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Sammandrag  
 
1983 tillkom de s.k. SVAN-proven i ämnet svenska som andraspråk för grundskolan. 

Syftet med proven var att kunna bedöma tvåspråkiga elevers färdighet i svenska och ge 

underlag för rättvis resursfördelning. Dessa prov används fortfarande av vissa 

pedagoger i ämnet svenska som andraspråk i grundskolan. Eftersom proven nu är över 

30 år gamla och har ett annat fokus än vad dagens kommunikativa språkundervisning 

syftar till kan man därför fråga sig om de är användbara samt vilka eventuella 

konsekvenser det kan få om provresultaten används som underlag för beslut. För att få 

svar på frågan om provet är användbart för bedömning har 30 elever med svenska som 

modersmål genomfört det skriftliga SVAN-provet för grundskolans årskurs 9. 

Dessutom har enkäter skickats ut till 100 lärare i svenska som andraspråk för att ta reda 

på i vilket syfte proven fortfarande används.  

 

Eftersom analysen visar att nio elever med svenska som modersmål inte klarar provet 

kan man fråga sig om det är användbart. Resultatet visar att man som testanvändare 

måste analysera resultaten noggrant och inte endast räkna felsvaren, för att få en så 

säker bedömning som möjligt. Det är inte själva innehållet i provet som valideras, utan 

tolkningen av innebörden av testresultatet som är avgörande om ett prov är giltigt eller 

ogiltigt. Eftersom SVAN-provet fortfarande används är det viktigt att man som pedagog 

ser till att syftet med provet överensstämmer med dess konstruktion och användning.  
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1. Inledning  
 
Under 80-talet tillkom på initiativ av Skolöverstyrelsen de s.k. SVAN-proven, där 

förkortningen SVAN står för svenska som andraspråk, i ämnet svenska som andraspråk för 

grundskolan. Syftet med dessa prov var att få en säker bedömning av tvåspråkiga elevers 

färdighet i svenska och ge underlag för rättvis resursfördelning (Lindblad 1989). På vissa 

skolor används fortfarande dessa prov som verktyg för språkbedömning i svenska som 

andraspråk. Eftersom SVAN-proven nu är över 30 år gamla kan man fråga sig om de 

fortfarande är användbara samt vilka eventuella konsekvenser det kan få om provresultaten 

används som underlag för beslut.  

  

Enligt anvisningarna för SVAN-provet ska det högsta omdömet ges till de andraspråkselever 

där man inte kan konstatera någon skillnad i språkfärdighet med en elev med svenska som 

modersmål. Det sägs också att alla elever som inte når upp till det högsta omdömet bör få 

undervisning i svenska som andraspråk. Provet som detta arbete analyserar är ett 

ordkunskapstest för grundskolans årskurs 9 och det genomförs här av elever med svenska som 

modersmål för att se hur stor andel av dessa som når upp till det högsta omdömet. 

  

Ett prov som är välkonstruerat och som används på rätt sätt kan ge användbar information. 

Däremot kan ett prov som inte uppfyller kraven och som används felaktigt få allvarliga 

konsekvenser (Bachman & Palmer 1996). Ett språkprov bör vara konstruerat enligt vissa 

principer och kvaliteter och ta hänsyn till de kompetenser som språkförmågan består av. 

Bachman och Palmer (1996) utgår från att språkförmågan består av en organisatorisk 

kompetens och en pragmatisk kompetens samt en strategisk kompetens. Dessutom hävdar de 

att ett språkprov bör vara konstruerat enligt sex olika kvaliteter: reliabilitet, validitet, 

autenticitet, interaktivitet, testeffekt och genomförbarhet. Denna uppsats analyserar om det 

skriftliga SVAN-provet för årskurs 9 håller måttet enligt dessa kvaliteter och principer.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka om SVAN-proven fortfarande används i ämnet 

svenska som andraspråk i grundskolan idag samt om de är användbara för bedömning av 

andraspråkselevers färdighet i svenska. Ytterligare ett syfte är att undersöka om alla elever 

med svenska som modersmål når det högsta omdömet F i SVAN-provet. Frågor som studien 

förväntas ge svar på är följande: 

 

• Används SVAN-proven i ämnet svenska som andraspråk i grundskolan idag och i så fall 

i vilket syfte? 

• Är det skriftliga SVAN-provet för årskurs 9 användbart för bedömning av 

andraspråkselevers färdighet i svenska? 

• Når alla elever med svenska som modersmål det högsta omdömet F i det skriftliga 

SVAN-provet för årskurs 9?  
 

1.2  Avgränsningar 
 
Denna uppsats är avgränsad till att endast gälla det skriftliga SVAN-provet för årskurs 9 och 

därför kan resultatet inte appliceras på de övriga SVAN-proven som finns att tillgå.  

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 
Detta arbete inleds med en kortfattad inledning samt uppsatsens syfte och frågeställning. 

Teoretisk bakgrund presenteras i kapitel 2 där tidigare forskning om mätning av 

språkförmåga, kvaliteter i språkprov och praxis vid testanvändning presenteras. Kapitel 2 

behandlar också föråldrade tester och konsekvenserna av att använda dessa. Metodval, 

material och genomförande redogörs i kapitel 3 där en beskrivning av SVAN-proven 

presenteras. I kapitel 4 redovisas och sammanfattas provresultaten. Slutligen diskuteras 

resultaten utifrån den teoretiska bakgrunden i kapitel 5 och slutsatser presenteras i sista 

stycket.  
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2. Forskningsbakgrund 

Här följer inledningsvis en presentation av tidigare forskning om hur man mäter 

språkförmågan samt de kvaliteter som ett språkprov bör innehålla. Vidare presenteras praxis 

vid testanvändning och slutligen en diskussion om föråldrade tester. De teorier som 

presenteras här är hämtade från ämnesområden inom språkvetenskap och psykologi. 

Termerna prov och test används i detta arbete parallellt med samma betydelse.  

 

2.1 Mätning av språkförmåga 
 
Ett användbart instrument för att mäta språkkunskaper är prov. Inom språkundervisningen har 

språkprov traditionellt använts för kunskapskontroll och diagnostik (Lyly 2005). Språktest 

kan ha flera syften, t.ex. behörighetstest, anlagstest eller nivåplaceringstest. I Sverige 

förekommer språktest i svenska i olika former. Man kan stöta på svensktest i 

utbildningssammanhang men även i arbetslivet.  Prov kan användas för urval, feedback eller 

för utvärdering av något slag och kan mäta provtagarens färdighet, kunskap och utveckling 

(Lyly 2005).  

 

Tidigare inriktades språkproven på grammatik och lexikon eftersom det ansågs att man 

behärskade ett språk när man behärskade dess ordförråd och grammatiska struktur. 

Utformningen av språktest under 60- och 70-talet karaktäriserades av s.k. enfokusuppgifter, 

d.v.s. uppgifter som testar enstaka språkliga företeelser åt gången (t.ex. ordförståelse). 

Språkundervisningen var också upplagd på ett liknande sätt. Därför ansågs testerna vara av 

hög validitet men med tiden förändrades språkundervisningen i skolorna mot ett mer 

autentiskt språkbruk och därför kritiserades validiteten i dessa tester (Lyly 2005). 

Ordförståelsetest återspeglade sällan verklig språkanvändning och de har kritiserats eftersom 

de endast prövar enstaka språkliga företeelser åt gången samt ger en alldeles för snäv bild av 

elevens språkutveckling (Abrahamsson & Bergman 2014). 

  

Under 80-talet när SVAN-proven tillkom var det vanligt med språktest där man med hjälp av 

lucktext och flervalsfrågor mätte språkförmågan. Senare kom performansanalysen, som 

fokuserar på att beskriva vad eleverna kan och inte på deras språkliga brister. 

Performansanalysen definierar på vilken språklig nivå eleverna befinner sig och syftet med 

analysen är att täcka in deras olika kompetenser (Abrahamsson & Bergman 2014). 
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Numera försöker man utforma språktester med inriktning på kommunikativt språkbruk så att 

de i möjligaste mån efterliknar autentiska situationer. Dagens språkprov, som är konstruerade 

på vetenskaplig grund, prövar även den pragmatiska språkförmågan (Lyly 2005). I svenska 

som andraspråk finns de nationella proven. Ett användbart bedömningsstöd är Europarådets 

nivåskala, vilken är en checklista som anger vad en språkinlärare förväntas kunna på de olika 

nivåerna (Skolverket 2009). Ytterligare ett bedömningsstöd som finns att tillgå för att 

kartlägga elevernas språkutveckling i svenska som andraspråk är Språket på väg för 

grundskolans årskurs 7-9. Materialet är anpassat till Lgr 11 och innehåller matriser som är 

tänkta att åskådliggöra en progression i elevernas språkutveckling. Dessa matriser utgår från 

kursplanerna i båda svenskämnena och är ett led i att praktiskt omsätta nya rön i 

undervisningen i svenska där elevers språkutveckling står i fokus. Kartläggningsmaterialet 

hjälper pedagogen att uppmärksamma elevernas språkutveckling istället för att lägga fokus på 

fel eller svaga punkter i deras språk (Skolverket 2011).  

 

Enligt Skolverket (2011) finns det inget bedömningsmaterial som är optimalt och som ensamt 

fyller alla funktioner, utan valet av material och metod måste ställas i relation till syftet. Man 

bör dock ha i åtanke att bedömningar som ska ligga till grund för viktiga beslut, s.k. high 

stakes, kan ha stor betydelse för testtagarens framtid. Syftet påverkar således hur 

bedömningen bör utformas.  

 

2.2 Kvaliteter i språkprov 
 
Bachman & Palmer (1996) utgår från att språkförmågan består av en pragmatisk kompetens 

och en organisatorisk. Den pragmatiska kompetensen handlar om förmågan att använda 

språket och anpassa det socialt och genremässigt. Den organisatoriska kompetensen innefattar 

kunskap om ord, grammatik och förmågan att sammanföra dessa språkliga enheter till en text. 

De nämner också en strategisk kompetens, vilken innefattar planering, problemlösning och 

värdering. Vid konstruktion av språkprov är det viktigt att ta hänsyn till alla dessa 

kompetenser. Ett provs användbarhet bör också beaktas vid provkonstruktion. Enligt 

Bachman & Palmer (1996) bör ett språkprov vara konstruerat enligt vissa principer och 

kvaliteter. Dessa sex kvaliteter är: reliabilitet, validitet, autenticitet, interaktivitet, testeffekt 

och genomförbarhet.  
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Reliabilitet avser kvaliteten eller tillförlitligheten hos provresultatet. Vad är det då som gör ett 

prov tillförlitligt? Bachman & Palmer (1996) hävdar att om ett och samma prov utförs av en 

och samma elev eller grupp men vid olika tillfällen ska provresultatet ändå vara detsamma. 

Reliabiliteten är således ett mått på kvaliteten på testresultatet. Enligt Wikström (2013) 

handlar reliabilitet om stabilitet i mätningen och tillförlitlighet handlar om pedagogers 

förmåga att bedöma och värdera kunskap på ett likvärdigt sätt. 

  

Ett provs reliabilitet hänger även ihop med dess validitet (Wikström 2013). Validitet åsyftar 

giltighet. Ett test är giltigt om det mäter det som vi har avsikt att mäta. Validiteten är 

förbunden med kvaliteten på de slutsatser man kan dra utifrån resultatet (Bachman & Palmer 

1996). Att validera ett prov är en process som handlar om att samla in olika slags uppgifter 

som styrker de slutsatser man kan dra utifrån testresultatet, t.ex. uppgifter som teorier, syften 

och mål. Det är således inte själva innehållet i provet som valideras, utan det är tolkningen av 

innebörden av testresultatet som kan vara antingen giltigt eller ogiltigt (Bachman & Palmer 

1996). Om ett prov används i annat syfte än det ursprungliga resulterar detta i slutsatser som 

inte alls var avsedda av provkonstruktören och då kan validiteten komma att ifrågasättas 

(Wrigstad 2004).  

 

Ett prov där resultatet ska användas som underlag för beslut som ger konsekvenser för eleven 

måste användas med eftertanke (Wikström 2013). När det gäller prov som används inom 

utbildning bör man också begrunda den konsekvensiella validiteten. Om man drar slutsatser 

som provet inte kan ge underlag för kan det få negativa konsekvenser för eleverna. Det är 

därför viktigt att se till att syftet med provet överensstämmer med dess konstruktion och 

användning. Wikström (2013) föreslår följande frågor att utgå ifrån:  

 

• Passar provet syftet? 

• Ger provet den informationen man behöver? 

 

Om man inte kan svara ja på ovanstående frågor bör man avstå från att utföra provet 

(Wikström 2013).  

  

Autenticitet är en viktig egenskap i ett språkprov, vilket mäter dess användbarhet (Bachman & 

Palmer 1996). För att man ska kunna motivera användningen av ett språkprov bör uppgifterna 

i det motsvara språkbruket i verkligheten. Autenticitet innebär att språket i provet är naturligt 
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och uppgifterna är kontextualiserade. Ju mer en testuppgift stämmer överens med 

verkligheten desto mer autentisk anses den vara (Wrigstad 2004). Autenticiteten är ett sätt att 

undersöka vilka slutsatser man kan dra om testtagarens verkliga språkanvändning. Wrigstad 

(2004) ställer sig därför frågan: Vilka slutsatser kan man dra om en testtagarens verkliga 

språkanvändning utifrån resultatet på ett lucktest respektive utifrån resultatet där eleven 

skriver exempelvis ett brev?  

 

Interaktivitet bygger på samspel mellan individ och uppgift. Uppgifter med hög interaktivitet 

kräver mer kunskaper och kompetens än uppgifter med relativt låg interaktivitet. Exempelvis 

att bemöta klagomål i en insändare kan för en person vara svårare än att fylla i en blankett 

med personuppgifter, medan för en annan person kan en blankettuppgift vara svår om 

språkkunskaperna är begränsade (Wrigstad 2004).  

 

Testeffekt handlar om hur ett prov berör och påverkar. Ett test kan påverka på olika sätt, 

antingen berör det bara testtagaren och läraren eller så berör det samhället i stort. Även 

återkoppling där testtagaren får upplysning om sina starka respektive svaga sidor är en form 

av testeffekt. Ju innehållsrikare återkopplingen är desto större effekt får testresultatet på 

testtagarens fortsatta ansträngningar och studier (Wrigstad 2004).  

 

Ett test bör vara praktiskt att använda och inte alltför tidskrävande att genomföra. 

Genomförbarhet handlar också om vilka resurser som krävs vid planering och användning av 

provet. Det kan gälla både mänskliga och materiella resurser och tid är också en resurs. 

Genomförbarhet handlar således om sambandet mellan de ekonomiska resurser som krävs och 

de resurser som krävs för att konstruera, utveckla och att genomföra ett test (Wrigstad 2004). 

 
 
2.3 Bedömning av språkfärdigheter i svenska som andraspråk 
 
Under skoltiden förväntas elever tillägna sig ett mer formellt, skriftspråksbaserat språk. För 

andraspråkselever kan övergången från vardagsspråk till skriftspråk vara problematisk 

eftersom skolspråkets speciella vokabulär som används i ämnesundervisningen är mer 

formellt och mer abstrakt. Det gäller ämnesspecifika ord men även de ”icke-fackliga” orden 

orsakar problem för andraspråkselever. Vid bedömning av språkfärdigheter bör man därför 

skilja mellan vardagsspråk och skolspråk och försäkra sig om att välja ord som är 
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representativa för det ordförråd som eleverna stöter på i undervisningen (Lindberg 2006). 

  

Att kunna ett ord är en mångfacetterad kompetens. Lexikal kompetens inkluderar både form, 

betydelse och användning. En viktig del i ordinlärning är att lära sig vilka ord som kan 

kombineras med andra. En vanlig typ av ordkombination är partikelverb, vilket är en 

kombination av ett verb och en preposition eller ett adverb. Partikelverb brukar vara en 

svårighet för inlärare i svenska som andraspråk och likaså kan idiomatiska uttryck vara 

förbryllande eftersom de består av fasta ordkombinationer som inte är utbytbara (Enström 

2004).  

 

2.4 Mätning av ordförståelse i luckprov  

Det SVAN-prov som analyseras i detta arbete består av ett luckprov. Att mäta ordförståelse 

med hjälp av lucktext är vanligt inom språkundervisningen. Luckprov har sitt ursprung från 

1950-talet och har använts för att bedöma läsförståelse i modersmål men även för att bedöma 

elevers utveckling i främmande språk. Luckprov är lätta att hantera och det kanske är 

förklaringen till att de är populära inom språkundervisningen (Lindberg & Johansson 2007).  

  

Ordförståelse kan testas i kontext eller kontextlöst. Ord i kontext anses vara lättare att förstå 

än ord som står ensamma (Scott 2004). Lucktexter är kontextberoende, vilket innebär att 

testtagaren behöver ha kunskap även om övriga ord eftersom de ger ledtrådar för de uteslutna 

orden. Testet mäter kunskap om de uteslutna orden men också om de övriga orden i texten, 

vilket kan ses som ett validitetsproblem (Lindberg 2006). Enligt Scott (2004) testar ett 

luckprov inte några djupare språkkunskaper, utan om eleven förstår den konventionella 

betydelsen av ordet men det säger inget om hur väl inläraren kan använda det. En grupp 

forskare vid Umeå universitet har undersökt ett s.k. lucktest där ordförståelse mäts i kontext. 

Undersökningen visade att det var svårt att konstruera ett prov med jämn fördelning av 

svårighetsgrad på uppgifterna. De var också tveksamma till att lucktestet mätte någon annan 

förmåga än vad som görs i ett kontextlöst ordprov (Scott 2004).  

 

2.5 Praxis vid testanvändning  
 
The American Speech-Language-Hearing Association ger vägledning som rör etisk praxis när 

det gäller användning av tester (www.asha.org 2016). Vägledning finns i guiden The Code of 

Fair Testing Practices in Education som beskriver hur tester bör utvecklas och hur de bör 
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användas på ett rättvist sätt för alla testpersoner oavsett ålder, kön, funktionshinder, ras, 

etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, språklig bakgrund eller andra 

personliga egenskaper. Rättvisa är ett koncept som beaktas i alla aspekter av testprocessen. 

Ordet ”regelbundet” är också vägledande för dessa test, d.v.s. att man regelbundet reviderar 

testen. Vidare sägs det att revidering av test bör göras allteftersom ny eller relevant 

information kan ha fastställts genom forskning, vilket förbättrar tillförlitligheten eller 

giltigheten av testen.  

 

Råden i guiden riktar sig främst till yrkesverksamma som utvecklar eller använder 

pedagogiska och psykologiska tester som används i formellt administrerade testprogram. 

Även om råden i guiden inte är avsedda att täcka prov gjorda av lärare för användning i sina 

egna klassrum sägs det att det bör vara en målsättning för alla lärare att använda de riktlinjer 

som rekommenderas för att förbättra sina testmetoder (www.asha.org 2016). 

  

I Sverige har Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP) tagit fram liknande riktlinjer. Man har 

utifrån International Test Commissions (ITC) tagit fram riktlinjer för testpolicy inom 

organisationer, företag och myndigheter. Testpolicyn omfattar även de som anskaffar och 

innehar testmaterial, de som ansvarar för att överväga och besluta om hur testen ska användas, 

administrerar, poängsätter eller tolkar test och ger råd till andra baserade på testresultat 

(exempelvis lärare och handledare). I informationsfoldern Kvalitet i test och testanvändning 

står det:  

 
Riktlinjerna är formulerade så att de går att tillämpa i alla sammanhang där testning 

används. De utgör därför ett grundläggande och användbart dokument för att garantera 

kvalitet i testanvändning. Testförlag, testanvändare och de som utsätts för test har alla 

nytta av att internationellt förankrade riktlinjer finns lätt tillgängliga.  

 

Det sägs vidare i foldern att testpolicy bl.a. ska garantera att god testanvändning främjas och 

felaktigheter undviks, att test används för sitt syfte och endast av för ändamålet kvalificerad 

personal. Test ska uppvisa belägg för och dokumentation av att de är reliabla och äger 

validitet för det avsedda syftet. Testanvändaren, d.v.s. den som ansvarar för och som 

bestämmer hur testen ska användas, poängsätter eller tolkar testet, ska se till att endast test 

används som har dokumenterad kvalitet och är lämpliga för de testade samt passar för målet 

med bedömningen (STP 2000).  
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2.6 Föråldrade tester 

När anses ett test vara föråldrat? ASHA skiljer mellan föråldrade normer och föråldrade 

innehållsobjekt, såsom vokabulär som ändras oftare än exempelvis syntaktiska strukturer. Det 

rekommenderas att man kontinuerligt reviderar tester när nya forskningsuppgifter presenteras. 

En allmän tumregel för översyn av ett test tenderar att vara 8-10 år (www.asha.org). 

Dessutom sägs det att när en äldre version av ett test används kan kompetensen hos den 

person som administrerar testet ifrågasättas av andra individer. Användaren av äldre test bör 

också kunna motivera sitt val och ha stöd från forskning. ASHA erkänner att det många 

gånger är en praktisk och ekonomisk fråga, eftersom alla inte har råd att köpa dyra 

testmaterial när de först blir tillgängliga. Bästa praxis tyder emellertid på att den senaste 

versionen av ett ämnesprov bör användas så snart som det är möjligt, eftersom det förbättrar 

tillförlitligheten och giltigheten av testet (www.asha.org 2016). 

  

När behöver man byta till en nyare version av ett test? Denna fråga diskuteras i artikeln How 

Soon Must You Switch to the New Version of a Test? skriven av Robert Lichtenstein och 

publicerad i tidskriften Communique (2010-06-01). Han säger att det råder en allmän enighet 

inom psykologin att det är praxis att använda reviderade versioner av test snarast möjligt. 

Vidare säger Lichtenstein (2010) att det ofta är en ekonomisk fråga. Han ger ett exempel på 

en skolenhet som köpt in ett testmaterial för specialundervisning där varje speciallärare 

behöver en egen uppsättning av testmaterialet. När det kommer en ny utgåva innebär det att 

man behöver köpa in ett exemplar till varje lärare samt utbildning för lärarna i det nya 

testmaterialet. Med tanke på de budgetnedskärningar som många skolor tvingas göra så kan 

det vara svårt för dem att genomföra detta.  

 

2.6.1 Föråldrade språkprov 

Läromedel som används i undervisningen behöver med tiden uppdateras. Ofta uppdateras ett 

läromedel när innehållet har blivit inaktuellt. Detta gäller också språkprov som används för 

kunskapskontroll inom språkundervisningen eftersom ett prov också kan bli inaktuellt. Enligt 

Wrigstad (2004) är validering av ett språkprov en fortlöpande process som fortsätter från nya 

utgångspunkter och forskning om synen på språklig kompetens och kommunikativ 

språkförmåga. Han säger vidare att när ett prov börjar kännas inaktuellt eller föråldrat måste 

det revideras (Wrigstad 2004).  
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Ett exempel på ett språkprov som har ansetts blivit föråldrat med tiden är det europeiska 

språkfärdighetstestet ”The Certificate test” från 1967. Testet bestod av två delar, en muntlig 

och en skriftlig. Testet revideras kontinuerligt. Först togs en diktamensdel bort eftersom det 

inte ansågs överensstämma med vanligt språkbruk. Tio år efter det att testet hade konstruerats 

togs högläsningsdelen bort eftersom den inte längre ansågs relevant och även frågorna till  

den delen utelämnades. 1984 togs en annan del av testet bort, vilken bestod av en lucktext. 

Med tiden reviderades läs- och hörförståelsedelarna eftersom de inte längre var gångbara 

p.g.a. att innehållet hade blivit inaktuellt. Även ordförråd, struktur och inlärningsmetoder 

hade förändrats med tiden (Jankowsky 1985).  

  

Ett annat exempel på ett språktest som togs bort eftersom det ansågs vara föråldrat är 

språktestet till Polishögskolan. Testet togs fram i mitten av 1980-talet och bestod av 

ordkunskap, rättstavning, luckprov och läsförståelse. Sedermera ansågs testet vara för svårt 

eftersom provresultaten gradvis försämrades. Det ansågs också vara för gammalmodigt 

eftersom det innehöll föråldrade ord och därför underkändes fyra av tio aspiranter. Testet 

innehöll exempelvis ord som ”närsluta” (som betyder bifoga), vilket uppdaterades senast 1930 

i Svenska Akademiens ordlista (www.svd.se). Konstruktionen av testet sågs över av 

rekryteringsenheten samt experter från Umeå universitet, vilka kom fram till att provet 

behövde anpassas för att bättre följa dagens skolundervisning. Språktestet togs bort helt inför 

ansökan våren 2012 (www.sverigesradio.se).  

   

3. Metod och material 
För att söka svar på syftets frågeställningar används kvantitativ metod i form av en empirisk 

undersökning. Med hjälp av en enkät görs en kartläggning för att ta reda på om SVAN-provet 

fortfarande används samt i vilket syfte. För att kunna avgöra provets validitet och autenticitet 

används en empirisk undersökningsmetod där elever med svenska som modersmål genomför 

det skriftliga SVAN-provet. I detta arbete används således triangulering, vilket innebär att 

man betraktar problemet ur mer än ett perspektiv. Här nyttjas olika metoder för att söka svar 

på ovan nämnda forskningsfrågor. Avsikten är att få en mer nyanserad bild genom data som 

kompletterar varandra, vilket i sin tur kan öka undersökningens validitet (Denscombe 2009). 
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3.1 Enkät 
 
Information har samlats in med hjälp av en enkät som skickats ut till 100 lärare i svenska som 

andraspråk på grundskolan, för att få svar på i vilket syfte SVAN-proven fortfarande används. 

Ett slumpmässigt urval kan utgöra ett representativt tvärsnitt om det finns ett tillräckligt antal. 

(Denscombe 2009). Vi har slumpvis utvalt 100 lärare i svenska som andraspråk från olika 

grundskolor. Genom att besöka skolornas hemsidor har vi fått information om vem som 

undervisar i ämnet svenska som andraspråk och vi har då mailat enkäten till vederbörande 

lärare. Vi började med skolor vi känner till i vårt närområde och sökte sedan vidare bland 

andra kommuner i Sverige.  

  

Tillsammans med enkäten (bilaga A) som skickades via e-post till de 100 slumpvis utvalda 

lärarna finns information om syftet med undersökningen samt uppgifter om vem som står 

bakom den (bilaga B). Avsikten vid konstruktionen av enkäten har varit att göra det så enkelt 

och snabbt som möjligt för respondenten att svara. Därför innehåller majoriteten av 

svarsalternativen fasta svar. Enkäten innehåller nio påståenden där de första fem ger oss 

information om informanten bl.a. ålder, kön och utbildning. Övriga påståenden gäller i vilken 

utsträckning och i vilket syfte SVAN-proven används.  

  

Enligt Denscombe (2009) är enkäten det vanligaste tillvägagångsättet vid samhällsforskning 

och används som vetenskaplig strategi inom empirisk forskning. Enkäter förekommer i flera 

olika former och den mest välkända typen är postenkäten. För att genomföra detta arbete har 

enkäten skickats som e-postbilaga. Denna metod har valts trots nackdelen att formuläret inte 

är lika lätt att returnera som ett frågeformulär där frågorna är en del av e-posten. När det 

gäller en enkät som e-postbilaga måste respondenten öppna, besvara och spara bilagan och 

därefter bifoga den till svarsmeddelandet (Denscombe 2009). 

   

Fördelen med internetundersökningar är att de kan ge möjlighet att komma i kontakt med 

människor som annars inte skulle gå att nå. Däremot finns det vissa faktorer som kan påverka 

undersökningar som är baserade på enkäter. Vissa människor känner att de inte har tid att 

svara på en enkät eller anser att frågorna i enkäten är för känsliga. Att det kan bero på att 

några känner sig obekväma med användning av datorer avfärdar Denscombe (2009). Han 

hävdar att kvaliteten i svaren i undersökningar via internet är densamma som andra 

traditionella metoder. Däremot kan uteblivna svar leda till en snedvridning i urvalet och det 
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finns en risk med att urvalsramen är ofullständig om exempelvis uppgifter på namn inte 

stämmer. Det är viktigt att ha i åtanke att en enkät sällan erhåller svar från alla tillfrågade utan 

svarsfrekvensen kan vara mycket låg. Därför bör urvalets storlek konstrueras så att det finns 

utrymme för bortfall (Denscombe 2009). Av de 100 enkäter som skickades ut har 22 personer 

svarat. Detta ger en svarsfrekvens på 22 %. I denna studie är således svarsfrekvensen på 

enkäten låg. Denscombe (2009:27) skriver att om 20 procent svarar på en enkät så får man 

vara nöjd.   

 

3.2 Empirisk undersökning 
 
För att få svar på om elever med svenska som modersmål når upp till bedömningen F, vilket 

innebär att man inte är i behov av undervisning i svenska som andraspråk, har 30 elever med 

svenska som modersmål fått genomföra det skriftliga SVAN-provet för grundskolans årskurs 

9. Eleverna fyllde i de skriftliga svaren individuellt och provet genomfördes inom tidsramen 

för ett lektionspass. De elever som deltog i testet kommer från två olika skolor i en och 

samma kommun. En grupp består av 14 elever, varav sex pojkar och åtta flickor. Den andra 

gruppen som genomförde provet består av 16 elever, varav åtta flickor och åtta pojkar. De 

elever som har deltagit i undersökningen har fått skriftlig information där undersökningens 

syfte och metod. Deltagarna har också informerats om att undersökningen är frivillig och att 

de har möjlighet att dra sig ur vid en senare tidpunkt. Eftersom deltagarna är minderåriga har 

denna information skickats i ett informationsbrev till deras målsmän för samtycke. 

Informationsbrevet presenteras i bilaga C. 

 

En empirisk undersökning betraktas som forskningsstrategi och inte metod (Denscombe 

2009). Vid insamling av data bör följande principer eller krav beaktas: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det innebär att den som deltar 

i en undersökning ska få information om forskningen där forskningens syfte, metod och 

förväntat resultat framgår. Deltagarna ska också informeras om att det är frivilligt att delta 

och att man har rätt att dra sig ur vid en senare tidpunkt om man så önskar. Särskild 

försiktighet bör iakttas när det gäller omyndiga deltagare. Då bör kravet på samtycke från 

förmyndare tillämpas. Information om undersökningens anonymitet ska också tydligt framgå 

samt hur hantering av data samlas in, lagras och används (Hermerén 2011).  
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3.3 SVAN-proven 

Här presenteras de s.k. SVAN-proven, vilka tillkom på initiativ av Skolöverstyrelsen 1983 

och framställdes vid institutionen för praktisk pedagogik vid Göteborgs universitet. I 

instruktionsanvisningarna till SVAN-proven skriver Torsten Lindblad vid Göteborgs 

universitet att provens huvudsyfte är att få en så säker bedömning som möjligt av tvåspråkiga 

elevers färdighet i svenska och att ge underlag för rättvis resursfördelning (Lindblad 1989).  

  

Enligt instruktionsanvisningarna kan SVAN-proven användas för diagnos och för att rikta 

undervisningen mot områden som speciellt behöver uppmärksammas. Proven har ett 

”grovdiagnostiskt” syfte och är till för att fastställa den allmänna nivån på elevernas 

språkfärdighet och för att på så sätt kunna ge besked om behovet av undervisning. Däremot är 

proven inte avsedda att läggas till grund för betygssättning i svenska som andraspråk. 

Provmaterialet har tagits fram för hela grundskolan från årskurs 1-9. För årskurs 1-3 är proven 

muntliga där elevernas talfärdighet prövas och för årskurs 4, 6, 7 och 9 finns det både 

muntliga och skriftliga prov. I de skriftliga proven prövas skrivfärdighet, läsförståelse och 

ordkunskap och störst vikt läggs vid ordförrådet och läsförståelsen. De muntliga proven är 

tänkta att användas som ”findiagnos”, vilken består i att avgöra elevens förtjänster och brister 

och på så sätt avgöra vilka undervisningsinsatser som behövs (Lindblad 1989).  

  

Vidare står det i instruktionerna att vid konstruktionen av SVAN-provet har den ledande 

principen varit att ta med uppgifter som tenderar att vara svåra mer generellt, d.v.s. uppgifter 

som visar störst skillnad mellan enspråkiga svenska och tvåspråkiga elever i fråga om andelen 

riktiga svar. Den språkfärdighetssyn som präglar SVAN-proven är en kombination av 

elevernas talfärdighet, läsförståelse och ordkunskap (Lindblad 1989).  

 

3.3.1 Skriftligt SVAN-prov för årskurs 9 

Det prov som här analyseras är det skriftliga SVAN-provet för årskurs 9. Det som prövas är 

främst ordkunskap och läsförståelse. Det skriftliga provet består av två delar som båda utgörs 

av en lucktext men den senare med flervalstyp där det till varje lucka finns fyra 

svarsalternativ att välja mellan, varav ett alternativ är rätt. Uppgifterna bygger på en kortare 

eller längre text där eleven måste förstå sammanhanget för att kunna välja ett ord. Provet 

består totalt av 50 uppgifter där svaren bedöms som rätt eller fel med 1 respektive 0 poäng. 

Poängsumman överförs till bokstavsbedömning efter en 6-gradig skala (A-F), där A är lägst 
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och F högst. Bokstavsomdömena anger graden av skillnad mellan den testade tvåspråkiga 

elevens färdighet i svenska och färdigheten hos jämförbara enspråkiga elever med svenska 

som första språk enligt nedan: 

 

F ingen skillnad 

E liten skillnad 

D tydlig skillnad 

C stor skillnad 

B mycket stor skillnad 

A ingen färdighet 

 

Om det inte kan konstateras någon skillnad i språkfärdighet mellan den tvåspråkiga eleven 

och en motsvarande elev med svenska som modersmål ska eleven ha det högsta omdömet F. 

Det skriftliga provet ger en poängsumma som överförs till bokstavsomdöme. Ett resultat 

mellan 38-50 poäng ger omdömet F, 32-44 poäng ger omdömet E, 25-37 poäng ger omdömet 

D, 15-30 poäng ger omdömet C, 5-20 poäng ger omdömet B och slutligen 0-10 poäng ger 

omdömet A. Anledningen till att gränserna mellan skalstegen överlappar varandra är att 

provresultat tenderar att behäftas med osäkerhetsmarginaler och man rekommenderas därför 

inte övertolka skillnader som uppgår till några poäng (Lindblad 1989). 

  

Enligt instruktionerna för SVAN-proven är huvudprincipen att alla elever som inte har nått 

upp till bedömningen F bör få undervisning i svenska som andraspråk och elever med A eller 

B bör få avsevärt mer undervisning och hjälp än de elever som ligger på ett E eller D. 

Provresultaten bör utnyttjas för att bedöma vad eleverna behöver hjälp med, såsom grammatik 

eller ordförrådsuppbyggnad (Lindblad 1989).  

 

4. Resultat 
 
I detta kapitel följer en redogörelse och sammanfattning av resultatet från enkäten samt det 

skriftliga SVAN-prov som genomförts av elever med svenska som modersmål.  
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4.1 Enkätresultat 
 
Enkäten skickades ut till 100 lärare i svenska som andraspråk och av dessa har 22 personer 

svarat. Samtliga av dessa undervisar i ämnet svenska som andraspråk på grundskolan. Av 

enkätens nio frågor, vilka är formulerade i påståendeform, ger de första fem frågorna oss 

information om informanternas bakgrund.  

 

Tabell 1. Informanternas bakgrund 

Ålder Kvinna Man Behörighet i ämnet Lärarexamen 
20-30 2 1 1 2 
31-40 1 2 1 3 
41-50 3 1 2 3 
51-60 7 2 5 9 
61-70 3 0 1 3 

  16 6 10 20 
 

I tabellen ovan framgår att av de 22 informanter som har svarat på enkäten är 16 kvinnor och 

sex är män, vilket är 73 % kvinnor och 27 % män. Av tabellen går det också att utläsa att 20 

informanter har lärarexamen men endast hälften av dem är behöriga i ämnet svenska som 

andraspråk, vilket innebär att av de 22 informanterna har 45 % inte behörighet i ämnet. De 

övriga frågorna i enkäten gäller i vilken utsträckning och i vilket syfte SVAN-proven 

används. I tabell 2 presenteras resultatet av svaren på frågor angående kännedom och 

användning av proven.  

 

Tabell 2. Kännedom och användning av SVAN-proven  

Ålder Känner till SVAN-proven Har använt SVAN-proven Använder SVAN-proven 

20-30 1 0 0 
31-40 1 0 0 
41-50 2 1 1 
51-60 7 6 4 
61-70 3 3 2 

  14 10 7 
 

I tabellen ovan framgår att 14 informanter känner till SVAN-provens existens och tio av dem 

har använt sig av proven samt sju använder dem. Det betyder att av de 22 informanter som har 

svarat på enkäten är det 32 % som fortfarande använder sig av dessa prov i sin undervisning. 

Av tabellen kan man också utläsa att de informanter som använder sig av proven är de som 

tillhör de äldre åldersgrupperna, vilket kan förklaras av att de flesta känner till provens 
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existens och har också använt sig av dessa i sin undervisning tidigare och fortsätter med det. 

På frågan hur ofta de använder sig av proven i sin undervisning har de sju informanterna som 

använder proven svarat följande: 1 ofta, 2 sällan och 4 har svarat ibland. 

 

När det gäller frågan i vilket syfte SVAN-proven används finns det i enkäten sex olika 

svarsalternativ att välja mellan och där flera alternativ kan markeras. I tabellen nedan 

redovisas informanternas svar på denna fråga.  

 

Tabell 3. SVAN-proven används i följande syfte 

Diagnos Bedömning Nivågruppering Betygssättning Resursfördelning Annat syfte 
5 4 6 2 7 0 

 

Av tabell 3 kan man utläsa att proven används i flera syften eftersom det är sju informanter 

som använder provet och det finns 24 svar. Det främsta syftet är enligt tabellen 

resursfördelning eftersom samtliga informanter har angett detta alternativ men även 

nivågruppering anges som ett syfte. Därefter används proven för diagnos och bedömning samt 

två informanter som använder provet för betygssättning. Enligt instruktionsanvisningarna kan 

SVAN-proven användas för diagnos för att ge en säker bedömning av tvåspråkiga elevers 

färdighet i svenska samt ge underlag för rättvis resursfördelning (Lindblad 1989). Däremot är 

proven inte avsedda att läggas till grund för betygssättning, vilket två av informanter här 

anger som syfte.  

 

4.2 Resultat från SVAN-provet  

I detta avsnitt presenteras resultatet från det skriftliga SVAN-provet för årskurs 9 som utförts 

av 30 elever med svenska som modersmål. Även om provet utfördes av två grupper kommer 

här resultatet att sammanvägas eftersom grupperna kan ses som likvärdiga vad gäller 

språkfärdigheter. Först presenteras en sammanställning av det totala resultatet och eftersom 

provet består av två olika delar redovisas resultatet för de båda delarna var för sig. Resultatet 

visas i antal poäng och i procent. Dessutom presenteras det bokstavsomdöme som respektive 

antal poäng ger enligt provinstruktionen (Lindblad 1989).  
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Tabell 4. Det totala provresultatet 

Testdeltagare Del A Del B S:a Rätt i % Omdöme 
  Max 25 Max 25 Max 50 100   

1 25 21 46 92 F 
24 23 23 46 92 F 
25 24 22 46 92 F 
10 21 24 45 90 F 
23 23 22 45 90 F 
30 22 23 45 90 F 
22 19 25 44 88 F 
26 22 22 44 88 F 
27 21 23 44 88 F 
9 19 24 43 86 E-F 

21 21 21 42 84 E-F 
12 21 20 41 82 E-F 
4 15 25 40 80 E-F 

13 19 21 40 80 E-F 
2 18 21 39 78 E-F 
3 18 21 39 78 E-F 

11 23 16 39 78 E-F 
18 22 17 39 78 E-F 
7 19 19 38 76 E-F 

20 20 18 38 76 E-F 
15 18 19 37 74 D-E 
19 16 21 37 74 D-E 
5 16 20 36 72 D-E 

14 16 19 35 70 D-E 
17 18 17 35 70 D-E 
16 17 17 34 68 D-E 
6 15 17 32 64 D-E 
8 16 11 27 54 C-D 

 

Av resultatet att döma i tabell fyra når nio elever det högsta omdömet F och 13 elever på 

omdömet E-F eftersom skalstegen överlappar varandra. Ovanstående tabell visar också att åtta 

elever inte når upp till det högsta omdömet och är därför, enligt bedömningen i SVAN-

provets instruktion, i behov av undervisning i svenska som andraspråk.  

 

4.2.1 Resultat från provets första del 

Den första delen av det skriftliga SVAN-provet för årskurs 9 består av en lucktext. Testet 

består av 25 uppgifter där det till varje uppgift saknas ett ord och eleven uppmanas att fylla i 

ordet i den tomma luckan. Lucktexten består av olika fraser utan inbördes sammanhang. Av 

de 25 ord som saknas i lucktexten är 14 idiomatiska uttryck där flera av dem innehåller 

partikelverb. Siffra inom parentes står för antal elever som har angett samma svar. Det ord 
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som saknas är markerat med kursiv stil. Tabellen nedan visar resultatet när det gäller de 

idiomatiska uttrycken i provets första del men även ett uttryck från provets andra del finns 

med här (37).  

 

Tabell 5. Idiomatiska uttryck 

Uppgift Idiomatiska uttryck Felsvar Rätt i % Antal rätta svar Inget svar 
12 yr i huvudet 

 
100 30 

 7 ryckte på axlarna rörde 96 29 
 15 tappa andan hakan 96 29 
 16 bryr mig inte om få 96 29 
 6 gå i arv 

 
90 27 3 

25 på tiden bra, håret 90 27 1 
2 tänka sig för ge, se, akta 86 26 1 

14 i längden med (2), efter, på 86 26 
 3 vända ryggen till mig 83 25 
 9 skrek för full hals sin (2) 83 25 3 

13 få syn på tag (3), se (1) 80 24 2 
37 på efterkälken efterträdare (3), eftertanke (2) 77 23 2	  

8 gå till väga stänga, stoppa, ta (3), komma (2), kunna 70 21 1 
11 gå som smort smör (4), en dans (2), fan (2), smått 46 14 7 
4 ta vara på ansvar, ner, fatt, med (2), hand, slut 43 13 10 

 

I tabellen ovan kan vi se att eleverna har relativ god kunskap om flera av de idiomatiska 

uttrycken. Uttrycket yr i huvudet har alla informanter svarat rätt på. Likaså ryckte på axlarna, 

tappa andan och bryr mig inte om är välbekanta uttryck för de flesta av eleverna. Däremot är 

det främst två av idiomen som har vållat problem. Dessa uttryck är ta vara på och gå som 

smort, vilka har 43 respektive 47 procent rätta svar. Uttrycket gå som smort, där det saknade 

ordet är smort, är alltså inte välbekant för 16 elever. Alternativa rätta svar enligt provmallen 

är också väntat och planerat men ingen av de 30 informanterna har angett något av dessa ord. 

Idiomet gå som smort används för att beskriva något som går lätt utan problem, såsom när 

man smörjer in något med olja eller fett. Fyra av informanterna har svarat smör på denna 

uppgift. Om detta ordval beror på att ordet börjar med samma bokstäver och de därför tror att 

det är så man säger eller om det har med ordets betydelse att göra, d.v.s. att smör kan 

associeras med smörjmedel är oklart. Idiomet gå som smort förekommer i provet på följande 

sätt:  

  
 Det här går som ______ sa jag och gnuggade händerna.  
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Uttrycket ta vara på förekommer däremot i en liten längre text:  

 
- Oskar har massor av frukt på sina träd i år.  

- Jasså. Ja, jag förstår inte hur han som är så gammal skall kunna  ta 

_____ på all frukten.  

 

Trots att uttrycket står i ett lite längre sammanhang har 10 informanter inte fyllt i något svar 

och 7 av dem har föreslagit ett annat ord. Detta idiom verkar därför inte vara bekant för dessa 

17 elever. Själva uttrycket ta vara på kan förekomma i många andra sammanhang, t.ex. ”ta 

vara på varandra” eller ”ta vara på sig själv” vilka bör vara bekanta för informanterna men 

möjligtvis är det just i sammanhanget ”ta vara på all frukten” som inte är känt för dem.  

  

Av de resterande uppgifter som förekommer i provets första del presenteras här endast 

resultatet av de uppgifter som har flest felsvar. I provets uppgift 1 är det saknade ordet för.

  

 - Spelar du fortfarande roulette? 

 - Nej, jag intresserar mig inte ______ sådant längre.  

 

I ovanstående uppgift har 16 informanter angett den korrekta prepositionen för.  Däremot har 

7 elever svarat av, 4 elever har angett om, 2 elever har angett i och 1 elev utav. Dessa uttryck 

kan eventuellt förekomma i talspråk men prepositionen av är korrekt i uttrycket intresserad 

av.  

  

I uppgift 23 förekommer ytterligare en talspråksform. Här är det saknade ordet vart men 19 av 

informanterna har angett var. Eftersom ordet år är ett s.k. t-ord ska pronomenet var böjas 

efter det.  

 
- Den här brännaren behöver ses över ungefär ______ tredje år.  

 

I följande uppgift (18) har 16 informanter inte lyckats svara rätt. Det saknade ordet som 

eleverna ska fylla i här är ångrade. 8 elever har svarat sa, 5 elever har inte svarat alls, 2 elever 

har skrivit insåg och 1 elev har angett tänkte. 

 

 - Jag bestämde mig för att följa med men efteråt _________ jag att jag hade gjort det.  
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Säkerligen är inte ordet ångrade främmande för de 16 informanter som inte har svarat rätt 

men i detta sammanhang har de av någon anledning inte kommit på detta ord.  

  

Nästa uppgift (24) är följande fras där 17 av eleverna inte har angett rätt svar. 

 
- Om jag ________ fick bilskrället gratis, skulle jag inte vilja ha det.  

 

Här ska det korrekta ordet enligt provmallen vara så eller än vilket 13 elever har angett. 

Andra svar som har angetts är oavsett (1) , ens (1) och ändå (1). Fem elever har svarat med 

ordet inte.  

 

4.2.2 Resultat från provets andra del 

Den andra delen av provet består av en sammanhängande text, vilken handlar om fattiga och 

rika länder i världen. Till texten finns luckor och till varje lucka finns det fyra givna ord att 

välja mellan. Framför de fyra svarsalternativen finns en bokstav (A-D) och eleverna ska på en 

svarsblankett skriva den bokstav som står framför det ord de tror är rätt svar. Denna del av 

provet består av 25 uppgifter vilka är numrerade från 26-50.  

  

I detta avsnitt presenteras de uppgifter där informanterna har angett flest felsvar. En av de 25 

uppgifter som har vållat mest problem för informanterna är provets uppgift 31. De fyra 

svarsalternativen till uppgiften som eleven ska välja mellan är orden orättvisare, orättvisast, 

orättvist och orättvisa.   

 
Från mitten av 1950-talet gjordes det mer organiserade försök att ändra på den här allt 

_______ fördelningen av jordens resurser.  

  

Här handlar det alltså om att välja rätt form av adjektivet orättvis. Det korrekta svaret här är 

orättvisare vilket 11 informanter också har angett men 19 informanter har svarat orättvisa.  

  

Nästa uppgift (47) är ett exempel där man ska välja mellan fyra olika pronomen. 

Svarsalternativen är dess, deras, sin, samt sitt och det korrekta svaret här är sin. 

 
Det viktigaste var att varje land skulle ha full kontroll över _____ egen ekonomi och därför 

också ha rätt att nationalisera utländska företag.  
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I ovanstående uppgift har 14 informanter angett alternativet deras och 3 har svarat dess. Valet 

mellan sin eller deras är inte alltid en självklarhet men det finns en tumregel som säger att sin 

ska syfta på satssubjektet och så länge satsen innehåller ett tänkbart korrelat gäller den 

principen (Svenska språknämnden 2005:219).  

  

Följande två uppgifter är exempel på partikelverb där det sakande ordet är verbet i dessa 

uttryck. I uppgiften nedan handlar det om uttrycket tränga ut. 

 
Samtidigt började konstgjorda material, som framställdes i i-länderna,   _______  ut 

råvarorna.  

 

De fyra svarsalternativen till uppgift 39 är sträcka, spärra, rycka och tränga. Av 30 

informanter har 16 angett det korrekta ordet tränga. Däremot har 6 av dem angett sträcka, 5 

har svarat rycka, 2 har ej svarat och 1 informant har angett spärra.  

  

Det andra exemplet (50) på partikelverb är uttrycket slog hårt där det saknade ordet i 

lucktexten är slog. Till uppgiften finns de fyra svarsalternativen sved, svek, smet och slog. 19 

informanter har angett det korrekta svaret slog medan 10 har svarat sved samt en elev som ej 

har lämnat något svar. 

 
Prishöjningen _______ hårt mot i-länderna som byggde mycket av sitt välstånd på oljan.  

 

Sved hårt är ett vanligt uttryck och kan möjligtvis vara en anledning till att så många elever 

har angett detta uttryck som svar. Däremot, i ovanstående sammanhang är detta alternativ inte 

helt korrekt eftersom uttrycket sved hårt kombineras med prepositionen för.  

  

Ytterligare ett exempel där antal felsvar är åtskilliga är provuppgift 35. Uppgiftens 

svarsalternativ består av adverben därför, däremot, därifrån och därpå där det rätta svaret är 

därför.  

 
Det som gavs räckte ________ inte långt.  

 

I ovanstående sats kan även adverbet däremot passa in, vilket också 10 informanter har angett 

som svar. Emellertid är det sammanhanget i texten som avgör vilket ord som är det korrekta.  
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 FN rekommenderade de rika staterna att hjälpa till med åtminstone 1 % av sina 

 resurser. Men det tog lång tid innan ens några enstaka länder nådde den nivån på sin u-hjälp. 

 Det som gavs räckte _______ inte långt.  

 

I ovanstående sammanhang passar ordet därför bäst eftersom det syftar på den tidigare 

nämnda orsaken, d.v.s. anledningen till att det som gavs inte räckte långt, vilket framgår i 

föregående mening.  
 

4.3 Sammanfattning av provresultatet 
 
Provet innehåller totalt 50 frågor och när man multiplicerar antalet frågor med antal 

provdeltagare blir summan 1500, vilken då står för max antal rätt totalt för de 30 

informanterna. Hälften av frågorna ingår i provets första del och lika många frågor finns i del 

2 vilket betyder att varje del ger maximalt 750 antal rätta svar. I provets första del var den 

totala summan rätta svar 587 och 641 rätta svar förekom i provets andra del. Procentuellt är 

det således 78 % respektive 85 % rätta svar i de båda delproven. Detta betyder att provets 

första del var svårare för informanterna. En förklaring till detta kan vara att del 1 innehåller en 

lucktext där det saknade ordet ska fyllas i av eleven medan det i del 2 finns fyra olika 

svarsalternativ att välja mellan och blir på så sätt enklare, eftersom det finns möjlighet att 

gissa om man inte är säker på det rätta ordet.  

 

I avsnitt 4.2 framgick det att åtta informanter inte nådde upp till det högsta omdömet F. För 

att se om det finns något samband mellan deras felsvar och om det finns någon gemensam 

förklaring till varför de ej nådde upp till omdöme F tittar vi närmare på deras svar. De frågor 

som har vållat mest problem för just dessa informanter är bl.a. frågorna 3, 4, 8, 9 och 11 i del 

1 och 39 i provets andra del (se tabell 5), vilka alla tillhör idiomatiska uttryck. Ytterligare 

svårigheter i provets första del var fråga 1 där svaret är prepositionen för och 23 där det 

saknade ordet ska vara pronomenet vart, vilka båda har nämnts under stycke 4.3.1. Ett annat 

pronomen som har många felsvar bland de informanter som ej når upp till omdöme F är 

uppgift 28 där det rätta svaret är det men flertalet har svarat de, vilket kan tänkas bero på hur 

det uttalas. Slutligen kan man notera att den informant som hade lägst resultat (27 av 50) 

lämnade inget svar på åtta av frågorna. Om det berodde på att informanten inte kunde svaret 

eller om tiden inte räckte till är oklart.  
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5. Diskussion 
Här görs en sammanfattning av de resultat som framkommit på basis av de metoder som har 

använts i detta arbete. Detta avsnitt inleds med att diskutera resultatet av undersökningen 

utifrån de frågor som presenterades inledningsvis.  

 

5.1 SVAN-provets användbarhet  
 
Undersökningen visar att av de 22 lärare som svarade på enkäten är det 14 som känner till 

SVAN-proven. Man kan också notera att de yngre inte känner till proven i lika stor 

utsträckning som de äldre, vilket kan ha en naturlig förklaring eftersom proven är över 30 år 

gamla. Enkäten visade också att proven fortfarande används av lärare i undervisningen i 

ämnet svenska som andraspråk på grundskolan. Proven används främst för resursfördelning 

och nivågruppering. De används också för diagnos, vilket är ett av huvudsyftena med provet, 

enligt Lindblad (1989). Däremot ska de inte användas för betygssättning, vilket två av lärarna 

har angett som syfte. Tolkningen av innebörden av testresultatet är då ogiltigt (Bachman & 

Palmer 1996). När ett prov används i annat syfte än det ursprungliga kan validiteten 

ifrågasättas, eftersom det resulterar i slutsatser som inte är avsedda av provkonstruktören 

(Wrigstad 2004).  

 

Syftet med användningen av SVAN-proven är att få en säker bedömning av tvåspråkiga 

elevers färdighet i svenska och ge underlag för rättvis resursfördelning (Lindblad 1989). Ger 

SVAN-proven en säker bedömning av andraspråkselevers kunskaper i svenska? Det är inte 

själva innehållet i provet som valideras, utan tolkningen av innebörden av testresultatet som är 

avgörande om ett prov är giltigt eller ogiltigt, och därför är det viktigt att man som pedagog 

ser till att syftet med provet överensstämmer med dess konstruktion och användning 

(Bachman & Palmer 1996). Eftersom alla de informanter som använder sig av SVAN-proven 

i sin undervisning har svarat att de använder dem i resursfördelningssyfte är det viktigt att de 

begrundar den konsekvensiella validiteten som Wikström (2013) talar om och ställa sig 

frågan: Ger provet den information jag behöver? Jag vill åter lyfta fram det som sägs i STP 

(2000) att test ska uppvisa belägg för och dokumentation av att de är reliabla och äger 

validitet för det avsedda syftet. Den som ansvarar för eller tolkar ett test ska se till att endast 

använda de som passar för målet med bedömningen, annars kan det få negativa konsekvenser 

för eleverna.  



  
 

 24 

Det skriftliga SVAN-prov som har analyserats i detta arbete testar ordkunskap och 

läsförståelse. Provet innehåller till stor del partikelverb och idiomatiska uttryck, vilket brukar 

vara en svårighet för inlärare av svenska som andraspråk. Eftersom provet är ett s.k. lucktest 

är det tveksamt om det testar några djupare kunskaper och om testdeltagaren verkligen kan 

använda dessa ord och uttryck, utan endast förstår det eller bara känner till det. Med tanke på 

provets syfte anser jag att det inte är tillräcklig med ett lucktest för att göra en bedömning om 

en elev är i behov av stöd i svenska som andraspråk eller för att bedöma på vilken 

kunskapsnivå eleven befinner sig. När det gäller SVAN-provets autenticitet, vilket mäter 

provets användbarhet, anser jag att även om det till stor del motsvarar språkbruket i 

verkligheten förekommer det uttryck som inte är så vanligt förekommande bland elever i 

årskurs 9 på grundskolan, exempelvis de idiomatiska uttryck som förekommer flitigt i provet. 

Därför kan man fråga sig om dessa uttryck mäter testtagarens verkliga språkanvändning. Hur 

många tonåringar använder uttrycket går som smort eller komma på efterkälken? En elevs 

kommentar när provet genomfördes var ”Vad är det här för något? Sådant här språk använder 

man inte. Det låter som om min morfar hade sagt det”. Kanske var det ordet bilskrället som 

eleven reagerade på.  

 

I analysen har vi sett att åtta elever med svenska som modersmål inte nådde upp till det högsta 

omdömet F. Även om de inte nådde upp till det högsta omdömet kan man inte säga att de är i 

behov av undervisning i svenska som andraspråk. Däremot behöver de lära sig att använda ett 

akademiskt språk, ett s.k. skolspråk. Det är därför viktigt att testanvändaren verkligen 

analyserar svaren och inte bara ser till antal rätt eller fel, utan ställer sig frågan vad det är som 

eleven behöver utveckla när det gäller det svenska språket.  

 

6. Slutsats  
 
Jag ser en fara i att använda ett test som är över 30 år gammalt. Även om språket i provet till 

största delen inte är föråldrat så kan man fråga sig: Vad ger det för signaler att använda ett 30 

år gammalt prov? Trots att råden i STP:s guide inte är avsedda för just språkprov bör det vara 

en målsättning för oss lärare att använda de riktlinjer som rekommenderas, vilka innebär att 

kontinuerligt revidera tester när nya forskningsuppgifter presenteras. När ett prov börjar 

kännas inaktuellt eller föråldrat måste provet revideras (Wrigstad 2004). Om vi använder oss 

av ett äldre test bör vi i så fall kunna motivera vårt val och ha stöd från forskningen, annars 

kan vår kompetens ifrågasättas.  
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Mycket har hänt inom språkundervisning och kunskapsbedömning de senaste 30 åren och det 

finns uppenbarligen ett behov bland pedagoger i svenska som andraspråk att uppdatera sig när 

det gäller språkforskning. Att använda sig av ett lucktest för bedömning ger en alldeles för 

snäv bild av elevens skriftliga språkutveckling. Vi bör hellre välja test som är anpassade till 

Lgr 11, där den pragmatiska språkförmågan och elevernas språkutveckling står i fokus och 

inte fel eller svaga punkter i deras språk. Även om det inte finns någon bedömningsmetod 

som uppfyller alla funktioner så finns det alternativ till SVAN-proven. De bedömningsstöd 

som finns att tillgå är exempelvis de nationella proven, performansanalysen, Europarådets 

nivåskala eller bedömningsstödet Språket på väg. Valet av metod måste ställas i relation till 

syftet, eftersom syftet påverkar hur bedömningen bör utformas. 

 

Denna studie har vissa begränsningar. Dels är antalet elever få som har deltagit i studien och 

svarsfrekvensen på enkäten är låg. Dessutom är uppsatsen avgränsad till att endast gälla det 

skriftliga SVAN-provet för årskurs 9 och resultatet kan därför inte tillämpas på andra SVAN-

prov och man kan inte heller dra generella slutsatser utifrån det. För att kunna mäta provets 

reliabilitet borde eleverna ha fått genomföra samma prov ytterligare en gång men p.g.a. 

tidsbrist gjordes inte det. Det skulle vara intressant att genomföra en likvärdig undersökning 

inom ett antal år för att se om SVAN-provet fortfarande används.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Eva Escoz och jag studerar kandidatkursen i svenska som andraspråk vid 

Linnéuniversitetet där jag nu skriver ett examensarbete. Syftet med detta arbete är att ta reda 

på om de pedagoger som undervisar i svenska som andraspråk använder de s.k. SVAN-

proven i sin undervisning. Jag skulle därför uppskatta om du vill ta dig tid att fylla i denna 

enkät. Undersökningen är anonym och dina svar kommer endast att användas i statistiska 

sammanställningar. Deltagandet i studien är frivilligt och du har möjlighet att dra dig ur vid 

en senare tidpunkt om du så önskar. Läs igenom enkäten noga och markera det svar som 

stämmer bäst för dig. Uppstår det frågor kring enkäten eller uppsatsen går det bra att höra av 

sig till mig. Den färdiga rapporten kommer att publiceras i DIVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet).  

Tack för Din medverkan! 

 
Med vänliga hälsningar 

Eva Escoz  
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Bilaga B Enkät 
 

 

1. Man Kvinna

2. Jag undervisar i dessa årskurser

3. Antal år jag har undervisat i svenska som andraspråk

4. Jag har lärarexamen 

ja

nej

5. Jag är behörig i ämnet svenska som andraspråk

ja

nej

6. Jag känner till de s.k. SVAN-proven

ja

nej

7. Jag har använt SVAN-proven i min undervisning

ja

nej

8. Jag använder SVAN-proven i min nuvarande undervisning

ofta ibland sällan aldrig

9. Jag använder SVAN-proven i följande syfte (flera alternativ kan markeras)

diagnos

bedömning

nivågruppering

betygssättning

resursfördelning

annat syfte
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Bilaga C Samtycke 
 

Samtycke till att delta i en forskningsundersökning 

Denna undersökning är underlag till ett examensarbete i svenska som andraspråk vid 

Linnéuniversitet. Undersöknings syfte är att ta reda på om elever med svenska som 

modersmål når det högsta omdömet i det s.k. SVAN-provet, vilket är ett prov i svenska som 

andraspråk, och på så sätt kunna se om provet är giltigt. Undersökningen är anonym, vilket 

innebär att svaren kommer att behandlas under sekretess. Undersökningen är frivillig och det 

finns möjlighet att dra sig ur vid en senare tidpunkt om man så önskar. Jag, Eva Escoz, är 

mycket tacksam om ditt barn deltar i min insamling av material genom att skriva under detta 

samtycke.  

 

2015-08-15  

 

 

 

__________________________________  _____________________________ 

Målsmans namnteckning   Elevens namnteckning 
 
 
 


