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Sammandrag  
Detta arbete handlar om fem lärares bedömning av andraspråktexter och lärarnas 

uppfattningar om språkbehärskning, nivå och betyg. Syftet är att undersöka lärarnas 

uppfattningar om hur man definierar och mäter språkbehärskning hos andraspråkselever. 

Teoribakgrunden består av hypotesen om en kritisk period och varianter av den, 

bedömningsteorier, teorier om språkbehärskning och Skolverkets kursplaner för svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå, gymnasiet och SFI samt publikationer om bedömning 

producerade av Skolverket . Undersökningen består av en enkät där lärarna bedömer och 

anger nivå, ej uppnådd nivå, uppnådd nivå, slutnivå och infödd nivå, på nio texter. 

Informanterna har sedan intervjuats om vad de bedömer, vilka verktyg de använder och vilken 

typ av bedömning de anser att de använder. Resultatet visar att informanterna bedömer och 

definierar språkbehärskning på olika sätt samt att de uttrycker sig om bedömning och nivå 

med bedömningsspråk som inte är lika. Uppfattningarna skiljer sig både för betyg och nivå 

och är beroende av på vilken nivå informanterna undervisar på. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, bedömning, språkbehärskning, nivå, lärarspråk 
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1 Inledning 
Jag har under de senaste fem åren arbetat som lärare i svenska som andraspråk inom SFI och 

Gruv (grundläggande vuxenutbildning). Under dessa år har frågor kring språkbehärskning och 

bedömning varit viktiga och ofta föremål för diskussion både mellan lärare och lärare men 

också mellan lärare och elev. Lärares uppfattning om språkbehärskning är ett område som 

behöver diskuteras. Jag har undervisat elever i olika åldrar, med skilda erfarenheter och 

skolbakgrund vilket har gett mig anledningar att fundera över hur elevernas förutsättningar 

påverkar bedömningen av deras språkbehärskning. I det sammanhanget hänvisas ofta till att 

unga lär sig språket snabbare medan äldre har svårare att lära sig men att äldre kan 

kompensera det med t.ex. en hög motivation och på det sättet nå en liknande 

språkbehärskning som de unga. Finns det en kritisk period för språkinlärning eller kan en 

individ lära hela livet är en fråga som diskuterats inom forskningen (Abrahamsson & 

Hyltenstam 2004:229). Jag har forskning om detta som bakgrund i uppsatsen och det kommer 

att vara en del av analysen.  

  Bedömning av texter är en svår uppgift anser jag och det är också en uppgift som det krävs 

en samsyn kring och professionella samtal om mellan lärarna för att kunna utföra 

bedömningen på ett tillfredställande sätt. Bedömning är en grannlaga uppgift som har stor 

betydelse för elevernas skolframgång och framtid. Eleverna ska kunna få en likvärdig och 

rättvis bedömning utifrån sina kunskaper. Bedömningen ska ske med utgångspunkt från 

kursplaner och betygskriterier som är fastställda av Skolverket. En annan del av mitt intresse 

kring bedömning handlar om vad det är lärarna bedömer, är det skillnad i bedömning 

beroende på vilken nivå läraren undervisar på samt vilken typ av bedömning är det som 

används.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet för denna uppsats är att undersöka lärarnas uppfattningar om hur man definierar och 

mäter språkbehärskning hos andraspråkselever. Mina forskningsfrågor är: 

 

• Vad är det lärarna bedömer?  

• Vad menar lärarna med ej uppnådd nivå, uppnådd nivå, slutnivå och infödd nivå?  

• Hur definierar och mäter lärarna språkbehärskning?  

• Vilka faktorer påverkar lärarnas svar på bedömning? Hur påverkas bedömningen av 

den nivå läraren undervisar på?  

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en kortfattad inledning och arbetets syfte och frågeställningar. Därefter 

följer en beskrivning av bakgrund och tidigare forskning kring språkbehärskning och 

bedömning. Val skola och informanter, val av enkät och intervju samt metoder för 

bearbetningar och sammanställningar redovisas i metoddelen. I resultatet redovisas enkäter, 

uppföljande intervjuer med lärare samt resultatet för tre av texterna som lärarna har bedömt. 

Avslutningsvis följer en diskussion av resultatet i förhållande till de teorier som finns i 

tidigare forskning. 

2 Bakgrund 
I det kommande avsnittet kommer jag att presentera den tidigare forskning som ligger som 

teoribakgrund för mina empiriska studier. I bakgrunden presenteras forskning om 

språkbehärskning och därefter presenteras forskning om bedömning utifrån olika sätt att 

bedöma, summativ eller formativ bedömning. 

2.1 Forskningsöversikt 
Avsnittet om språkbehärskning inleds med en presentation av olika forskares syn på CPH – 

hypotesen om en kritisk period1 – mognadshypotesen, träningshypotesen samt en presentation 

av forskning om SPH2 – en känslig period – optimal period. Därefter presenteras 

bedömningsnivåer och olika typer av bedömning och en kort beskrivning av 

performansanalys som bedömningsredskap. 

                                                
1 CPH – (eng. the critical period of hypothetis) den s.k. hypotesen om en kritisk period.  
2 SPH – (eng. the sensitiv period of hypothesis) den s.k. hypotesen om en känslig period. 
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2.1.1 Hypoteser om andraspråksinlärning och ålder  

Under de senaste 50 åren har existensen av en kritisk period diskuterats inom 

andraspråksforskningen. Tidsperioden som man anser vara en kritisk period för språkinlärning 

sträcker sig från ca 2 års ålder till puberteten. Frågan om tidiga inlärares fördelar på lång sikt 

gentemot sena inlärare är något som forskare idag inte tvivlar på men däremot är det stor 

oenighet om hur detta förhållande ska tolkas (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:222). 

Hypotesen om en kritisk period är förknippad med beteendeutveckling som har en tydlig 

början och slut och inte påverkas av externa faktorer som t.ex. motivation. Det viktigaste 

enligt hypotesen är att hjärnans mognad tänks äga rum under en tidig period under livet och 

avslutas vid en specifik ålder (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:229). 

  Träningshypotesen och mognadshypotesen är två möjliga varianter av en kritisk period. 

Träningshypotesen omfattar effekter på enbart förstaspråksinlärning och om 

språkinlärningsförmågan inte får möjlighet att utvecklas i barndomen så försvinner den och 

kan inte användas senare i livet. Mognadshypotesen omfattar all språkinlärning och innebär 

att den biologiska mognaden påverkar utvecklingen. För att uppnå infödd nivå i ett språk så 

måste inlärningen ske eller har påbörjats under den kritiska perioden eftersom 

språkinlärningsförmågan avtar med den biologiska mognaden, oavsett om den uppövats tidigt 

i livet eller inte. För personer som påbörjat inlärningen först efter den kritiska perioden 

förutsäger denna version av CPH icke-infödd nivå i ett språk oavsett om det handlar om ett 

första-, andra- eller tiondespråk (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:230f).    

  Av de olika formuleringar som förekommer av mognadsbegränsningar är SPH - en känslig 

period en variation av CPH och termen innebär att det finns en särskild känslighet i tidig ålder 

som avtar men inte upphör vid en specifik ålder utan snarare avtar med stigande ålder. 

Distinktionen mellan termerna kritisk period och känslig period är accepterade men de 

används om varandra. Ytterligare ett begrepp är optimal period och den används för 

språkinlärning i barndomen eftersom olika sociala faktorer och skolgång gynnar yngre 

inlärare. Det är en term som kan användas utan syftning på biologiska förklaringar och som 

ska hållas isär från begreppen en kritisk period och känslig period, vilka inte ska användas 

synonymt med optimal period, eftersom de så tydligt förknippas med mognadsbegränsningar 

på språkinlärning (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:229f). Om en vuxen inlärare når samma 

språkbehärskning som en tidig inlärare kan man tolka det som att det inte finns en kritisk 

period. En annan tolkning kan vara att det finns inlärare som är speciellt språkbegåvade och 

har en talang för språk, vilket inte tidiga inlärare nödvändigtvis behöver ha eller att orsaken 



 8 

till att sena inlärare inte uppnår infödd behärskning beror på att olika sociala och psykologiska 

faktorer påverkar språkinlärningen (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:240ff). 

  Enligt Skolverkets lägesbedömning (2009) när det gäller SFI, har yngre i större utsträckning 

än äldre fått godkänt i någon kurs. Förutom ålder nämns också utbildningsbakgrund, 

tidsåtgång och modersmål som faktorer för hur eleven klarar de uppsatta målen för godkänt 

(Skolverket 2009:173ff). 

2.1.2 Uttryck som beskriver nivå 

I tidigare forskning och i Skolverkets (2009) kommentarer till bedömning och betygssättning 

finns uttryck som beskriver nivå, t.ex. infödd nivå, slutnivå, uppnådd nivå och ej uppnådd 

nivå. Ekberg (2009) beskriver infödd nivå som normen för infödd svenska och nästan infödd 

nivå som ett avancerat inlärarspråk som på olika sätt skiljer sig från infödd svenska. Hon 

påpekar också att infödd svenska inte är ett enhetligt eller strikt avgränsat begrepp. Det är 

dock svårt att avgöra om en inlärare som låter som en infödd talare kan uppvisa samma 

spektrum av grammatiska och lexikala strukturer i t.ex. det skriftliga (Ekberg 2009:259f). 

  Abrahamsson & Hyltenstam (2004) beskriver slutnivå med förtecknet infödd och diskuterar 

om det bara är unga som kan uppnå denna nivå eller om även vuxna gör det vilket den senaste 

tidens forskning även visat. De nämner i det här sammanhanget en kritisk period, och även 

om de tror att mognadsbegränsningar spelar en betydande roll anser de att det finns andra 

faktorer som bidrar till vilken slutnivå enskilda individer uppnår (Abrahamsson & Hyltenstam 

2004:246f). 

  I det målrelaterade betygssystemet som numera används i skolan ska elevernas kunskaper 

mätas i förhållande till mål och kriterier som anges för respektive kurs och skolform. När det 

gäller ej uppnådd nivå anges det i förhållande till vad som anger målen för godkänt. Betyg ges 

inte om eleven inte nått målen för G (godkänt) förutom på gymnasiet där betyget IG (icke 

godkänt) kan ges. G kan därmed anses vara uppnådd nivå enligt målen i kursplanen 

(Skolverket 2001, 2004, 2009). 

    

2.2 Bedömningsnivåer  
Bedömning är ett ständigt aktuellt område som diskuteras i olika sammanhang. Vad det är 

som bedöms har visat sig vara flera aspekter av elevernas kunskaper, färdigheter och 

personliga egenskaper. Betygen är avsedda att vara objektiva och inte mäta elevernas 

förhållningssätt till kunskap, attityder eller personliga egenskaper. Det innebär ett problem 

både för lärare och för elever när det gäller vad som man egentligen mäter (Klapp Lekholm 
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2010:139). Syftet vid bedömningen kan vara summativt eller formativt och det är inte 

bedömningsinstrumentet som bestämmer vilket det är utan det är syftet (Westlund 2010:190). 

  Under senare år har det skett förskjutning från undervisning till lärande, och lärarna har 

tidigare bedömt elevernas bakgrundskunskaper medan lärare och elev nu ska kartlägga detta 

tillsammans. Läraren ska följa elevernas lärprocesser och från att tidigare bedömt med s.k. 

tyst kunskap krävs det nu tydliga betygskriterier. Tidigare bedömdes kunskaper av ett i förväg 

bestämt omfång och vid en bestämd tidpunkt, s.k. summativ bedömning, numera följer läraren 

eleven i det vardagliga arbetet, s.k. formativ bedömning (Sjöqvist 2006:67). 

  Det ställs högre krav på skolan när det gäller att bedöma andraspråkselevers språkfärdigheter 

på ett adekvat och tillförlitligt sätt. Nästan allt lärande i skolan sker genom språket och nästan 

all bedömning förutsätter språklig demonstration av kunskaper och då är goda kunskaper i 

undervisningsspråket viktiga för skolframgång. Det är viktigt att skilja mellan vardagsspråk 

och skolspråk vid bedömningen av språkfärdigheter. Erövring av ett mer formellt och 

skriftspråksbaserat språk är vad språkutvecklingen under skoltid handlar om och där spelar ett 

väl utvecklat ordförråd en stor roll (Lindberg 2006:83f). 

  Ordet bedömning väcker olika reaktioner, en del lärare anser att bedöma är liktydigt med att 

döma eller fördöma medan andra anser att det betyder att analysera och utveckla. Kunskap 

om bedömning i skolan är ett eftersatt område och det förekommer brister i alla skolformer 

när det gäller professionell bedömning av elevers kompetens och kunskaper. Det har visat sig 

att lärare saknar verktyg för att göra en likvärdig och meningsfull bedömning dessutom fann 

man att lärare ofta inte kunde redogöra för hur de bedömde. Om bedömningen inte formuleras 

är det svårt att föra en diskussion med kollegor och att arbeta med utveckling, förutom detta 

kommer rättssäkerhet och likvärdighet att hotas (Sjöqvist 2006:66f). 

  Bedömningen återverkar på den kunskapssyn undervisningen förmedlar, och undervisning 

och bedömning är beroende av varandra. Det krävs en samsyn på bedömning och 

betygssättning och det kan fås genom professionella samtal. Styrdokumentens texter är i sig 

inte tillräckliga för att garantera rättvisa och likvärdighet utan de förutsätter tolkning och 

bearbetning av en professionell lärarkår. Det förutsätter också att nödvändiga förutsättningar 

ges av Skolverket, kommuner och rektor (Skolverket 2001a:60f).  

  

2.2.1 Summativ bedömning 

Den summativa bedömningen är en bedömning som läraren gör utifrån många olika 

bedömningar och en summering efter avslutad kurs, termin eller utbildning, dvs. att läraren tar 
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ett beslut om betyg efter denna summering (Klapp Lekholm 2010:131). Summativt syfte 

innebär att man utvärderar vid speciella tillfällen och vad som uppnåtts i förhållande till 

någon fastställd norm (Westlund 2010:190). 

2.2.2 Formativ bedömning  

Formativ bedömning är den bedömning som sker fortlöpande och som ligger till grund för 

den planering av undervisning som främjar inlärningen. Syftet med bedömningen ska vara 

inlärningsbefrämjande och inte att vara skuldbeläggande för eleverna (Gibbons 2006:167). 

Återkopplingens kvalitet och elevernas möjlighet att omsätta den i praktiken är en aspekt som 

forskningen har lyft fram som avgörande för elevernas lärande (Klapp Lekholm 2010:131). 

Det formativa syftet med bedömning innebär att eleven ska få framåtsyftande återkoppling 

under den pågående processen av inlärningen (Westlund 2010:190). 

  Den formativa bedömningen som är inriktad på vad som kan utvecklas och vad som är bra 

stämmer därför mer överens med en kvalitativ bedömning av texter. Kvalitativ bedömning, att 

betrakta textens kvaliteter är ett sätt att se vad som är bra och uppmärksamma t.ex. 

svårstavade ord och välformulerade meningar och samtidigt se till textens funktion, att 

kommunicera betydelse och budskap. De två perspektiven på textanalys, det formella och 

funktionella förhållningssättet, illustreras i tabell 1. 

 

Tabell 1: Formella och funktionella förhållningssätt till elevtexter. Ur Bjar (2006:332) 

Det formella 

Snävt språkbegrepp. 

Läsning för sig och skrivning för sig. 

Formella kunskaper mer ett mål än ett medel. 

Betoning på isolerade övningar och delmetodik. 

Undervisning baserad på övningshäften. 

Tonvikt på rättskrivning och dimensioner som rör 

rätt/fel. 

Rättning av fel. 

Lärarna oftare mottagare av formaliteterna i texterna. 

Det funktionella 

Utvidgat språkbegrepp. 

Läsning för att lära sig skriva. 

Formella kunskaper mer ett medel än ett mål. 

Betoning på heltexter. 

Undervisning baserad på elevernas egna texter. 

Balans mellan språk och form samt frihet och 

styrning. 

Problemanalys. 

Lärarna oftare mottagare av innehållet i texterna. 

 

Kvantitativ bedömning, det formella förhållningssättet, har under lång tid varit förhärskande 

men sedan 1980-talet har intresset för kvalitativ bedömning, det funktionella 

förhållningssättet, ökat och är det som i samband med nationella prov ska prioriteras för 

bedömning och analys av elevers texter enligt landets skolmyndigheter. Lärarnas syn på 
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elevers utveckling och lärande påverkar hur vi läser, analyserar och bedömer texter (Bjar 

2006:331f.).   

  Bergman & Sjöqvist (2003) skriver att man bör skapa ett gemensamt lärarspråk för att 

definiera elevens språknivå och inför varandra kunna klargöra vad eleven kan klara av i 

skolsammanhang. Ett gemensamt språk behövs för att beskriva elevens aktuella språknivå 

men också för att diskutera elevens språkutveckling. De anser att det inte är ett antal poäng 

eller en kryptisk bokstavsbeteckning som säger vad eleven faktiskt kan eller hur 

undervisningen ska utformas. Goda kunskaper om andraspråksinlärning krävs för att kunna se 

varje elevs utveckling. Genom dialog kan man få en helhetssyn och den kan ersätta test och ge 

en heltäckande beskrivning av elevens faktiska nivå både kognitivt och språkligt. Att samtala 

kring elevtexter leder till en nyanserad bedömning och det kan också fungera som en intern 

fortbildning och erfarenhetsutbyte. Målet för bedömning och varför man bedömer är att man 

ska kunna ta hänsyn till elevernas förutsättningar men det kan också ligga till grund för olika 

organisatoriska lösningar. För att kunna göra en tillförlitlig bedömning behövs kontinuerlig 

uppföljning av elevernas språkutveckling som är integrerad i undervisningen (Bergman & 

Sjöqvist 2003:57f).  

2.2.3 Performansanalys 

Bedömning är ett ständigt återkommande tema när lärare diskuterar. Det finns en osäkerhet 

och många efterlyser beprövade test för att kunna mäta elevernas språkkunskaper. Bedömning 

är en mångskiftande fråga och det finns flera aspekter på språkfärdighetsbedömning som t.ex. 

bedömningens syfte och funktion. För att en allsidig och tillförlitlig bedömning ska kunna ske 

behöver läraren ha ett underlag för språkbedömning, planera undervisningen, ha fungerande 

elevgrupperingar, informera kollegor och föräldrar, ha utvecklingssamtal med eleverna samt 

utvärdera för att sedan kunna sätta betyg. 

  Den funktionella språkbehärskningen framhålls i kursplanen för svenska som andraspråk och 

SFI som det primära i språkförmågan (Skolverket 2001, 2004, 2009). För att kunna bedöma 

elevernas språkbehärskning måste man göra bedömning när eleverna verkligen använder 

språket, och för att göra det behöver läraren en kombination av metoder som passar i olika 

sammanhang. Det är en fortlöpande bedömning eller s.k. direkt bedömning som utgår från 

elevernas egen produktion, både det muntliga som det skriftliga.  

  Performansanlysen (Bergman & Abrahamsson 2004) användes från början för att beskriva 

det interimsspråket, dvs. enskilda inlärares version av målspråket. Kritiken mot den tidigare 

felanalysen, som bara tittade på felen som inläraren gjort, var alltför begränsad. Istället ville 
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man genom analys se både på vad som är fel och på vad som kan utvecklas. Det 

överensstämmer mer med vad kursplanen anger och med interimspråksteorin3 som ser språket 

som en process där eleven själv aktivt prövar sig fram och testar sina hypoteser om 

målspråkets struktur. Följande punkter kan ingå i analysen: kommunikativ kvalitet, 

innehållslig kvalitet, språklig kvalitet, kommunikationsstrategier och underlag för 

utvecklingssamtal. Det är tidskrävande att göra en performansanalys men det är en bra metod 

för att göra en heltäckande bedömning. Läraren får med tiden en speciell blick för att 

upptäcka mindre synliga kvaliteter i elevens språk och lättare att bortse från den språkliga 

ytan. Analysen avslöjar också andra viktiga dimensioner i elevens språk såsom 

kommunikationsstrategier. Läraren kan få syn på elevens olika språkliga kvaliteter och på så 

sätt få ett bra underlag för andra typer av bedömning samt att man i fortsättningen kan 

fokusera på utveckling av elevens förmågor (Bergman & Abrahamsson 2004:597 – 624).  

3 Material, urval och grundläggande metodisk bearbetning 
I följande avsnitt presenteras de kriterier som ligger till grund för undersökningen och de 

olika val som har gjorts för genomförandet av undersökningen samt den bearbetning som 

gjorts av det material som har framkommit i enkäter och intervjuer med informanterna. 

3.1 Kriterier för urval av material 
Skolan valdes av hänsyn till att alla nivåer i undervisningen av svenska som andraspråk är 

representerade. Valet av informanter gjordes med tanke på att de skulle representera olika 

nivåer, olika erfarenheter och utbildningsbakgrund. Undersökningen är gjord i två steg vilket 

innebär att informanterna först fick betygsätta nio texter och svara på en enkät därefter blev de 

intervjuade. Undersökningen innehåller både kvantitativa och kvalitativa data dvs. att 

enkäterna och intervjuerna redovisas både med tabeller men också med ord. Undersökningen 

har ett holistiskt perspektiv dvs. att materialet betraktas i deras kontext för att poängtera hur 

det hör ihop och är beroende av varandra. Utformningen av enkät och intervju är en blandning 

av en öppen design och en förutbestämd design dvs. det är en blandning av en process genom 

en del öppna frågor, frihet att kommentera och ett exakt urval av frågor i enkäten (Denscombe 

2007:203ff).    

  Texterna i undersökningen är texter som har skrivits av elever som inte har gått på den skola 

som deltog i undersökningen utan texterna kommer från ett fristående nivåbedömningstest 

och från det nationella provet för SFI. Kravet var att informanterna inte skulle ha någon 

                                                
3 Larry Selinker introducerade termen interlanguage (på svenska interimspråk eller inlärarspråk) 1972 
(Abrahamsson 2009:110). 
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koppling till texterna som de skulle bedöma och texterna skulle inte heller vara utvalda av mig 

utan vara fristående. 

  Genom att undersökningen gjordes i två steg kunde intervjun göras kortare som en 

uppföljning av enkäten. Informanterna kunde koncentrera sig på texternas bedömning 

eftersom det är lärarnas bedömning av texterna och deras uppfattning om språkbehärskning 

som är grunden till undersökningen.   

3.2 Val av skola 
Undersökningen gjordes på en skola där verksamheten på skolan rymmer olika nivåer. På 

skolan finns undervisning i SFI (Svenska för invandrare), svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå och svenska som andraspråk A och B på gymnasienivå.  

3.3 Val av informanter 
Informanterna som medverkar i uppsatsens undersökning representerar de olika nivåerna i 

svenska som andraspråk som finns på skolan. Fem av sex tillfrågade lärare medverkar i 

undersökningen. De undervisar i SFI och svenska som andraspråk på grundläggande- och 

gymnasienivå, och fyra av fem lärare har studerat svenska som andraspråk på universitet eller 

högskola. De har olika erfarenhet av undervisning i ämnet när det gäller tid och nivåer. 

Lärarna, som benämns A, B, C, D och E har undervisat i svenska som andraspråk från 3 år – 

30 år och utav dessa är två gymnasielärare, två är folkhögskollärare och en är grundskollärare.  

  Lärare A och D har undervisat på grundläggande- och gymnasienivå samt SFI, B har 

undervisat på SFI och på grundläggande nivå medan C och E endast har undervisat på SFI. 

     

3.4 Tillvägagångssätt vid val av enkät 
Jag har gjort en enkät som anknyter till nio texter som informanterna fått bedöma genom att 

dels sätta betyg och dels sätta nivå på texterna. Svaren på enkäten redovisas i kvantitativa 

sammanställningar som består av olika variabler såsom lärare, betyg, nivå och antal 

kommentarer på de olika texterna. Tabellerna ger information om resultatet i enkäten på ett 

kort och innehållsrikt sätt men de kommenteras också mer utförligt (Denscombe 2007:215f).  

  Tre olika typer av texter har valts ut till enkäten och texterna har olika tema. De nio texterna 

består av tre texter på varje nivå av SFI, Gruv (grundläggande vuxenutbildning som motsvarar 

år 9 i grundskolan) och gymnasiet. Texterna var märkta med nivå vid bedömningen. SFI-

texterna är texter vilka har använts som bedömningsexempel vid nationella prov på D-nivå, 
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den avslutande nivån på SFI. Texterna på grundläggande- och gymnasienivå är tagna från ett 

utprövat nivåbedömningstest som bl.a. används av Stockholms kommun. 

  Gymnasietexterna är två på SAS A-nivå och en på SAS B-nivå. På A-nivå har texterna 

följande rubriker, text 1 ”Att gifta sig eller att vara sambo?” och text 2 ”En mobiltelefon kan 

man använda på många olika sätt”. Text 3 som är på B-nivå har rubriken ”Hur stor roll spelar 

familjen i våra liv?  

  På SAS grundläggande nivå (Gruv) har texterna följande rubriker, text 4 ”Hur kan man göra 

för att gå ner i vikt?”, text 5 ”Räknas alla arbeten som lika eller finns det fina/dåliga arbeten?” 

samt text 6 ”Varför har vi människor skor på fötterna”. Kraven för texterna är att de ska vara 

sammanhängande och innehålla ca 200 ord.  

  Texternas instruktioner på SFI-nivå är inte samma som på texterna 1-6 och kraven är inte 

heller desamma. Instruktionen till text 7 är att skriva till en kurskamrat och ställa vissa frågor, 

till text 8 att läsa en annons och skriva ett svar via e-post för att söka jobb och till text 9 är att 

berätta om en högtid eller något firande. Kraven i de två första texterna är att eleverna ska 

kunna börja och sluta på ett bra sätt förutom att det finns krav på att berätta och motivera. Den 

sista texten har både berättande och beskrivande krav i instruktionen. 

  Frågorna till enkäten har jag gjort med tanke på att informanterna skulle bedöma texterna i 

enkäten. De har läst texterna och bedömt dem efter kriterierna EUM (ej uppnått målen), G, 

VG och MVG och varje text har de fyra svarsalternativen även om MVG inte ges på SFI och 

SAS grundläggande nivå. EUM finns som betyg på nationella prov men inte i den övriga 

betygssättningen där man inte sätter något betyg när eleven inte uppnått målen förutom på 

gymnasienivå. I den följande intervjun fick informanterna svara på vilken nivå de anser att 

eleven är på. De fyra alternativ som de ska ange är: ej uppnådd nivå, uppnådd nivå, infödd 

nivå och slutnivå.  

3.5 Tillvägagångssätt vid val av intervju 
Jag har gjort en intervju som består av uppföljande frågor av enkätsvaren och har 

kategoriserat resultaten för att ta reda på hur informanterna resonerar och handlar när det 

gäller språkbehärskning och dess bedömning. Kvalitativa data är produkten av den 

tolkningsprocess som ligger till grund för resultatet (Denscombe 2007:244f). 

  Informanterna har först fått svara på enkäten och fick i samband med enkäten de uppföljande 

frågorna för att kunna förbereda sig inför intervjun. Vissa frågor var öppna medan andra hade 

alternativ och under intervjun använde jag ett protokoll där jag prickade av vad informanterna 
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svarade. I mitt protokoll fanns alternativ till alla frågor som jag sedan kunde använda i 

sammanställningen av intervjuerna.  

  Frågorna till intervjun var en uppföljning och fördjupning av svaren i enkäten. Frågorna är 

följande: Varför har du bedömt så här? Motivera? Vad i språket tittar du på vid bedömning av 

texten? Vad ligger bakom din bedömning: teori, erfarenhet eller kursmål? Vad anser du att 

begreppen: uppnådd nivå, infödd nivå och slutnivå innebär? ( se bilaga 1). 

  Varje intervju varade ca 30 minuter och de spelades in på MP3 som sedan överförts på dator. 

Under intervjun har jag använt ett protokoll med de frågor informanterna har svarat på (bilaga 

1). Intervjuerna har inte transkriberats utan jag har lyssnat av dem och varit som stöd för det 

protokoll som förts och sammanställts i tabeller och text i kommande resultatkapitel. 

4 Resultat 
I följande resultatkapitel redovisas resultatet av genomförd textbedömning och uppföljande 

intervju med informanterna A, B, C, D och E som undervisar i svenska som andraspråk på 

olika nivåer och har bedömt 9 texter. Först kommer en kort inledning därefter redovisas 

resultatet av enkäter och intervjuer utifrån olika kategorier som framkommit ur 

informanternas svar. 

4.1 Inledning 
I följande avsnitt kommer svaren att redovisas beträffande nivå- och textbedömning för 

samtliga texter, nivåuttrycken, kommentarer från tre utvalda texter, vad som är viktigast vid 

bedömning, hur man mäter språkbehärskning, vilken typ av bedömning som används samt 

vilka hänsyn läraren tar vid bedömning.  

4.2 Nivå- och textbedömning 
Informanterna har först själva satt ett betyg på varje text och sedan i den uppföljande intervjun 

satt en nivå på texten. De uttryckte alla att det är svårt att bedöma texter rent generellt men 

också på grund av att de inte undervisar på samtliga nivåer i svenska som andraspråk. Den 

första tabellen visar det betyg som informanterna har satt på texterna. Den andra tabellen visar 

den nivå som de ansåg att texten hade. 

  Informanterna har fått göra två olika bedömningar för att jag i undersökningen skulle kunna 

jämföra de olika bedömningarna av lärarnas uppfattning om betygen och nivåerna.  

I tabell 2 finns förutom de betyg som satts även några kommentarer som består av (?), (-) och 

(+). De visar en viss tveksamhet på vissa betyg och de kan ses både som negativa och positiva 

när det gäller bedömningen.  
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Tabell 2. Sammanställning av informanternas betygssättning av texterna 1-9. 

 
 Text 1 

Sas Gy A 
Text 2 
Sas Gy A 

Text 3 
Sas Gy B 

Text 4 
Sas grund 

Text 5 
Sas grund 

Text 6 
Sas grund 

Text 7 
SFI D 

Text 8  
SFI D 

Text 9 
SFI D 

   
EUM    
 

   
 1 

  
 2 

  
 1 

 
  2 

   

 
  G 
 

 
 4 (?) 

 
 3 (-) (+) 

 
   3 (?) 

 
   3 (-) 

 
 4 

 
 2 (?) 

 
 2 

 
  1 

 
 2 

 
   VG 
 

 
  1 

 
 2 

 
 1 

  
 1(?) 

 
 1 

 
   3 

 
 4 

 
 2 

 
  MVG  
 

         
 1 

 

Texterna 1, 4, 7 och 8 är de texter som råder mest enighet om i betygssättningen medan det i 

övriga texter är större variation i betygssättningen. SFI-D texterna har en tydligare bedömning 

än de övriga texterna där det finns fler kommentarer med plus, minus och frågetecken. 

Gymnasietexterna har flest kommentarer medan SAS grund har flest underkända texter. SFI-D 

texterna har flest VG och även ett MVG trots att det egentligen inte finns MVG på den nivån. I 

tabell 3 redovisas de nivåer som informanterna har satt på de texter som de tidigare har satt 

betyg på. 

  

Tabell 3. Sammanställning av lärarnas nivåbedömning av texterna 1-9. 
 
 Text 1 

Sas Gy A 
Text 2 
Sas Gy A 

Text 3 
Sas Gy B 

Text 4 
Sas grund 

Text 5 
Sas grund 

Text 6 
Sas grund 

Text 7 
SFI D 

Text 8  
SFI D 

Text 9 
SFI D 

Ej uppnådd 
nivå 

 
 1 (?) 

 
 2 

 
 1 

 
 2 

  
  3 

 
    

  

 
Uppnådd 
nivå 

 
  4 

 
 3 

 
 4 

 
  3 

 
 5 

 
 2 (?) 

 
 5 

 
  5 

 
  5 

 
Slutnivå  
 

         

 
Infödd nivå 

         

 

När det gäller SFI-texterna finns en total enighet om att det är uppnådd nivå medan det i de 

övriga texterna är mer variation och tveksamhet. Text 5, SAS grund, är alla eniga om men för 

övrigt finns några texter som är ej uppnådd nivå trots att de inte fått betyget EUM. Ingen av 

texterna har fått nivåerna slutnivå eller infödd nivå av informanterna. 

  Enligt lärarnas uppfattning av uttrycken i nivåbedömningen och i betygsbedömningen har de 

inte samma definition eftersom lärarna har satt skiftande betyg och nivåer. Det är mer 

variation när det gäller betygen medan det är mindre variation när det gäller nivåer. Det finns 

ingen samstämmighet i svaren när det gäller EUM och ej uppnådd nivå och det finns 6 EUM 

medan det finns 9 ej uppnådd nivå som nivå på texterna. 
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4.2.1 Uttrycken som beskriver ej uppnådd nivå, uppnådd nivå, slutnivå 
och infödd nivå 

Informanterna fick ge kommentarer till uttrycken om nivå. De tyckte att uttrycken var svåra 

att ge en exakt betydelse på. Nivåerna slutnivå och infödd nivå var det mest diskussion om 

och flest reflektioner kring medan ej uppnådd nivå och uppnådd nivå var enklare att ge en 

förklaring till. Jag kommer nedan att gå igenom de olika nivåerna och presentera 

informanternas uppfattning om dem. 

I tabell 4 presenteras informanternas definition av uttrycket ej uppnådd nivå med de olika 

definitioner de har angivit i sina svar. 

 

Tabell 4. Sammanställning av lärarnas definitioner av ”ej uppnådd nivå”. 

 

Lärarnas  

motivering 

 

   En röd 

tråd saknas 

 

  Acceptabelt 

flyt saknas 

 

 Grammatiken 

  har brister 

 

  Stavningen 

  har brister 

 

   Kursmålet 

   ej uppnått 

 

Betygskriterier 

ej uppfyllda 

 

Inte klarat 

uppgiften 

 

Lärare  

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

A, B, C, D, E 

 

A, B, C, D, E 

 

B 

 

Ej uppnådd nivå är enligt alla informanter när kursmålen och betygskriterierna inte är 

uppfyllda. D anger flera alternativ för texten som att det saknas en röd tråd, inget acceptabelt 

flyt, grammatikbrister och brister i stavningen. Kommentarerna är relaterade till kursens mål 

och betygskriterier vilka anger vad som krävs för respektive kurs när det gäller muntlig och 

skriftlig kommunikation i olika situationer, ordförråd, att kunna uttrycka sig och använda 

skriftspråkets grundläggande former, förmedla tankar, åsikter, argumentera, kunna använda 

språket för sitt lärande och som redskap i sina studier (Myndigheten för skolutveckling 2007: 

42ff). B anser att eleven inte klarat uppgiften och då är det ej uppnådd nivå. 

  I tabell 5 presenteras informanternas definition av uttrycket uppnådd nivå med de olika 

definitioner som de har angivit i sina svar. 

 

Tabell 5. Sammanställning av lärarnas definitioner av ”uppnådd nivå”. 

 

Lärarnas  

motivering 

 

   En röd   

   tråd 

 

  Acceptabelt   

  flyt 

 

 Grammatiken 

  är på rätt nivå 

 

  Stavningen 

är acceptabel 

 

   Kursmålet 

   uppnått 

 

Betygskriterier 

 uppfyllda 

 

Klarat  

uppgiften 

 

Lärare  

 

 D 

 

D 

 

B, D 

 

D 

 

A, B, C, D, E 

 

A, B, C, D, E 

 

B 

 

Uppnådd nivå är också mer klar definition enligt alla informanter. De hänvisar till att kursmål 

och betygskriterier är uppfyllda. Även här ger D fler kommentarer som att det finns en röd 

tråd, flyt i texten, grammatik på rätt nivå och stavningen är acceptabel. B ger även ett par 
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kommentarer utöver kursmål och betygskriterier nämligen att eleven klarat uppgiften och att 

grammatiken är på rätt nivå. 

  I tabell 6 presenteras informanternas definition av uttrycket ”slutnivå” med de olika 

definitioner som de har angivit i sina svar. 

 

 

Tabell 6. Sammanställning av lärarnas definitioner av ”slutnivå”. 

 

Lärarnas  

motivering 

 

   Finns 

det en 

slutnivå? 

 

Finns 

inget 

 slut 

 

 

Utveckling 

  hela livet 

 

Jättesvårt  

  begrepp 

som 

måste 

höra ihop 

med 

något 

 

 När 

studierna  

 är slut 

 

När 

kursen 

är slut 

 

Skillnad 

barn- 

vuxen 

 

Dömande  

 

Svårt 

att 

säga 

till 

elev 

 

Klara 

sig i 

Sverige 

 

Slut på 

formella 

studier 

 

Lärare  

 

A, B, C, 

D, E  

 

B 

 

C 

 

B, C 

 

A 

 

A, C, 

E 

 

B 

 

D 

 

D 

 

E 

 

E 

 

Slutnivå orsakar diskussion och reflektion men även frågor. Det är stor spridning i svaren men 

en fråga hos alla informanter är: Finns det en slutnivå? Den frågan ställer samtliga 

informanter i sina reflektioner om begreppet medan de övriga reflektionerna är skiftande. A, 

C och E anser att man kan säga slutnivå när kursen är slut eller enligt A när studierna är slut 

medan B inte anser att det finns något slut. B tycker för övrigt att det är ett jättesvårt begrepp 

som måste höra ihop med något och att det är ett svårt begrepp tycker också C. Det är också 

skillnad mellan vuxna och barn anser B medan C säger att man utvecklas hela livet och att det 

därför inte finns något slut. D anser att begreppet är dömande och svårt att säga till en elev. E 

anser att begreppet kan betyda slutnivå när det är slut på formella studier och att kunna klara 

sig i Sverige.  

  I tabell 7 presenteras informanternas definition av uttrycket infödd nivå med de olika 

definitioner de har angivit i sina svar. 
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Tabell 7. Sammanställning av lärarnas definitioner av ”infödd nivå”. 

 

Lärarnas  

motivering 

 

Svårt 

att 

uppnå 

för en 

vuxen 

 

Språk- 

begåvning 

 

Måste 

man nå 

den 

nivån? 

 

Infödda  

har 

olika 

nivå 

 

Intresse och  

förutsättningar 

som en infödd 

Vilken 

kontext 

man 

befinner 

sig i 

 

Vilket 

språk 

man 

använder  

 

Ett 

fåtal 

uppnår 

 

Utvecklat 

ordförråd 

grammatik 

 

uttal 

 

Lärare  

 

B, D, 

E 

 

D 

 

D 

 

A, D 

 

E 

 

C 

 

C 

 

E 

 

E 

 

E 

 

Begreppet infödd nivå väcker också många frågor och funderingar, och i svaren finns ingen 

entydig uppfattning bland lärarna. B, D och E anser att det måste vara svårt för en vuxen att 

nå upp till infödd nivå, E anser att det är väldigt få som gör det och D anser att det i så fall är 

personer med en särskild språkbegåvning som uppnår en infödd nivå. D frågar sig också om 

man måste uppnå den nivån. A och D hänvisar till att infödda svenskar uppvisar så olika nivå 

samt att E anser att intresse och förutsättningar för språk också varierar bland infödda 

modersmålstalare. Ett svar av C är att beroende på vilken kontext man befinner sig i finns 

olika möjligheter att utveckla sitt språk och att det också beror på vilket språk man använder 

som infödd. Ett bra uttal, utvecklad grammatik och utvecklat ordförråd anser lärare E kan 

anses vara en infödd nivå. 

4.2.2 Kommentarer till bedömningarna av texter  

Jag har valt ut tre av de nio texter som lärarna bedömde. Bedömningen av texterna utmärker 

sig på olika sätt och de är följande: text 3, text 6 och text 9. I samband med att informanterna 

skulle ange en nivå på texterna fick de också ge kommentarer till vad som låg till grund för 

deras bedömning av de olika texterna. I kommande avsnitt kommer jag att redovisa och 

kommentera informanternas bedömning av och kommentarer till de utvalda texterna. 

Text 3 

Text 3 är en gymnasietext kurs B och har rubriken ”Hur stor roll spelar familjen i våra liv?  

I tabell 8 görs en jämförelse mellan betyg och nivå och det antal kommentarer som gjorts till 

texten. Den här texten har större spridning i bedömningen och det skiljer sig mellan betyg och 

nivå där E har satt VG och ej uppnådd nivå vilket verkar motsägelsefullt. C är mer konsekvent 

i sin bedömning genom att ha satt EUM och ej uppnådd nivå än E är i sin bedömning. De 

övriga ligger på G och uppnådd nivå även om det finns en viss tveksamhet. 
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Text 3 är den text som fått flest kommentarer av alla texter och den text som har högst nivå 

bland de utvalda texterna. A och C ger flest kommentarer vilket är anmärkningsvärt eftersom 

C inte har undervisat på den här nivån och eftersom de gör helt olika bedömning av texten.  

Tabell 8. Text 3 kurs B, gymnasiet.       

Betyg  Text 3 
Sas Gy B 

Informant   Nivå  Informant   Informant  Antal 
kommentarer 

   
EUM    
 

 
 1 

 
C 

 Ej 
uppnådd 
nivå 

 
C, E 

  
  A 
 

 
  7 

 
  G 
 

 
   3 (?) 

 
A?, B, D, 

  
Uppnådd 
nivå 

 
A, B, D 

  
 B 

 
   3 

 
   VG 
 

 
 1 

 
E 

  
Slutnivå  

   
 C 

 
  7 

 
  MVG  
 

    
Innfödd 
nivå 

     
 D 

 
  5 

        
 E 
 

 
  3 

 

I Tabell 9 redovisas de olika plus- och minuskommentarer som getts av informanterna. 

Minuskommentarerna är dubbelt så många som pluskommentarerna trots att det endast finns 

ett EUM i betyget och två ej uppnådd nivå. C har gett flest minus och samtliga informanter 

har gett fler minus än plus på texten. B och C anser att det borde vara högre nivå på texten och 

de gör det med hänvisning till att det är kurs B på gymnasiet. A och D har ungefär lika många 

kommentarer och det är de som lyfter fram mest positivt om texten exempelvis att skribenten 

har förmedlat sin åsikt, dragit slutsatser samt att det är en varierad meningsbyggnad. 

Utmärkande för minussidan är mest kommentarer om rent språkliga fel och inte så mycket 

kommentarer om utvecklingsmöjligheter.  

 

Tabell 9. Utvärdering av text 3, gymnasietext kurs B 

+ Informant - Informant 

förmedlat sin åsikt A behövs mer B, E 

dragit slutsatser A inte så funktionellt språk D 

varierad meningsbyggnad A borde vara högre nivå B, C 

bra bisatser C rörigt C 

bra citat D brister i flyt C, D 

uppgiften gjord B brister i ordkunskap E 

bra text E stilbrott A 

ganska bra D fel ordval C 

  engelska påverkar C 

  fel verbböjningar A 

  fel adjektivböjningar A 

  fel objektsformer C 

  konstiga formuleringar A 

  korta meningar ”staccato” D 
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Text 6 

Text 6 är SAS grund och har rubriken ”Varför har vi människor skor på fötterna”. I tabell 10 

görs en jämförelse mellan betyg och nivå och det antal kommentarer som gjorts till texten. 

Texten har fått en mycket olikartad bedömning där A och C har satt EUM och ej uppnådd 

nivå medan D är tveksam om både betyg och nivå är godkända. Sedan har B satt G och 

uppnådd nivå men det som utmärker sig mest är att E har satt VG och uppnådd nivå vilket är 

anmärkningsvärt med tanke på att flera har underkänt och varit tveksamma till texten. 

  Texten har fått relativt få kommentarer om man jämför med tidigare texter på samma nivå. D 

har kommenterat mest och är mest tveksam medan E endast har en kommentar men har gett 

det högsta betyget och uppnådd nivå. 

Tabell 10. Text 6, SAS grundläggande nivå           

Betyg Text 6 
Sas 
grund 

Informant   Nivå  Informant   Informant  Antal 
kommentarer 

   
EUM    
 

 
  2 

 
A, C 

 Ej 
uppnådd 
nivå 

 
A, C,  

  
  A 
 

 
   2 

 
  G 
 

 
 2 (?) 

 
B, D?, 

  
Uppnådd 
nivå 

 
B, D?, E 

  
 B 

 
   4 

 
   VG 
 

 
 1 

 
E 

  
Slutnivå  

   
 C 

 
  3 

 
  MVG  
 

    
Innfödd 
nivå 

     
 D 

 
  5 

        
 E 
 

 
  1 

 

 

I Tabell 11 redovisas de olika plus- och minuskommentarer som getts av informanterna. 

Texten har endast en pluskommentar och den har egentligen ingen språklig anknytning utan är 

mer en kommentar om att skribenten har historisk kunskap, enligt E, vilken skribenten har 

omsatt i texten medan övriga anser att texten är svår att förstå. De övriga kommentarerna är 

negativa och informanterna anser att det finns mycket problem i texten och att den inte är 

tillräcklig för nivån, men trots detta är det endast A och C som har underkänt texten helt vilket 

är anmärkningsvärt.  
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Tabell 11. Utvärdering av Text 6, SAS grundläggande nivå 

+ Informant - Informant  

faktakunskap E virrigt innehåll A, C 

  måste läsas många gånger B 

  inget flyt B, C, D 

  problem med meningsbyggnad A 

  formaliafel B 

  inte analytisk D 

  innehåller inget extra B 

  kunde vågat mer D 

  engelskan påverkar C 

  naivt språk D 

  saknar mognad D 

 

 

Text 9 

Text 9 är SFI-D och instruktionen är att berätta om en högtid eller något firande. I tabell 12 

görs en jämförelse mellan betyg och nivå och det antal kommentarer som gjorts till texten. 

Även här är alla informanter eniga om att texten har uppnådd nivå medan det är stor spridning 

när det gäller betyget. Det är lika många G som VG men det som är speciellt är att C har gett 

texten MVG trots att betyget inte används på SFI-nivån. 

  Texten tillhör en av de texter som har fått flest kommentarer och den har fått flest 

kommentarer av D och minst av A men de har satt samma betyg på texten. 

 

Tabell 12. Text 9, SFI-D nivå                  

Betyg  Text 9 
SFI D 

Informant   Nivå  Informant   Informant  Antal 
kommentarer 

   
EUM    
 

    
Ej 
uppnådd 
nivå 

   
  A 
 

 
   2 

 
  G 
 

 
 2 

 
B, E 

  
Uppnådd 
nivå 

 
A, B, C, 
D, E 

  
 B 

 
   5 

 
   VG 
 

 
 2 

 
A, D 

  
Slutnivå  

 
 

  
 C 

 
  4 

 
  MVG  
 

 
 1 

 
C 

  
Infödd 
nivå 

     
 D 

 
  8 

        
 E 
 

 
  4 

 

I Tabell 13 redovisas de olika plus- och minuskommentarer som getts av informanterna. 

Texten har flest plus och där har D kommenterat mest av alla informanter E och A har minst 

pluskommentarer. A har inget minus medan de övriga har något eller några minus i sina 

kommentarer och det är B och E som är mest tveksamma till texten och D som är mest 
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positiv. Pluskommentarerna anger att det är en högre nivå på språket i den här texten mot 

tidigare texter på samma nivå och att det finns utvecklingspotential. Instruktionen 

kommenteras även i denna text av B, C och D. 

 

Tabell 13. Utvärdering av Text 9, SFI-D nivå 

+ Informant - Informant  

instruktionen följs B, C, D kunde varit längre och fylligare B, E 

bra flyt A, D kunde varit mer personlig E 

bra formuleringar C fördjupats mer B, E 

lätt att förstå E styckeindelning B 

förmedlar en känsla A, D en del grammatiska fel D 

man får sig bilder D ordföljden C 

vackert beskrivet D   

abstrakt språk D   

ett rikt språk som kan utvecklas D   

mycket som är bra B   

avancerade verbformer C   

 

4.2.3 Vad är viktigast vid textbedömning 

I den uppföljande intervjun fick informanterna svara på vad de anser vara viktigast när de 

bedömer en text. Informanterna upplevde att det var svårt att välja ut de tre alternativ som de 

först tänker på vid bedömning.  

Nedanstående alternativ hade informanterna möjlighet att välja på när de skulle välja tre 

alternativ att sätta 1, 2 eller 3 på. 

___ meningsbyggnad 

___ verbböjningar 

___ ordföljd 

___ kongruens – adjektiv 

___ innehåll 

___ textflyt 

___ indelning av text 

___ användning av idiomatiska uttryck 

___ stavning 

___ elevens risktagande eller inte risktagande 

___ funktionellt språk 

___ förståelse av texten 

___ elevens strategier – hur har eleven löst uppgiften 

___ elevens möjligheter till utveckling 
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Tabell 14. Sammanställning av vad lärarna tyckte var viktigast när de bedömer en text  

 

Valda 

alternativ 

 

Förståelse 

av  

texten 

 

Elevens 

strategier 

 

Innehåll  

 

Textflyt  

 

Funktionellt 

språk 

 

Elevens 

risktagande 

eller 

inte 

risktagande 

 

Kongruens 

adjektiv 

 

Idiomatiska 

uttryck 

 

Elevens 

möjlighet 

till 

utveckling 

 

Siffran 1 

 

A, B, C, E 

     

D 

   

 

Siffran 2 

 

D 

 

B 

 

A 

 

C 

 

E 

   

 

 

 

Siffran 3 

    

E 

  

A  

 

C 

 

B 

 

D 

  

Det alternativ som informanterna tyckte var viktigast sattes siffran ett på och förståelse av 

texten ansåg A, B, C och E vara det viktigaste, medan D ansåg att elevens risktagande eller 

inte risktagande, det vill säga hur eleven vågar använda språket eller inte även om det inte blir 

helt korrekt, är det viktigaste. Det lärarna satte siffran ett på är det störst enighet om medan 

det är större spridning på svaren på siffrorna två och tre. 

  Det näst viktigaste var det större spridning i svaren på och på dessa alternativ sattes siffran 

två. Innehållet i texten anser A, och C svarar att textflytet är det näst viktigaste medan elevens 

strategier är det näst viktigaste enligt B. Ett funktionellt språk svarar E är det näst viktigaste 

medan D anser att förståelsen är det näst viktigaste. 

  Det viktigaste som kommer därefter är det också spridning på i svaren och här sattes siffran 

tre på alternativen. Elevens risktagande eller inte risktagande anser A medan C anser att 

kongruens – adjektiv är det tredje viktigaste. B svarar att användning av idiomatiska uttryck 

kommer efter det näst viktigaste medan textflyt är det tredje viktigaste enligt E och D menar 

att elevens möjligheter till utveckling kommer efter det näst viktigaste. 

  Ingen av informanterna har tyckt att meningsbyggnad, verbböjningar, ordföljd, indelning av 

text samt stavning är särskilt viktigt vid textbedömning, men som tidigare nämnts upplevde de 

att det var svårt att välja ut tre alternativ som är viktigast. 

4.3 Hur informanterna mäter språkbehärskning 
I intervjun fanns en öppen fråga om hur man mäter språkbehärskning. Informanterna svarade 

dels med rent konkreta företeelser som test dels med funderingar om hur det är möjligt att 

mäta någons språkbehärskning. De olika svar som framkom finns i listan nedan och är 

exempel på de verktyg som informanterna använder. Informanterna tyckte att det var svårt att 

precisera hur de mäter språkbehärskning och det är en ganska stor spridning i deras svar. A 
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och C kommenterar frågan minst medan övriga har mer kommentarer till hur de mäter 

språkbehärskning.  

   A svarar att det är olika om det är en enskild uppgift eller ett slutbetyg och A använder sig 

av alla verktygen i listan ovan. Det ska finnas ett funktionellt språk tycker A. 

  B anser att det är bra att använda skrivövningar, test, grupparbeten, inlämningar men också 

samtal för att utveckla elevens språk. Dessutom nämner B också att performansanalys kan 

vara ett verktyg. Den behöver inte följas helt men man kan lista vissa saker och se hur det ser 

ut, se på det som är positivt och vilka förtjänster som finns samt se framåt och ha ett 

utvecklingsperspektiv i bedömningen av språkbehärskning. Nivån kräver vissa saker och det 

speglar språkbehärskningen. 

  C använder test och skrivövningar för att mäta språkbehärskning men också samtal för 

utvecklingen av texter. 

  D använder alla delar för att få en helhetsbild men räknar inte felen och D anser att 

målformuleringar och betygskriterier är grunden för bedömningen och att mäta 

språkbehärskning. D nämner också att elevens risktagande, strategier och interaktion som 

andra delar som mäts samt samtal med eleven för utveckling av texter nämns också. 

  E anser att test är mer formaliserat och standardiserat sätt att mäta språkbehärskning och E 

anser att man mäter varje dag i klassrummet på olika sätt samt att interaktionen med eleven är 

viktig. E anser också att textbedömning är lättare att kommunicera med eleven än 

bedömningen av den muntliga språkbehärskningen. 

4.4 Formativ eller summativ bedömning 
Informanterna använder både formativ och summativ bedömning men säger att det 

övervägande är formativ bedömning som används. Begreppen har tidigare beskrivits i 

forskningsöversikten (2.2 Bedömningsnivåer). Nedan redovisas de åsikter som informanterna 

lämnat vid intervjun. 

  A använder summativ bedömning vid slutbetyg som ett sätt att samla allt eleven har 

presterat. Formativ bedömning används under kursens gång och A sätter aldrig mer än IG 

eller G på en enskild uppgift men skriver alltid kommentarer om vad som inte är bra eller 

behöver skrivas om, om innehållet är bra men det språkliga är sämre.  

  B anser att nationella prov är summativa samt att summativ bedömning inte ger så mycket i 

vardagen, det leder inte så långt. Summativt kan det vara när terminen är slut och man gjort 

vissa uppgifter, tagit vissa steg och varit närvarande och intresserad. Den formativa 
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bedömningen utgår från vad som gick bra eller inte, det är utvecklingsmöjligheter inte 

poängräkning som är det viktiga enligt B.  

  C anser att eftersom färdiga test används så är det en form av summativ bedömning, men C 

tror att formativ bedömning är den övervägande bedömningen som används. Formativ 

bedömning genom kommentarer och samtal för utveckling är det C använder oftast. 

  D anser att ett grammatikprov kan vara summativt och att summativ bedömning kan vara ett 

sätt att se vad som är just nu, att summera, men om man ska se till IUP (individuell 

utvecklingsplan) så ska man hela tiden se vart man vill/kan komma och då används formativ 

bedömning. Det kan bero på vad man ska bedöma, man kan bedöma en text på olika sätt. Det 

beror på om det är processen eller ett delmoment som ska bedömas.  

  E anser att kursplanen är summativ och att om man ska följa den så blir det summativ 

bedömning man gör men att i samtal med eleven görs en formativ bedömning. 

Utvecklingssamtal är en del av den formativa bedömningen och E anser att båda typerna av 

bedömning har sin funktion och att båda används.   

4.5 Tilläggsfaktorer vid bedömning 
De olika hänsyn som informanterna tar vid bedömning är både formella och individuella 

hänsyn. Informanternas svar visar att de även beaktar annat som egentligen inte har med 

texten att göra, t.ex. elevens deltagande på lektioner, elevernas skolbakgrund, tid i Sverige, 

förstaspråk, ålder och vilja. Följande alternativ fanns med i mitt protokoll (se bilaga 1). 

– mål i kursplanen 

– hur uppgiften är utförd 

– lärarens förväntningar 

– elevens förväntningar 

– kraven i instruktionen för uppgiften 

– elevens förstaspråk 

– elevens språkliga medvetenhet 

– vilken nivå det är; SFI, GRUV eller gymnasiet 

– elevens skolbakgrund 

– elevens deltagande på lektioner  

 

A tar hänsyn till om eleven har löst själva uppgiften och gjort vad den ska samt om det är ett 

funktionellt språk med flyt i texten. 
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  B nämner målen i kursplanen och att det är det som bestämmer vad som är nivån. Eleven ska 

prestera så att hon/han når kursplanens mål. Dessutom uppmärksammar B om det är en 

förståelig text, det behövs en viss struktur och rätt meningsbyggnad för förståelsen men en 

”fel ändelse är inte hela världen”, anser B. Elevens förutsättningar, tiden i Sverige och vilja är 

andra anledningar som B nämner. 

  C tar hänsyn till elevens förutsättningar, hur man löser uppgiften, elevens ålder och hur 

länge man varit i Sverige dessutom elevens medvetenhet. C säger också att ”vissa saker sätter 

jag inte ord på” men det finns med som något underförstått. 

  D säger att kursplanen är grunden och därmed elevens nivå i förhållande till den. Elevens tid 

i Sverige, elevens förutsättningar, dvs. hur långt eleven kan utvecklas och om eleven vågar 

lägga in något personligt är andra grunder i bedömningen. D anser att språket är mer utvecklat 

om eleven lägger in något personligt och det är något som D anser viktigt. 

  E anser också att kursplanen är grunden dessutom hur eleven har utfört uppgiften, hur 

funktionellt språk eleven har och elevens språkliga medvetenhet är andra orsaker som anges 

av E.  

  Lärarens och elevens förväntningar är det ingen av informanterna som nämner. Lärarnas 

skilda motiv för bedömning ger en splittrad bild av vad de egentligen tar hänsyn till i sina 

bedömningar.  

5 Sammanfattande diskussion 
Undersökningens resultat visar på mycket skiftande bedömning av text, nivå och språk-

behärskning men också en del likheter. Syftet för uppsatsen var att undersöka vad det är 

lärarna bedömer, vad de menar med olika nivåer som ej uppnådd nivå, uppnådd nivå, slutnivå 

och infödd nivå, om de har olika uppfattningar om hur man definierar och mäter språkbehär-

skning samt om deras uppfattningar ändras beroende av vilken nivå de undervisar på. Det 

visar sig att lärarna inte är överens om eller har en gemensam uppfattning om bedömningen 

av texterna. Det kan diskuteras vad lärarnas olika uppfattningar får för konsekvenser för 

eleven och för skolsystemet. 

5.1 Betyg och nivå 
När jag jämför hur lärarna har satt betyg och nivå framgår det att spridning är stor mellan 

betygen på gymnasie- och grundläggande nivå men inte på SFI-nivå, där lärarna har en mer 

likvärdig bedömning. Störst är spridningen på grundläggande nivå för betygen. I kursplanerna 

för de olika nivåerna är SFI-kursplanerna mer konkreta i sina mål och betygskriterier, vilket 

kan vara en orsak till att det finns en större samstämmighet i bedömningen. Svenska som 
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andraspråk på gymnasienivå innehåller mål att sträva mot och mål att uppnå och har en 

mycket fylligare beskrivning av ämnet, medan kursplanen för grundläggande nivå är mindre 

utförliga (Skolverket 2001, 2004, 2009). 

  Informanterna har skilda uppfattningar när det gäller EUM (ej uppnått målen) och ej 

uppnådd nivå, och det är endast två texter på gymnasienivå och grundläggande nivå där 

lärarna är överens om bedömning och nivå. Det verkar som om EUM  inte har samma 

betydelse som ej uppnådd nivå, trots att de anser att ej uppnådd nivå betyder att man inte 

uppnått kursmålen och inte uppfyllt betygskriterierna. Lärarnas bedömningar varierar, och de 

har kommenterat nivåerna, ej uppnådd nivå och uppnådd nivå med synpunkter på korrekthet 

trots att det i kursplanen för andraspråk ställs lägre krav på korrekthet än motsvarande 

kursplan i svenska.  

  I den Nationella utvärderingen (NU 2003) gjordes en lärarenkät där lärarna fick svara på 

vilka moment som krävs för godkänt i svenska som andraspråk i år 9, vilket motsvarar 

grundläggande nivå på komvux. Även i den undersökningen varierade lärarnas bedömningar 

men där var kraven mycket små på korrekthet (Myndigheten för skolutveckling 2007:42f.). 

När informanterna i min undersökning bedömer vuxna verkar det som om de ställer högre 

krav på korrekthet på motsvarande nivå än vad grundskollärarna gjorde i den nationella 

utvärderingen. I informanternas kommentarer finns många synpunkter på grammatik och 

stavning.   

  Informanterna har många och olika förslag på vad slutnivå och infödd nivå skulle kunna 

betyda, men en sak är de överens om och det är att de alla är tveksamma till om det finns en 

slutnivå. Uttrycken finns och används i forskningen men de är svåra att definiera. Man kan 

tolka uttrycken om slutlig färdighetsnivå, slutlig behärskningsnivå och slutnivå som att 

lärandet alltid har ett slut och inte kan pågå under hela livet. Lärarna i undersökningen anser 

dock att språket utvecklas hela livet men att slutnivå kan vara när det är slut på en kurs eller 

slut på formella studier. Någon anser också att det är skillnad mellan barns och vuxnas 

slutnivå. Infödd nivå kan beskrivas som normen för infödd svenska och nästan infödd nivå 

som ett avancerat inlärarspråk som på olika sätt skiljer sig från infödd svenska. Ekberg (2009) 

påpekar även att infödd svenska inte är ett enhetligt eller strikt avgränsat begrepp, vilket också 

informanterna i undersökningen säger. Det är dock svårt att avgöra om en inlärare som låter 

som en infödd talare kan uppvisa samma spektrum av grammatiska och lexikala strukturer i 

det skriftliga. Det argumentet nämns också av lärare E, när en av skribenterna använder 

ganska avancerat språk i sin text ifrågasätter E om skribenten verkligen har tillägnat sig den 

nivån (Ekberg 2009:259f). 
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5.2 Språkbehärskning   
Vad som menas med infödd behärskning, målspråksnormen och idiomatiskt språk är svårt att 

definiera eftersom variationen bland infödda också varierar, vilket också informanterna anser. 

Här har de ingen gemensam uppfattning heller, men det är två saker de till viss del är överens 

om; det är att infödd nivå är svårt för vuxna att nå och att infödda också har olika nivå och 

språkbehärskning. Informanten D tror att vuxna som är språkbegåvade kan nå infödd nivå, 

vilket också framhålls av Abrahamsson & Hyltenstam (2004:240ff). Det finns inlärare som är 

speciellt språkbegåvade och har en talang för språk, vilket inte tidiga inlärare nödvändigtvis 

behöver ha. Dessutom anser de att infödd behärskning hos L2talare egentligen borde 

karaktäriseras som ”skenbart infödda”. De anser också att om biologiska faktorer är 

avgörande så är det inte konstigt att vuxna inte uppnår infödda slutnivåer, utan snarare att det 

är förvånande att vuxna når de nivåer de faktiskt gör (Abrahamsson & Hyltenstam 

2004:246ff).  

  Informanternas beaktanden vid bedömning innefattar även sociala, biologiska och 

psykologiska faktorer (se Abrahamsson 2009:234). Det är främst ålder, tid i Sverige och 

motivation som nämns, medan övriga orsaker kan hänföras till kursplan och betygskriterier. 

De tar både formella och individuella hänsyn vid bedömning.  

  Vid textbedömning är förståelsen av texten det som de flesta tycker är viktigast, och det är 

det enda som mer än en informant anger på de olika nivåerna om vad som är de tre viktigaste 

alternativen vid bedömning. För övrigt har de mycket skilda uppfattningar om vad som är 

viktigast. När informanterna har kommenterat undersökningens texter är det inte förståelsen 

som lyfts fram i kommentarerna hos gymnasie- och SFI-texterna. Förståelsen det är mer 

synligt på grundläggande nivå trots att man där är mest oeniga både om betyg och om nivå. 

Texterna bedöms också olika av informanterna beroende på vilken nivå de undervisar på och 

det skiljer även om de undervisar på samma nivå. Antalet kommentarer och typer av 

kommentarer till texterna är av skiftande karaktär.  

5.3 Bedömningsspråk 
Informanterna verkar ha olika metaspråk för att beskriva vad de bedömer. 

Överensstämmelsen är störst på SFI-nivå för både betyg och nivå men på grundläggande nivå 

finns inte den samstämmigheten. Dessutom har texterna på grundläggande nivå fått mest 

negativa kommentarer medan SFI-texterna har fått mest positiva. Men med hänvisning till 

kursplanen borde det vara mest fokus på utvecklingen av språket inte fokus på fel. I 

kursplanen står det att ämnets syfte och karaktär är att utveckla förmågor och att skapa tilltro 
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till den egna språkförmågan (Skolverket 2001, 2004, 2009), vilket i det här fallet inte verkar 

stå i centrum för bedömningen, om man ser till antalet negativa kommentarer som finns. Det 

kan också bero på att lärarna inte har ett gemensamt språk för bedömning, och det påpekas 

också av informanterna i intervjun att man borde diskutera nivå och betyg.  

  Bergman & Sjöqvist (2003) anser att det är viktigt att skapa ett gemensamt lärarspråk för att 

definiera elevens språknivå och för att inför varandra kunna klargöra vad eleven kan klara av i 

skolsammanhang. Några av informanterna säger det också men det verkar inte vara en allmän 

uppfattning. Ett gemensamt metaspråk är grunden för att beskriva elevens aktuella språknivå 

men också för att diskutera elevens språkutveckling. Goda kunskaper om 

andraspråksinlärning krävs för att kunna se varje elevs utveckling. Genom dialog kan man få 

en helhetssyn, och den kan ersätta test och ge en heltäckande beskrivning av elevens faktiska 

nivå både kognitivt och språkligt. Att samtala kring elevtexter leder till en nyanserad 

bedömning, och det kan också fungera som en intern fortbildning och erfarenhetsutbyte. 

Målet för bedömning och varför man bedömer är att man ska kunna ta hänsyn till elevernas 

förutsättningar men, det kan också ligga till grund för olika organisatoriska lösningar. Ingen 

av lärarna nämner i undersökningen något om vad bedömningen kan ha för organisatoriska 

konsekvenser. För att kunna göra en tillförlitlig bedömning behövs kontinuerlig uppföljning 

av elevernas språkutveckling som är integrerad i undervisningen. Informanterna anser att de 

använder formativ bedömning och en kontinuerlig bedömning i likhet med vad Bergman & 

Sjöqvist också anser vara nödvändigt (Bergman & Sjöqvist 2003:57f).   

5.4 Verktyg för språkbedömning 
I undersökningen framkom dels konkreta verktyg för språkbedömning som test, dels åsikter 

om huruvida det är möjligt att mäta någons språkbehärskning. Dessutom tyckte lärarna att det 

var svårt att precisera hur de mäter. Det är ganska stor spridning i vilka verktyg de använder 

men alla använder någon form av test men endast en av lärarna nämner en speciell metod för 

mätning av språkbehärskning. Informanten säger att performansanalys kan vara ett bra 

verktyg vid bedömning av språkbehärskning   

  I de texter som finns redovisade i resultatet är det flest kommentarer om språkfel och inte så 

mycket om vad som kan utvecklas i texten. Slutsatsen som kan dras är att det finns mer 

summativa drag än formativa i bedömningen i texterna 3 och 6, medan text 9 har en mer 

formativ bedömning. I kommentarerna till text 9 finns det tydliga kommentarer om 

utvecklingsmöjligheter, vilket är formativt.  I sammanställningarna skiljer sig bedömningarna 

åt med utgångspunkt i vilken nivå lärarna undervisar på, vilket visar sig särskilt tydligt i 
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bedömningen av text 6. Informanterna anser att de använder både summativ och formativ 

bedömning och att det ena inte utesluter det andra, men den formativa bedömningen 

överväger.   

  Kvalitativ bedömning, att betrakta textens kvaliteter är ett sätt att se vad som är bra och 

uppmärksamma t.ex. svårstavade ord och välformulerade meningar och samtidigt ser till 

textens funktion, dvs. hur skribenterna kommunicera betydelse och budskap. Sådana 

kommentarer finns i mindre utsträckning i undersökningen men de borde ha varit fler om man 

jämför med vad informanterna har sagt om hur de använder formativ bedömning. Lärarnas 

syn på elevers utveckling och lärande påverkar hur vi läser, analyserar och bedömer texter. 

Bedömer man enligt äldre traditioner med felanalys eller efter texternas kommunikativa 

kvaliteter är frågan som kan ställas och som i undersökningen egentligen inte får något klart 

svar. Men som informanterna säger det ena utesluter inte det andra (Bjar 2006:331f.).  

5.5 Likvärdig bedömning  
En fråga som kan diskuteras med utgångspunkt i denna studie är vad det betyder för eleverna 

att lärarnas bedömningar är så olika och om det över huvud taget finns en likvärdig 

bedömning i skolsystemet. Frågorna är ständigt aktuell och diskuteras på alla nivåer inom 

skolan och på samhällsnivå. Betygssättning är myndighetsutövning och det är lärarens ansvar 

att det görs enligt de bestämmelser som finns. Grunden är läroplanerna där de nationella 

målen och betygskriterierna finns men också det som finns i de mer detaljerade 

skolformsförordningarna. Betygen kan inte överklagas, och betygen har stor betydelse för 

elevens framtid, t.ex. för att söka vidare till andra utbildningar (Skolverket 2009a:2). 

Andraspråkelevernas situation i skolan och i samhället är inte alltid likvärdig och de utsätts 

för en slags språklig chauvinism, där den enspråkiga majoritetsbefolkningen markerar sitt 

tolkningsföreträde. Man kan se det som att människors språk värderas olika högt på en 

lingvistisk marknad. Språket blir som en vattendelare mellan människor och skapar en form 

av underordning (Lindberg 2006:83f). Nästan allt lärande sker genom språket och nästan all 

bedömning utgår från språklig demonstration av kunskaperna. Att skilja mellan 

språkkunskaper och ämneskunskaper innebär svårigheter som kan leda till att elever med 

begränsade kunskaper i svenska inte når godkända betyg i andra ämnen. Det är därför viktigt 

att eleverna får rätt bedömning och stöd i andraspråksundervisningen för att kunna komma 

vidare (Lindberg 2006:87ff).  
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5.6 Skolframgång  
Åke Viberg (1996:143) hänvisar i sin forskning inom svenska som andraspråk till de 

förväntningar som kan finnas i undervisningen i skolan. Det finns studier där man sett att 

andraspråkselever genomgår en omfattande utveckling men inte når samma nivå som de 

elever med skolspråket som förstaspråk. Han säger också att det krävs en funktionell färdighet 

på infödd nivå men att detta är möjligt utan att man behärskar språket brytningsfritt. Kraven 

kan vara högt ställda för högre utbildning och kvalificerade jobb, men de behöver formuleras i 

funktionella termer. Det behöver inte innebära att de är låga utan det kan vara så att de till och 

med är för höga för dem som har svenska som modersmål.  

  I sin avslutande kommentar, vilken också blir min avslutande kommentar om bedömning, 

skriver Alli Klapp Lekholm (2010) om betygets funktioner. Studier har visat att betygen 

mäter flera aspekter av elevernas kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper, vilket kan 

tyckas märkligt, då betyg ska vara ett objektivt mått på elevers kunskaper och färdigheter och 

inte mäta elevers förhållningssätt, attityder och personliga egenskaper. De stora skillnader 

som finns i hur vi talar om betygens mätegenskaper, våra föreställningar och förgivettaganden 

om betygen, och vad de faktiskt utgör mått på, försätter läraren i osäkerhet och inte minst 

eleven (Klapp Lekholm 2010:38f). 

  Skolverket (2009) utgår från följande grundläggande principer för bedömning och 

betygssättning: 

• Synen på undervisning och bedömning speglar synen på kunskap och lärande. 

• Rättvisa och likvärdighet i ett betygssystem som bygger på verbalt formulerade mål 

och kriterier utan stoffangivelser kräver ett ständigt pågående professionellt samtal. 

 

Bedömningen återverkar på den kunskapssyn undervisningen förmedlar, och undervisning 

och bedömning är beroende av varandra. Det krävs en samsyn på bedömning och 

betygssättning, och det kan fås genom professionella samtal. Styrdokumentens texter ger är i 

sig inte tillräckliga för att garantera rättvisa och likvärdighet, utan de förutsätter tolkning och 

bearbetning av en professionell lärarkår. Det måste också till att nödvändiga förutsättningar 

ges av Skolverket, kommuner och rektor (Skolverket 2001:60f). Detta ger anledning till 

vidare studier och forskning om bedömning och språkbehärskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Uppföljning av enkät 

 

Bandkoder på den inspelning informanten deltar 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Namn:………………………………………………………………………………………… 

Kodnamn:…………………………………………………………………………………….. 

Informantkod:………………………………………………………………………………… 

Kön:  __ man  __ kvinna 

Skola:………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum och plats för intervjun: ……………………………………………………………….. 

Intervjuare:……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1. Vilket år är du född? 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Har du undervisat på SFI, gruv eller gymnasiet? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Vad undervisar du i nu? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. Vad tittar du på när du bedömer en text? Rangordna följande alternativ efter vilken du 

tycker är viktigast från 1-14. 

 

___ meningsbyggnad 

___ verbböjningar 

___ ordföljd 

___ kongruens – adjektiv 

___ innehåll 

___ textflyt 

___ indelning av text 

___ användning av idiomatiska uttryck 

___ stavning 

___ elevens risktagande eller inte risktagande 

___ funktionellt språk 

___ förståelse av texten 

___ elevens strategier – hur har eleven löst uppgiften 

___ elevens möjligheter till utveckling 

 

5. Text 1-9: Du har satt betyg _____ på den här texten vilken nivå i språkbehärskning 

motsvarar det? 

 

____ ej uppnådd nivå 

____ uppnådd nivå 

____ slutnivå 

____ infödd nivå 
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6. Hur mäter du språkbehärskning? 

 

___ test 

___ inlämningar av olika typer 

___ grupparbeten 

___ skrivövningar 

___ samtal i klassen 

___ samtal med eleven 

___ elevens aktivitet på lektioner 

 

 

 

7. Vilken typ av bedömning använder du? 

 

____ summativ bedömning 

____ formativ bedömning 

 

 

8. Kommentarer 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 
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9. Vad anser du är viktigast att ta hänsyn till vid bedömning?  

 

___ mål i kursplanen 

___ hur uppgiften är utförd 

___ lärarens förväntningar 

___ elevens förväntningar 

___ kraven i instruktionen för uppgiften 

___ elevens förstaspråk 

___ elevens språkliga medvetenhet 

___ vilken nivå det är; SFI, gruv eller gymnasiet 

___ elevens skolbakgrund 

___ elevens deltagande på lektioner  

 

10. Kommentarer 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Vilken utbildning har du? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Hur länge har du undervisat i svenska som andraspråk? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


