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Sammanfattning 
 
Detta arbete handlar om utarbetandet av matriser som stöd i undervisningen i svenska som 

andraspråk, på en gymnasieskola i södra Sverige. Tonvikten har lagts vid framtagandet av 

matriserna. 

Utöver framarbetandet av matriserna genomfördes en enkätundersökning för att skapa en 

överblick över lärarnas uppfattningar om framtagandet av dessa matriser. I ett lärararbetslag 

utarbetas matriserna genom gruppdiskussioner, men även genom enskilt arbete. 

Undersökningens syfte är att undersöka om man kan ha användning av matriser som ett stöd i 

undervisningen i svenska som andraspråk. Dessutom undersöks inställningen till 

elevinflytande när det gäller utarbetandet av dessa matriser. Frågan om hur man gör 

matriserna till levande dokument behandlas också. 

Metoden för undersökningen är en kvalitativ analys av de enkätsvar som pedagogerna i 

arbetslaget, som är med om att utarbeta matriserna, svarar på.  

Detta examensarbete resulterar i att arbetslaget nu har en struktur att följa som är anpassad till 

vår nivågruppering i svenska som andraspråk. Matriserna är inte i första hand tänkta som 

bedömningsmatriser utan som stöd vid planeringen av undervisningen i svenska som 

andraspråk. Samstämmighet bland enkätsvaren indikerar att arbetslaget är överens om detta är 

en början på ett framtida utvecklingsområde. Ett elevinflytande ser arbetslaget som en naturlig 

del i dessa matriser. Utformningen av detta elevinflytande är även detta ett framtida 

utvecklingsarbete. 

Arbetslaget arbetar under innevarande läsår utifrån matriserna som utvärderas vid läsårets 

slut. Förhoppningen är att detta dokument får leva vidare och att tid ges för detta 

utvecklingsarbete. 
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1. Bakgrund 

Den skola som ingår i denna undersökning är en gymnasieskolas introduktionsprogram i 

södra Sverige. Inom programmet går cirka 100 elever varav cirka 70 elever med 

invandrarbakgrund. De flesta av eleverna har kommit hit som ensamkommande flyktingbarn. 

Arbetslaget kring eleverna består av åtta pedagoger. Av dessa åtta är det fem som arbetar med 

svenska som andraspråk. 

Vid läsårsstarten 2013 gick arbetslaget över från att undervisa och bedöma eleverna enligt SFI 

(svenska för invandrare) till att nu bedöma enligt SvA (svenska som andraspråk). När man 

genomför denna förändring känner arbetslaget att man behöver en matris för att säkerställa 

elevernas kunskapsnivå vid respektive nivåbyte. 

Enligt det tidigare systemet med SFI hade man 4 nivåer inom SFI: A-, B-, C-, D-nivå. När en 

elev klarat D-nivån gick den över till att läsa årskurs 7-9 enligt SvA. Nu är det tänkt att 

eleverna skall läsa svenska som andraspråk under hela utbildningstiden. 

Tanken med denna matris är att den ska vara ett levande dokument som revideras 

kontinuerligt. När examensarbetet är klart kommer vissa rutor i matrisen antagligen att vara 

tomma för att sedan fyllas på efterhand. 

För att arbeta fram denna matris har pedagogerna haft stor hjälp av varandra inom arbetslaget. 

Vid ett inledande möte drogs riktlinjer upp för hur denna matris skulle se ut. Inledningsvis 

bestämdes det att sex nivåer är ett lämpligt system för elevernas nivågruppering. Det 

bestämdes att nivåerna skulle kallas SvA1 till SvA6, där SvA1 är för nyanlända och SvA6 

motsvarar årskurs nio. 

I första läget bestämdes det att man skulle arbeta fram matriser för nivåerna SvA1- SvA3, 

eftersom arbetslaget upplevde att där var behovet störst. Det fanns flest elever inom dessa 

nivåer. Det är matriser för dessa nivåer som detta examensarbete kommer att behandla. 
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1.1 Nivågruppering 

Här följer en kort förklaring till den nivågruppering i svenska som andraspråk, som man valt 

att göra på den undersökta gymnasieskolan i södra Sverige. Detta förklarar ungefär vilken 

nivå respektive nivå motsvaras av i svenska som andraspråk samt mot vilka mål eleverna 

jobbar mot. 

SvA1a = I denna grupp läser nyanlända analfabeter. Mycket tid ges för 

alfabetiseringsprocessen. Denna grupp läser en hel del tid ihop med SvA1b. 

SvA1b = I denna grupp läser nyanlända elever, men de har skolbakgrund och kan det latinska 

alfabetet. Deras svenska ytterst begränsad.  

Grupp 1a och 1b som motsvarar i år 1, men även en hel del ordförståelse som ligger nära 

eleverna för att klara sin vardag. Målen man läser mot är för år 3 i svenska som andraspråk. 

SvA2 = I denna grupp läser de elever som börjat kunna förstå, men även kan uttrycka sig 

enkelt på svenska. Denna nivå motsvarar år 2-3 i svenska som andraspråk. Målen man läser 

mot är för år 3 i svenska som andraspråk. 

SvA3 = Denna grupp läser motsvarande årskurs fyra och halva år fem. Målen man läser mot 

är för år sex i svenska som andraspråk. 

SvA4 = Denna grupp läser motsvarande årskurs halva år fem – år sex och mot målen man 

läser mot för år sex i svenska som andraspråk. 

SvA5 = Denna grupp läser mot motsvarande årskurs sju och åtta. Målen man läser mot är för 

år 9 i svenska som andraspråk. 

SvA6 = Denna grupp läser motsvarande årskurs nio och mot målen man läser mot är för 

årskurs nio i svenska som andraspråk. 
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1.2 Arbetssätt  

Det första som arbetslaget gjorde, det var att läsa igenom kursplanen för svenska som 

andraspråk1, utöver den använde de sig av Infomentors skrift HEJA, skolverkets kursplaner 

på enklare svenska2, Därefter samlades det in läromedel som ansågs vara relevanta på 

respektive nivå. Utifrån detta gick man gemensamt igenom läromedlen och placerade in dem i 

en matris på respektive nivå. Därefter valdes ett läromedel ut per nivå som ansågs vara bra 

som basläromedel. Utöver det fyllde arbetslaget på med extramaterial som t.ex. skönlitteratur 

på respektive nivå (se bilaga E).  

Istället för att göra en övergripande matris för alla nivåer, kom arbetslaget fram till att det 

skulle bli överskådligare om det gjordes en matris per nivå. Totalt blir det sju matriser alltså. 

Detta examensarbete kommer att behandla fyra matriser, SvA1-SvA3 och SvA Läromedel 1-

3). 

Matriserna utarbetades arbetslaget. Dels genom gruppdiskussioner, men även genom 

individuellt arbete som sedan diskuterades i gruppen. Min roll har varit att vara drivande i 

arbetet, samt att skapa matriserna digitalt. 

Det är viktigt att i detta läge poängtera att matriserna inte är tänkta som rena 

bedömningsmatriser utan mer som ett stöd vid planering av undervisningen i svenska som 

andraspråk. 

Efter att ha läst kursplanen i svenska som andraspråk kom arbetslaget fram till att man ville ha 

fyra underrubriker i respektive matris. Dessa underrubriker blev:  

Tala/Lyssna 

Läsa 

Skriva 

Grammatik/Språkregler 

När man läser kursplanen ser man att grammatik inte finns med som ett eget ämnesområde. 

Arbetslaget anser dock att det är ett viktigt område, och ett område som är konkret för 

eleverna att ta till sig. Därför valde man att ta med det som en egen rubrik. Det är i detta läge 

viktigt att poängtera att matriserna arbetades fram då arbetslaget saknade en struktur som stöd 

1 Läroplan för grundskolan Lgr 11 
2 HEJA, Infomentor, skolverkets kursplaner på enklare svenska 
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till sin nivågruppering i SvA. Man bör ha i åtanke att de är ett första utkast, som 

förhoppningsvis kommer att revideras ofta. 

1.3 Skillnader mellan SFI och SvA. 

På den undersökta skola har eleverna studerat enligt kursplanerna för SFI (svenska för 

invandrare) och numera studerar man enligt SvA (svenska som andraspråk). Denna förändring 

har inneburit följande förändring för eleverna.  

Att studera enligt SFI:s kursplaner innebär att du skall: 

• Förstå enklare samhällsinformation 

• Förstå enklare meddelanden/ texter både muntligt och skriftligt 

• Kunna skriva enklare texter och brev 

Att studera enligt SvA:s kursplaner innebär att du skall: 

• Kunna läsa och förstå texter på nästan samma nivå som elever med svenska som 

modersmål. 

• Kunna skriva texter på nästan samma nivå som elever med svenska som modersmål. 

• Kunna uttrycka sig muntligt på nästan samma nivå som elever med svenska som 

modersmål. 

Att man gjort denna övergång beror på att skolverket bestämt att elever som läser 

språkintroduktion på en gymnasieskola skall läsa enligt SvA. Detta betyder att man höjt 

kunskapsnivåerna för vad eleverna skall behärska markant. Kurserna i SvA är, mer 

omfattande än kurserna i SFI och detta har gjort en del elever frustrerade då de inte tycker att 

de utvecklas lika snabbt längre. 
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2 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med detta examensarbete är att arbeta fram matriser för ämnet Svenska som andraspråk 

som är anpassad till den verksamhet som bedrivs i Svenska som andraspråk. Matriserna är 

tänkta som ett komplement till läroplanen, och ett sätt för läraren i svenska som andraspråk att 

lättare konkretisera för eleverna vad de behöver lära sig. Syftet kommer vara att utarbeta 

matriser för svenska som andraspråk gällande nivå 1 till 3, samt en läromedelsmatris. Dessa 

matriser skall vara levande dokument som arbetslaget kontinuerligt uppdaterar. 

Följande frågeställningar vill jag ha svar på i arbetet: 

Hur kan man använda dessa matriser som stöd i planeringen av undervisningen av 

svenska som andraspråk? 

På vilka sätt kommer eleven vara delaktig i bedömningen? 

Hur ska arbetslaget säkerställa att detta blir ett levande dokument? 
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3 Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel ger en bakgrund till matrisers användningsområden, eftersom utarbetande av 

matriser är detta examensarbetes syfte. Vidare i kapitlet beskrivs matrisen som en av de 

många bedömningsformer arbetslaget använder sig av i skolans värld. Skolverkets 

infallsvinkel när det gäller elevinflytande kommer också att behandlas. 

De delkapitel som nu följer ligger till grund för det centrala i denna studie. 

3.1 Matriser 

Slår man upp ordet matris i nationalencyklopedin får man följande förklaring: 

matris (franska matrice, av senlatin ma´trix 'moder(liv)'), rektangulärt schema3. 

Matrisen har under väldigt lång tid använts inom matematiken. Till en början användes 

matrisen för att utföra räkneoperationer enligt tre av de fyra räknesätten, ej division. Matriser 

kan användas för att hålla data som beror på två kategorier, och för att hålla ordning.  

På senare år har dock matrisen blivit ett populärt bedömningsinstrument. "Matriser av olika 

slag är ytterst ett sätt att tydliggöra relationen mellan mål, undervisning och bedömning. Att 

tydliggöra mål, undervisningsprocesser och hur bedömningen både mäter och understödjer 

lärandet bör vara en central utgångspunkt i undervisningsplaneringen."4 

Om man ska beskriva matriser på ett enkelt sätt skulle man kunna säga att matrisen är: ett 

protokoll som är utformat som ett system av rutor. I rutorna skriven man in det man önskar 

bedöma. Vid till exempel ett utvecklingssamtal har man sedan matriserna som ett underlag för 

bedömning av en persons färdigheter eller betyg. 

Vid skapandet av bedömningsmatriser är det viktigt att man fokuserar på elevens förmågor 

snarare än givna faktakunskaper.  

Det finns en viktig skillnad mellan centralt innehåll och elevens förmågor: " det centrala 

innehållet inte är föremål för bedömning i en bedömningsmatris. I bedömningsmatrisen 

bedöms elevernas kunskap och resultat utifrån de grundläggande förmågorna. Det centrala 

innehållet beskriver innehåll som eleverna ska få möta men det är inte innehållet i sig som är 

3 http://www.ne.se/matris/252590 
4 http://www.bedomningforlarande.se/formativaprocesser/2/3 
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det viktigaste att bedöma utan på vilket sätt eleverna visar en utveckling i ämnets ingående 

förmågor."5 

3.2 Olika bedömningssätt 

Att använda sig av olika bedömningsformer, är ett sätt att öka bedömningens tillförlitlighet. 

Vår skola har ett behov av att utarbeta matriser som ett stöd vid planering av undervisningen. 

Dessa matriser kan ses som ett komplement till övriga bedömningsformer (se nedan).  

Enligt skolverket är det ett krav att man låter eleven visar sina kunskaper i många olika 

situationer och på många olika sätt. Skolverket skriver: ”Läraren kan inte sätta betyg enbart 

utifrån resultatet på provet, eftersom provet inte prövar elevens kunskaper mot hela 

kunskapskravet. Eleven kan prestera bättre eller sämre av olika skäl. Därför måste lärarens 

övriga underlag om elevens kunskaper vara så rikt som möjligt.”6 

Här nedan omnämns de vanligaste bedömningsformerna7 inom skolans värld: 

• Frågeteknik: som dialog mellan lärare och elev 

• Feedback i form av skriftlig eller muntlig återkoppling mellan lärare och elev. 

• Bedömningsmatriser som ett verktyg för elev och lärare att bedöma elevens 

prestationer 

• Kamrat- och självbedömning vilket ger eleven träning i att bedöma eget 

arbete i skolan. 

• Summativ och formativ bedömning som en kontroll över vad eleven lärt sig 

(summativ) respektive en vägledning av eleven mot målen (formativ). 

3.3 Elevinflytande 

Skolverket skriver i kapitlet om övergripande mål och riktlinjer att: ”Elever skall ges 

inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 

vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem”.8 Dessutom är 

5 http://www.kursplaner.se/Bed%C3%B6mningsmatriser.html 
6 http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/ 
7 Jönsson, Anders, Lärande bedömning (Kristianstad 2010),  
8 Läroplan för grundskolan Lgr11 , sid 15 
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skolans mål att varje elev ”successivt utövar ett större inflytande över sin utbildning och det 

inre arbetet i skolan”9 

  

9 Läroplan för grundskolan Lgr11 , sid 15 
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4. Metod 

Att utarbeta matriser som arbetslaget kan använda sig av är syftet med denna examensuppsats. 

Gruppdiskussioner med fokus på vad eleven skall lära sig på respektive nivå, hur man får 

eleverna delaktiga i dessa matriser, samt hur man kan göra detta dokument levande, har varit i 

fokus under dessa diskussioner. 

I detta kapitel delges val av metod. Utifrån frågeställningarna i detta arbete ställdes 

enkätfrågor (se bilaga A). Hur undersökningen gått, samt vilka personer som deltagit i 

enkäten kommer att redovisas. 

I studien ingick fyra pedagoger i ett arbetslag på en gymnasieskola i södra Sverige. Dessa fyra 

har varit delaktiga i att arbeta fram matriser som hjälpmedel vid undervisning av elever i 

svenska som andraspråk (se bilagor B-D). Pedagogerna fick efter matrisernas färdigställande 

enskilt svara på ett antal enkätfrågor, för att ge sin bild av hur de menar att arbetslaget skall 

kunna jobba vidare med dessa matriser. 

Metodmässigt har det visat sig att en kvalitativ analys kräver att man går i mer på djupet av de 

svar man får än vad en kvantitativ analys gör. Att ställa öppna enkätfrågor ger utrymme för en 

stor variation i det material som sedan skall analysera. Svarsmässigt i den enkät som 

genomfördes förenklades detta genom att respondenterna ofta skrivit relativt samstämmiga 

svar. 

Utöver bedömningsmatriserna har pedagogerna även arbetat fram matris för läromedel/ 

skönlitteratur för SvA-nivå 1-3. (Bilaga E). 

4.1 Vetenskapssyn 

Det finns inom forskningen två huvudinriktningar, positivism och hermeneutik.10 I 

positivismen strävar man efter att grunda tänkandet på kunskap.11 I hermeneutiken strävar 

man efter att tolka texter, intervjumaterial och fältanteckningar.12 

  

10 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
(2003) sid 26. 
11 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
(2003) sid 27. 
12  Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
(2003) sid 28. 
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4.2 Val av metod 

Valet av metod föll på kvalitativ analys. Kvalitativ data är information insamlad från ord och 

visuella bilder. Det kan vara data från öppna frågor ur en frågeformulärundersökning. 

Kvalitativ data kan framställas med hjälp av en rad olika forskningsmetoder som till exempel: 

intervjuer, dokument, observationer och frågeformulär.13 

Undersökningens kvalitativa data kommer att omfatta enkätintervjuer från fyra respondenter. 

Detta kommer hjälpa studien att gå på djupet snarare än att analysera än större mängd data. 

4.3 Urval 

De intervjuade lärarna (respondenter) hade alla relevant utbildning i ämnet svenska som 

andraspråk, men arbetslivserfarenheten varierade kraftigt. Respondenterna har fått fingerade 

namn enligt följande: 

Johanna är en medelålders kvinna och har jobbat med SFI/SvA i 13 år. 

Maria är en medelålders kvinna och har jobbat med SFI/SvA i 4 år. 

Peter är en man i 35-årsåldern och har jobbat med SFI/SvA i 2 år. 

Mattias är en man i 40-årsåldern och har jobbat med SFI/SvA i 6 år. 

4.4 Genomförande 

Matriserna har framarbetats genom såväl gruppdiskussioner som enskilt arbete. Detta har 

skett på konferenstid och dessutom har två studiedagar vigts till detta arbete. Efter att 

matriserna var klara fick pedagogerna svara på enkäten (bilaga A). 

4.5 Bearbetning och analys 

Enkäterna står i denna undersökning för insamlandet av de data som används. Efter att ha läst 

igenom samtliga enkäter behandlades texterna för att skapa datareduktion. Ej relevant 

information ströks ur enkätsvaren. När detta gjorts söktes mönster bland de svar som 

framkommit i enkäterna. Dessa mönster ligger till grund för underrubrikerna i kapitlet resultat 

(se kap. 5). 

  

13 Denscombe, Martyn Forskningshandboken (2009) s.367 och 368 
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4.6 Trovärdighet och äkthet 

För att min undersökning skall ge trovärdighet har jag gett intervjupersonerna möjligheten att 

ta del av min studie för att på så sätt kunna bekräfta att de resultat jag har presenterat stämmer 

överens med vad de själva har sagt. Ingen av pedagogerna som svarat på enkäten har haft 

något att anmärka på angående det resultat jag presenterat i min undersökning. 

Vad det gäller studiens äkthet anser jag att i enlighet med mina frågeställningar vill utreda 

användningsområdet för dessa matriser, elevinflytande samt hur man får dessa matriser att bli 

ett levande dokument.  Studien lyckas bevisa en äkthet då det är dessa frågeställningar som 

pedagogerna ger sina svar på i enkäten.  

Dessutom hjälper de färdiga matriserna (bilaga B-E) att styrka studiens trovärdighet och 

äkthet. 

4.7 Forskningsetiska kriterier 

Enligt vetenskapsrådet14 finns det fyra huvudkrav vid humanistisk eller samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa är: 

• Informationskravet: Informera deltagarna om studiens syfte. 

• Samtyckekravet: Deltagarna kan själva bestämma över deras medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: Deltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet. 

• Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast används för 

forskningsändamål. 

Deltagarna i enkäten informerades om att deltagandet i den var helt anonymt och frivilligt.  

De fick också en information om studiens syfte och de informerades även om att svaren på 

enkäten skulle behandlas konfidentiellt. För att på ett enkelt sätt kunna beskriva vilka 

personer som deltagit i enkäten kommer jag att ge dem fingerade namn.  

4.8 Metodkritik– kvalitativ analys 

Kvalitativ analys kritiseras ofta, dels på grund av att den ofta saknar reliabilitet och validitet15, 

dels för att den visar en liten och icke representativ del av befolkningen i statistisk mening16.  

 

14 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
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5. Resultat  

I delkapitel 5.1-5.5 presenteras resultaten av enkätsvaren i form av löpande text och citat. 

Underrubrikerna kommer utifrån de teman som framkommit i undersökningen. För att 

avidentifiera mina undersökningspersoner har jag namngett dem enligt följande: Johanna (13), 

Maria (4), Peter (2) och Mattias (6). Siffrorna inom parentes anger hur länge de undervisat i 

SFI/SvA. Enligt enkätens utformning kommer jag att titta på de svar som jag fått in under 

fråga 3-5. Fråga 1 och 2 var till för att särskilja respondenterna.(se bilaga A) 

5.1 Validering och stöd vid planering av undervisningen 

Matriserna är tänkta som ett stöd vid planering av undervisningen. Detta genomsyrar 

enkätsvaren från respondent Johanna och Peter. Respondenterna skriver” att matrisen skall 

vara ett stöd i lärarens pedagogiska planering”. Att man skapar en form av validering av 

elevernas kunskaper inför varje nivåskifte är ett, är ett svar som samtliga respondenter ger i 

sina enkätsvar. Matrisen bör ses som ett verktyg för att ge en uppfattning om lägsta kravnivån 

för en elev. Det anser Johanna, Maria och Mattias. När läraren tar emot en ny elev ska han 

eller hon veta vad eleverna kan och inte tvingas lägga så mycket tid på kartläggning skriver 

Johanna. 

5.2 Komplement till läroplanen 

En uppfattning som genomsyrar alla fyra respondenternas svar är, att matriserna inte skall 

ersätta kursplanen, utan vara ett verktyg som används parallellt med denna.  

5.3 Elevinflytande 

Samtliga respondenter är även överrens om att ”eleven skall engageras i matrisen”. Att man i 

”enskilda elevsamtal” kan ha med matrisen som ett verktyg, är alla överrens om. Peter och 

Mattias menar att det kan finnas en vinning i ”att så småningom översätta matrisen till fler 

språk”. 

  

15 Ryen, Anne (2004) Den kvalitativa intervjun, (Malmö 2004), s. 16-17. 
16 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer, (Lund 2005) s.16. 
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5.4 Röd tråd i ämnet 

”En röd tråd skapas genom ämnet”, menar Maria och anser vidare att: ”Vi lättare ser vilken 

litteratur som kan användas för att eleverna inte skall behöva läsa samma bok flera gånger”. 

5.5 Utvärdering och tid för detta 

Utvärdering och revidering av matriserna är viktigt, anser samtliga respondenter. Alla är 

överrens om att ”man bör använda matriserna under hela det innevarande läsåret”. Vid 

läsårets slut bör man sedan avsätta ordentligt med tid för att revidera och diskutera hur det 

fortsatta arbetet skall framskrida. Maria och Mattias påtalar också att ”rektor har ett ansvar för 

att avsätta tid för detta”. 

  

18 
 



  
 

8. Analys 

Resultatet kommer här ställas i relation till studiens bakgrund, syfte och frågeställningar och 

mot det teoretiska ramverket. 

Resultatet av enkäten visar på en relativt god samstämmighet utifrån de uppfattningar som 

respondenterna uttryckte. Denna samstämmighet verkade bero på att pedagogerna diskuterat 

dessa frågeställningar frekvent under arbetets gång. Resultatet i enkäten indikerar att 

arbetslaget har nått fram till matriser, som det är berett att arbeta efter under läsåret.  

I ett citat från kapitlet om matriser talas det om ”Att tydliggöra mål, undervisningsprocesser 

och hur bedömningen både mäter och understödjer lärandet bör vara en central utgångspunkt i 

undervisningsplaneringen.”17 Här finns en koppling till validering och stöd vid planeringen av 

undervisning, då flera respondenter ser matrisen som ett stöd vid utarbetandet av den egna 

pedagogiska planeringen. 

Skolverket skriver att” lärarens övriga underlag om elevens kunskaper skall vara så rikt som 

möjligt”18. (se kap. 4) Att då skapa en matris som tydliggör målen för nivån, står helt i linje 

med detta. Detta styrks av samtliga fyra respondenter som inte ser matriserna som en ersättare 

av läroplanen utan ett komplement till densamma. 

I enlighet med det skolverket skriver om elevinflytande (se kap 5), korresponderar det väl 

med vad respondenterna också ger en bild av, nämligen att det är viktigt att eleven får ta del 

av och kan påverka utformandet av matriser.  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har följande svar framkommit. En matris som stöd 

vid planeringen av undervisningen i SvA på gymnasieskolan har framarbetats. Att pedagogen 

kommer kunna ha stöd i matrisen vid planering av undervisningen är klarlagd. Delaktighet 

från elevens sida är ett viktigt moment i det fortsatta arbetet med matriserna. Dessutom 

framkommer behovet av planerad tid för att fortsätta detta utvecklingsarbete.  

I det teoretiska ramverket påtalas matrisens funktion i att hålla ordning på data beroende på 

två kategorier. Till detta ändamål fyller matriserna i denna undersökning sin funktion till 

fullo. 

17 http://www.bedomningforlarande.se/formativaprocesser/2/3 
18 http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/ 
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7. Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att skapa matriser för användning som stöd i 

undervisningen i svenska som andraspråk . Genomförandet av detta arbete har skapat en 

inledande struktur över hur man nivågrupperingsmässigt skall arbeta i svenska som 

andraspråk på den undersökta gymnasieskolan. 

Matriserna som utarbetats kommer nu att användas i arbetslaget. Enkäten ger tydliga svar på 

detta Pedagogerna ser matriserna som ett hjälpmedel vid planeringen av undervisning. Vid 

skapandet av framtida pedagogiska planeringar finns nu en grund för vad varje nivå i svenska 

som andraspråk skall innehålla. 

Att eleverna skall få ta del av matrisen är en självklarhet. Här återstår dock utvecklingsarbete 

kring hur arbetslaget gör detta på bästa sätt. När matrisen reviderats och arbetslaget är nöjt 

med dess utformning kommer man att se till så att den blir översatt på ett flertal språk. 

En av frågeställningarna var ”hur man skall kunna hålla detta dokument levande”. Enligt de 

enkätsvar som gavs, kommer arbetslaget att fortsätta arbeta med dessa matriser, och utvärdera 

dem kontinuerligt. 

Slutsatsen blir att man är på god väg att skapa en struktur för undervisningen i SvA på 

gymnasieskolan, och där är matriserna en stor hjälp. Nu kan arbetslaget bara hoppas att tid ges 

för detta fortsatta utvecklingsarbete. 
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Bilaga A  

Matriser - ett hjälpmedel vid undervisning i 

svenska som andraspråk 

Frågorna nedan gäller utarbetandet av matriser i svenska som andraspråk på en gymnasieskola 

i södra Sverige HT 2013. Dina svar kommer att behandlas helt anonymt. 

1. Är du:      □                  □ 

                 Man                       Kvinna 

 

2. Hur länge har du jobbat med att undervisa i svenska som andraspråk?

 _____________________________________________________  

 

3. Hur anser du att man skall använda sig av dessa matriser som stöd vid 

undervisningen i svenska som andraspråk? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 
 



  
 

4. På vilket sätt anser du att eleven skall vara delaktig i bedömningen med hjälp 

av dessa matriser?   

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

5. Hur skall man på skolan göra för att hålla detta dokument levande, anser du? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Tack för din medverkan 
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