter inom dessa aspekter värderas och hur denna 

värdering påverkar likvärdigheten. Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet 
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av undersökningen är att språkliga aspekter värderas olika mellan deltagarna 

och därmed påverkas bedömningen av dem. Orsakerna till 

bedömarvariationen i studien är flera. Dels är deltagarna oense om 

definitionen av aspekten kommunikationsstrategier samt vad som kan ingå i 

denna bedömning. Dessutom värderas ordval, meningsbyggnad och tempus 

på olika nivåer och utifrån olika synsätt, vilket försvåras av tolkningsbarheten 

i Skolverkets progressionsuttryck. Alla lärare är överens om, och betonar 

vikten av, att inlärarens språkliga förmågor ska vara centrala i bedömningen. 

Samtidigt finns ett krav på grammatisk och stilistisk variation. Frågan är då 

hur många språkliga felaktigheter som ska accepteras när en elev går ur 

grundskolan. Här är deltagarna inte överens.  

     Med anledning av att studien är begränsad till fyra lärare är det svårt att 

generalisera resultatet. Däremot kan det, tillsammans med tidigare studier av 

bedömning av elevtexter (se t.ex. Svensson & Zetterholm 2015; Östlund-

Stjärnegård 2002; Skolinspektionen 2013) bidra till en insyn i komplexiteten 

lärare upplever i bedömning av kommunikationsstrategier och språkliga 

strukturer i andraspråkstexter. Standardiserade prov, som nationella provet, 

utgår ifrån elever med svenska som modersmål och är inte anpassade för 

elever som endast varit i Sverige en kortare tid. Trots detta används proven 

fortfarande som en riktlinje för vilka språkliga förmågor elever i 

grundskolans senare år ska ha, vilket är grundläggande för vidare studier. 

Därför är bedömningen av dessa texter viktig så att elevernas förutsättningar 

kompenseras och den språkliga utvecklingen åskådliggörs.  
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Bilagor 

 

Elevlösning 1  

 

Iphone för en dag! 

 

Spegel följ ur min hand när jag va på väg till mariaberg och köpa en ny Iphone. På väg dit 

tänkte jag på spegel som jag hade tappad imorse, för pappa hade sagt om man tappa spegel 

då skulle man få ”utur” i 7år. När vi kom fram till affären då tänkte jag ångrar mig att köpa 

en Iphone men jag ville så gärna ha den. Så jag köpte den men de kändes inte rätt eftersom 

jag är skrockfull och jag hade tappad en spegel de gick i tusenbitar.  

 

Efter jag fick telefonen så vart jag lite oroligt att jag skulle tappa den, Men efter hade jag 

bestämd mig att sluta tänka på Olyckan och bara ha kul. Iphone 4s hade alltid viljat ha men 

nu när jag har känds tråkig bara efter en timma. Nu skulle jag ut och visa min kompis att jag 

hade fått en Iphone, när jag va på trapporna och va på väg ut då vart jag skit rädd. Precis 

innan jag skulle ut då tappade jag den då vart ledsen, arg och besviken.  

 

Då tänkte jag på spegel jag tappade Imorse jag gick upp Igen skulle berätta till min farsa att 

jag hade tappat den. Men när jag berättade då sa han de lugnt sånt händer. Vi ringde för fråga 

hur mycket de kostade att laga en Iphone men de kostade så mycket att vi kunde lika gjärna 

köpa en ny så…   

 

 

Elevlösning 2 
 

Otursdagen 

 

Spegeln föll ur min hand när jag var i badrummet och fixade mitt hår, och det kändes som att 

den här dagen skulle vara en otursdag. Det började med att min spegel gick sönder. Först 

trodde jag att det skulle vara en vanlig dag men det blev inte så den dagen. Efter att min 

spegel gick sönder så missade jag min buss till skolan och skulle bli 20 minuter försenad. Jag 

tänkte det var bara en tillfällighet men som jag sa så var det här ingen vanlig dag. Jag stod 

och vänta tills nästa buss kom. Det var en solig dag men plötsligt började regna. Jag gick 

under busskuren så att jag inte skulle bli blöt. Det gick 15 minuter och bussen kom. Jag gick 

på bussen och satte mig där jag brukar sätta mig. Jag gick av vid min skola. Jag gick till min 

lektion och berättade att jag missade bussen. Min lärare sa att det var okej.  

Den lektionen gick ganska segt när den slutade satt jag och tänkte kan det bero på spegeln? 

Lektionerna gick och sedan slutade jag för dagen. Jag satt och vänta på bussen när jag skulle 

kolla om jag hade med min busskort så kunder jag inte hitta den. Jag hittade den inte så jag 

fick promenera hem den dagen. På vägen hem tänkte jag är det den jäkla spegelns fel kan det 

vara det?  

 

Jag är nära mitt hus och bara för skojskull känner jag på mina fickor. Det känns som att 

busskortet var i fickan jag lägger i handen och drar upp saken som känns som busskortet, och 

det var mitt busskort. Jag tänkte hur kunde jag inte hitta den när jag väntade på bussen. det 

måste vara något fel. Jag går in i huset och går till badrummet bara för att kolla på spegeln 

och plötsligt är den inte sönder längre.  
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Bedömningsmatris novell, svenska som andraspråk 
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Information till deltagare 
Kunskap om vilka metoder lärare använder vid kartläggning och bedömning i svenska som 

andraspråk är viktig för att den ska bli så likvärdig och användbar som möjligt.  

Denna undersökning innebär att du spelas in på ljudband under samtal med andra deltagare. 

Det är ett vanligt samtal kring elevtexter samt bedömning av textens innehåll och språk. 

Gruppsamtalet kommer att vara i ungefär en timme. Innan denna inspelning ska du att ha 

genomfört en bedömning av de texter som kommer att behandlas. Bedömningen ska 

användas som utgångspunkt i diskussionen.    

Undersökningen innebär inga risker. Endast jag som är direkt engagerad forskningen 

kommer att ha tillgång till materialet. Du kommer att förbli anonym genom att du ges ett 

kodnamn som genomgående kommer att användas. Inte heller platsen för undersökningen 

kommer att vara känd. Jag kommer att lyssna på inspelningarna och anteckna det som sägs 

för en senare analys.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Magnusson, e-post: magnusson.l@gmail.com 

Handledare: Gisela Håkansson, e-post: gisela.hakansson@ling.lu.se 

 

Jag har läst igenom informationen och lämnar härmed mitt tillstånd att delta:  

...............................................................Ort och datum, deltagarens namnteckning  

………………………………………..Ort och datum, undersökarens namnteckning 
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Intervjuguide 

 

 

Öppningsfrågor:  

Hur tyckte ni att det gick att bedöma elevtexterna?  

Hur går bedömningen av elevtexter till i det dagliga arbetet?  

När ni bedömer elevens språkliga förmåga i texter, vad tittar ni på då?  

 

Nyckelfrågor:  

 

Hur har ni bedömt de två texterna utifrån aspekten kommunikationsstrategier?  

Hur har ni bedömt de två texterna utifrån aspekten språk och stil?  

 

 

Slutfråga:  

 

Är det någon som vill tillägga någonting?  

 
 

 

 

 

Transkriptionsnyckel 

 

L1 lärare (lärare) 1  

 (.) paus 

[ ]  överlappande tal    

[läser] läraren läser i texten 
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