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Sammanfattning 

Vissa elever blir inte godkända när de förväntar sig att bli det – så även inom utbildningen i svenska 

för invandrare (SFI). En del av dessa elever förstår inte heller att de inte är godkända eller varför de 

inte är godkända. Bakgrunden till denna studie var att jag själv kände ett behov av att förstå 

sambanden kring detta för att om möjligt minska problemet i mitt framtida yrkesliv. Syftet var att söka 

svar på varför vissa SFI-elever inte förstår sin ofullständiga uppfyllelse av kursmålen. 

Forskningsfrågorna som användes för att undersöka detta var följande: Får eleverna formativ 

bedömning i undervisningen och i så fall vilken? Har eleverna metakognitiv insikt och får de 

metakognitiv träning i undervisningen? Vilka andra faktorer har betydelse för elevernas förståelse för 

sin ofullständiga uppfyllelse av kursmålen? Metoden var att intervjua dels lärare, dels elever. Elva 

lärare svarade på en enkät med både bundna svarsalternativ och möjligheter till kommentarer.  Två 

SFI-elever som inte förstår varför de ännu inte är godkända intervjuades genom ett personligt möte 

med en elev i taget i knappt en timme. Det känsliga i studiens ämne gjorde att dessa intervjuer täckte 

även andra frågor. Resultatet visar på både överensstämmelse och diskrepans mellan lärarsvaren och 

elevsvaren. Överensstämmelsen gäller vissa anledningar till elevernas bristande självbedömning 

såsom utbildningsbakgrund, privat situation och syn på SFI. Diskrepansen gäller synen på hur 

undervisningen är upplagd, där lärarna uppger användande av många olika metoder för formativ 

bedömning och några för metakognition, men där eleverna inte uppger några metoder för formativ 

bedömning och uppvisar brister i sin egen metakognition. Eleverna känner inte till kursmålen, tror sig 

snart vara godkända och förstår inte varför de inte får skriva det avslutande provet. I diskussionen dras 

slutsatsen att dessa elever behöver mer formativ bedömning, bland annat genom mer återkoppling 

kring det de inte behärskar samt fler metakognitiva strategier, bland annat för att få svåra privata 

situationer att inverka mindre på inlärningen. Ytterligare faktorer som spelar roll för möjligheter till 



 

 

bättre självbedömning hos eleverna är deras uppnådda språknivå, beaktande av det faktum att de är 

vuxna samt SFI:s kontinuerliga intagning. 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Både elever och lärare vill att elever ska bli godkända, men ibland finns elever som vid en viss 

tidpunkt i utbildningen inte uppfyller kursmålen, inte är godkända. Detta gäller även elever i den 

frivilliga skolformen svenska för invandrare (SFI) och ämnet svenska som andraspråk. De flesta elever 

inser själva att de ännu inte uppfyller kursmålen, men enstaka elever inser det inte, trots lärarens 

förklaringar och motiveringar. Vad beror det på att vissa elever inte har tillräckliga insikter i sin egen 

kunskapsnivå i ämnet svenska som andraspråk? Denna fråga har fångat mitt intresse när jag under 

olika arbets- och praktikperioder stött på någon av dessa få elever. Mina tankar har då börjat arbeta för 

att finna en lösning på situationen. Vad kan jag som lärare göra för att avhjälpa problemet? har jag 

undrat. Kan formativ bedömning inklusive självbedömning vara till hjälp? Kan metakognitiv förmåga 

vara till hjälp? Kan några ytterligare faktorer ha betydelse? I denna studie söker jag svar med 

utgångspunkt i formativ bedömning, metakognitiv förmåga samt eventuella ytterligare faktorer till 

frågan om varför vissa elever inte förstår sin ofullständiga uppfyllelse av kursmålen. 

Ämnet för studien kan vara känsligt, men det bör hållas i minnet att de elever som studien gäller dels 

är få, dels kan komma att senare uppnå större insikter och även bli godkända. Följaktligen behandlar 

studien endast den situation som föreligger under en viss tid. Denna situation kan sedan försvinna eller 

kvarstå. Dessutom är svenska ett svårt språk att lära på flera sätt (Lindberg, 2004). 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att söka svar på varför vissa SFI-elever inte förstår sin ofullständiga 

uppfyllelse av kursmålen. Syftet undersöks med hjälp av följande forskningsfrågor: 

 Får eleverna formativ bedömning i undervisningen och i så fall vilken? 

 Har eleverna metakognitiv insikt och får de metakognitiv träning i undervisningen? 

 Vilka andra faktorer har betydelse för elevernas förståelse för sin ofullständiga uppfyllelse av 

kursmålen? 
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2. Bakgrund 

2.1. Styrdokument 

2.1.1. Skollagen och kontinuerlig intagning 

En person som har bott i Sverige i tre månader – och i vissa fall endast i en månad – har rätt till SFI-

utbildning (SFS 2010:800, kapitel 22, paragraf 11 och 13). Detta leder till kontinuerlig/ständig 

intagning av nya elever på SFI. Därför kan det till en grupp ständigt komma nya elever som är 

nybörjare i svenska. Hur ofta elever tas in skiljer sig lite från skola till skola. Eftersom elever även blir 

godkända i individuell takt och då avslutar studierna, förändras gruppernas sammansättning av 

individer ständigt. 

2.1.2. Svenska för invandrare (SFI) 

2.1.2.1. Kursplanen 

Kursplanen för SFI anger bland annat att ”eleven ska utveckla … insikter i hur man lär sig språk, och 

inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling” (SKOLFS 2012:13, s. 8) 

samt en kommunikativ språkförmåga” (ibid.) och ”sin … insikt i det egna lärandet” (ibid.). 

SFI består av tre olika studievägar riktade till elever med olika förutsättningar och mål. Inom 

studievägarna finns kurserna A, B, C och D. Elever kan avsluta SFI efter respektive kurs, men även 

fortsätta till kurs D. ”Efter kurserna B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov” (SKOLFS 

2012:13, s. 9-10). 

Angående bedömning anger kursplanen för SFI att ”utgångspunkten … ska vara elevens förmåga att 

använda det svenska språket på ett begripligt sätt … Bedömningen ska omfatta elevens kunskaper i 

enlighet med kunskapskrav … läraren måste göra en helhetsbedömning av elevens språkliga förmåga” 

(SKOLFS 2012:13, s. 10). I kunskapskraven finns värdeord markerade med fetstil som visar ”vad som 

skiljer kunskapskraven på de olika betygsstegen från varandra” (ibid., s. 31). Sålunda i skriftlig 

färdighet på kurs D, betyg C skriver eleven med ”relativt gott flyt” (ibid., s. 40) och betyg A med 

”gott flyt” (ibid.).  

Först bedömer läraren att en elev är godkänd på en kurs och eleven får därefter skriva det nationella 

slutprovet. Ofta tror dock elever att det är genom provet de godkänns och därför uppkommer, enligt 

min erfarenhet, ofta situationen att elever ber om att få skriva prov för att få visa att de är klara med 

kursen. 

2.2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning om formativ bedömning inklusive självbedömning, samt om metakognition inom 

SFI är mycket begränsad. Efter ihärdigt sökande har jag inte funnit någon tidigare forskning och har 

därför använt forskning som angränsar så nära som möjligt till dessa områden, nämligen forskning om 

formativ bedömning och metakognition allmänt inom skolan. En liten studie av tre SFI-lärare har även 
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använts. Tidigare forskning om andra faktorer gällande vuxna andraspråksinlärare finns och jag har 

valt två studier. En liten beskrivning av bedömning av andraspråksnivå används också.   

2.2.1. Formativ bedömning 

Formativ bedömning sker under formandet av lärandet, under lärandeprocessen. Formativ bedömning 

”syftar till att utveckla elevens kunskaper men även lärarens undervisning under själva 

utbildningsprocessen” (Lundahl, 2014, s. 11), till skillnad från summativ bedömning som är en 

summering av och mätning av elevens kunskaper vid ett visst tillfälle. 

I Hattie (2014) var syftet att förklara de viktigaste påverkansfaktorerna på elevers lärande och 

prestationsresultat. Metoden var att sammanställa metaanalyser baserade på miljontals elever. 

Resultatet visar att lärande befrämjas av ”synlig undervisning och synligt lärande” (ibid., s. 45). Det 

innebär bland annat att lärare får information från eleverna – helst i klassrummet – om hur 

undervisningen har fungerat så att lärarna kan justera sin undervisning. Det innebär också att eleverna 

blir lärare till sig själva genom att de kan använda ”självobservation, självutvärdering, 

självbedömning, självstudier” (ibid.). Elever behöver tydliga mål, insikt i var de själva befinner sig i 

förhållande till dessa mål samt återkoppling från lärare om hur de ska nå målen. Om de får detta är det 

mer troligt att de uppnår målen. Även delmål behövs såsom mål för en nära framtid (ibid., s. 226-227). 

Ofta är det dock så att elever visserligen känner till målen, men inte vet hur läraren bedömer deras 

prestationer eller om och när de har uppnått målet (ibid., s. 232). Hattie betonar också vikten av 

individualiserad undervisning, eftersom elever har olika intressen och erfarenheter av att lära (s. 267).  

2.2.2. Metakognition 

Duvhammar, Nordmark och Sandwall (2000) intervjuade sina egna SFI-elever. Syftet var att 

undersöka hur eleverna själva tycker att de lär sig svenska. Fem elever intervjuades i cirka en timme 

med hjälp av tolk. Den övergripande frågan var ”Hur lär du dig svenska?” och andra frågor gällde 

exempelvis hur eleverna läste läxan, hur eleverna visste att de kunde läxan, samt hur eleverna bäst 

lärde sig att prata. Resultaten visar elevernas olika uppfattningar om sätt att lära sig svenska: 

uppfattningar som säger att om bara eleven är i skolan, så lär eleven sig; uppfattningar som betonar 

repetitionens roll för att lära; uppfattningar enligt vilka lärande sker när eleven gör som läraren säger, 

både angående innehåll och metod i studierna; uppfattningar att lärande sker utifrån individen och 

därför på olika sätt. Slutligen finns uppfattningar av lärande som säger att eleverna kopplar ny kunskap 

till den de redan har. Resultatet av studien är också att elever med metakognitiv insikt har bäst 

studieresultat. I metakognitiv insikt ingår medvetenhet om både hur, vad och varför elever lär sig och 

att elever har ”en realistisk uppfattning om sin språkliga nivå” (ibid. s. 5-6), samt att de har insikt i 

vikten av eget ansvar för lärandet. Detta får till följd, menar författarna, att lärare bör ge elever 

möjlighet att reflektera kring undervisningen och till att se helheten i undervisningen. Lärarna bör även 

poängtera elevernas eget ansvar för lärandet.  

I en avhandling av Stigmar (2002) undersöktes bland annat om metakognitiv träning för 

gymnasieelever kunde stödja eleverna i informationsanvändning under arbete med internet och om den 

kunde ge eleverna mer medvetenhet om deras egen läroprocess. Metoden var bland annat att utföra 

klassrumsobservationer samt intervjua elever och lärare på dels yrkesförberedande, dels 

studieförberedande gymnasieprogram. Resultaten visar att metakognitiv träning kan stödja elevernas 

informationsanvändning under arbete med internet samt att lärarens professionella förmåga att 

samordna metakognitiv träning med elevernas inneboende motivation är central. Dessutom framkom 

att elever på yrkesförberedande gymnasieprogram hade störst nytta av att träna sin reflektionsförmåga. 
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Stigmar definierar metakognition som ”tänkande om tänkande” (ibid., s. 57) och det innefattar 

medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att minnas. 

Stigmar definierar träning av metakognition som att göra eleven medveten om sitt eget lärande genom 

att eleven exempelvis får ställa frågor inför information som eleven möter i inlärningen (ibid., s. 56). 

Av Hattie (2014) definieras metakognition som att eleven själv kan styra lärandet genom att 

exempelvis planera, följa upp och veta hur strategier ska användas (ibid., s. 257). Som metakognitiva 

strategier nämner Hattie bland annat ”självutvärdering … självobservation” (ibid., s. 258). 

Självutvärdering är att använda standarder för självbedömning, exempelvis att eleven kontrollerar sitt 

arbete innan inlämning till läraren. Självobservation är att observera, följa upp och dokumentera egna 

resultat. Andra strategier som nämns är att konstruera tekniker för att minnas fakta samt att hantera tid 

såsom schemaläggning av dagliga studier (ibid.). 

2.2.3. Andra faktorer 

2.2.3.1. Vuxenperspektiv 

Den forskning jag redovisar nedan sätter jag under rubriken Vuxenperspektiv eftersom den kan kopplas 

till det faktum att SFI-elever är vuxna. 

I en avhandling av Carlson (2002) presenteras en studie där bland annat intervjuer gjordes med 

kortutbildade kvinnliga SFI-elever och några lärare. Carlsons analys visar att SFI kan ses mot 

bakgrund av svensk nutidshistorias starka ”utbildningsoptimism” (ibid., s. 77). Lärarna med flera som 

intervjuades i studien förutsätter som norm det ”svenska” (ibid., s. 104) och upprätthåller flera 

bristperspektiv och studien visar att SFI-elever ofta är föremål för att korrigeras och fostras. Analysen 

visar också att trots begrepp som ”delaktighet” (ibid., s. 140) i SFI:s styrdokument, har eleverna 

begränsade möjligheter till inflytande över undervisningen. I studien använder bland andra lärarna 

begreppet ”eget ansvar” (ibid., s. 180) om studierna och det betyder ”att göra läxan … att prioritera 

skolan” (ibid.). Ansvar för livet utanför skolan räknas inte in i ”eget ansvar” ur skolans perspektiv, 

men däremot ur elevernas. Några elever menar att det är självklart att ta eget ansvar för studierna. 

Norton (2000) studerade vuxna inlärare av engelska som andraspråk, kopplat till den sociala världen 

omkring dem. Nortons syfte var att undersöka hur inlärarna använde sina tidigare livserfarenheter och 

hur dessa kopplades till deras investering i språkinlärning. Den ena forskningsfrågan i studien gäller 

möjligheter för inlärarna att interagera utanför skolan med målspråkstalare: vilka möjligheter finns, 

hur ser interaktionen ut socialt och hur agerar inlärarna för att ta chanser att prata eller för att avstå 

från chanser att prata samt hur mycket bör deras handlande ses utifrån deras investering i det engelska 

språket och utifrån deras identiteter som förändras med tiden. Den andra forskningsfrågan gäller hur 

kunskap om identitet och om språkinlärning utanför skolan kan genomsyra klassrumspraktiken (ibid., 

s. 22). Metoden som Norton använde var bland annat intervjuer med fem inlärare. Resultaten visar att 

alla inlärarna var mycket motiverade att lära engelska, men att de ”kände sig obekväma med att prata 

med människor hos vilka de hade en speciell symbolisk eller materiell investering” (ibid., s. 120, min 

övers.), såsom att prata med sin chef när just arbetet var centralt för livet i det nya landet. Norton 

menar att inlärares motivation att prata är kopplad till investeringar i deras identitetsbygge och 

framtida önskemål. Olika saker påverkar inlärarnas önskan att prata och öva sin engelska och därför 

använder Norton begreppet ”investment” (ibid.) istället för motivation. Denna inlärarnas investering i 

andraspråket engelska använde hon för att förstå hur och hur mycket inlärarna besvarade och skapade 

chanser till språkträning.  
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2.2.3.2. Uppnådd språknivå 

I Bergman och Abrahamsson (2004) beskrivs olika sätt att bedöma elevers andraspråksnivå, inklusive 

”[p]erformansanalys” (ibid., s. 606) och att utgå från Vibergs ”bas och utbyggnad” (ibid., s. 598).  

Performansanalys är ett sätt att bedöma en språkinlärares uppnådda språknivå och framväxten av ett 

andraspråk genom att analysera ”de strukturer som inläraren använder” (Bergman och Abrahamsson 

(2004, s. 607), såsom nominalfras, verbfras och meningsbyggnad inklusive ordföljd. Inlärarens språk 

delas in i ”[n]ybörjarnivå”, ”[m]ellannivå” och ”[a]vancerad nivå” (ibid., s. 611). På nybörjarnivå 

används exempelvis nästan bara huvudsatser och inga bisatser och ordföljden kan bli fel om inläraren 

startar satsen med något annat än subjekt: ”I dag vi simmar” (ibid., s. 609).  

Vibergs begrepp bas motsvarar de kunskaper i språket som alla modersmålstalare har vid cirka sju års 

ålder, nämligen bland annat perfekt uttal, grammatik och ordföljd. I begreppet utbyggnad ingår läs- 

och skrivkunnighet (Bergman & Abrahamsson 2004, s. 599) där sambandet mellan uttal och stavning 

finns (ibid., s. 598). 

3. Metod 

Denna studies syfte var att söka svar på varför vissa SFI-elever inte förstår sin ofullständiga 

uppfyllelse av kursmålen. Eftersom tidigare forskning inom området är mycket begränsad är det 

intressant att söka svaren hos dem som lever närmast situationen. Därför valde jag att utfråga lärare 

och elever om deras åsikter och kunskaper i frågan och för detta passar enkäter och intervjuer 

(Ejvegård, 1996, s. 44). En blandning av kvalitativ och kvantitativ metod användes, med till största 

delen kvalitativ, eftersom denna passar när förståelse av en situation är målet (Holme & Solvang, 

1997, s. 92).  

Mitt intresse låg närmare att få veta elevernas syn på situationen än lärarnas och därför valdes 

muntliga, kvalitativa intervjuer med eleverna – en elev i taget – och skriftliga enkäter till lärarna med 

både kvalitativa och kvantitativa drag. Intervjuer är ”muntlig kommunikation” (Ejvegård, 1996, s. 44) 

och kan därför utformas som vardagliga samtal där frågor kan förtydligas samt följdfrågor ställas och 

därmed kan mer och djupgående information framkomma och respondenterna styr intervjun mer än 

forskaren (Holme & Solvang, 1997, s. 99-101). Materialet som erhålls är däremot komplicerat och 

därför kunde inte många elever intervjuas (ibid., s 25) inom ramen för denna studie. Enkäter är 

kommunikation via skrift (Ejvegård, 1996, s. 44) med delvis bundna svar (ibid., s. 53), vilket inte ger 

chanser till förtydligande av frågor. I denna studies enkät (se bilaga 3) fanns dock möjlighet att 

kommentera alla frågor utom fråga 1 som var en ja/nej- fråga. Detta gjorde att enkäten fick en hög 

grad av kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1997, s. 14) och att även lärarna hade chans att ge 

djupgående information. Enkäter når många respondenter på kort tid och svaren går snabbt att 

analysera (Ejvegård, 1996, s. 50), vilket också var en anledning till att använda enkäter. 

3.1. Urval av respondenter 

För denna studie gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att de utvalda är de som var 

”lättast att få tag i” (Holme & Solvang, 1997, s. 183), eftersom de finns på två skolor som jag 
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personligen har kontakt med. Skolorna är stora och därför var chansen god att få tillräckligt många 

respondenter.  

Lärare och elever utvaldes på olika sätt men urvalskriteriet var gemensamt: att respondenterna skulle 

ha egen erfarenhet av den företeelse jag undersöker (Holme Solvang, 1997, s. 104). Lärare utvaldes 

genom att de själva valde att besvara enkäten, som skickades ut till alla SFI- och SVA-lärare på 

skolorna. En av lärarna som svarade uppfyllde inte urvalskriteriet eftersom hon uppger att hon inte har 

eller har haft sådana elever som studien gäller. Därför används inte hennes svar i studien. Elever 

utvaldes genom att en förfrågan mejlades till lärarna om kontakt med elever som uppfyllde 

urvalskriteriet (bilaga 1). En lärare svarade på förfrågan och förmedlade kontakt med två elever. Se 

vidare under rubriken Genomförande. 

3.2. Material 

Både enkäten och intervjun strukturerades noga i förväg, vilket förordas av Holme och Solvang (1997, 

s. 22). Enkäten genomarbetades noga för att uppnå åskådlighet och entydighet gällande vad som 

efterfrågades och hur svar kunde ges. Frågor med liknande innehåll blandades med andra frågor när 

det var möjligt så att inte alla frågor med liknande innehåll skulle komma direkt efter varandra, 

eftersom detta eventuellt kunde leda till att respondenterna skulle tro att jag var ute efter vissa 

bestämda svar.  

I enkätprogrammet på internet som användes begränsades antalet frågor till tio, vilket var lämpligt 

eftersom för många frågor kan leda till för få inkomna svar (Ejvegård, 1996, s. 51-52).  

Enkäten är lite problematisk på en punkt. I fråga 3 efterfrågas vad läraren gör för att elever ska förstå 

varför de är underkända och ett av svarsalternativen lyder ”Jag förklarar genom att skriva till dem”. 

Detta kan missuppfattas, insåg jag när jag hade skickat iväg enkäten. Det kan uppfattas som att skriva 

någon sorts meddelande till eleven, istället för – vilket avses – att skriva en formativ kommentar till 

eleven.  

En ”handledning till intervjun” (Holme & Solvang, 1997, s. 101) skapades med frågor som dels var 

centrala för studien, dels rörde annat (bilaga 6). Detta för att inte endast behandla det känsliga kring att 

eleverna var underkända. Intervjufrågorna utformades utifrån forskningsfrågorna, några av Lindqvists 

frågor (Lindqvist, 2003, bilaga 1), Lärare 2:s enkätsvar på fråga 2 rörande eventuell stolthet över att 

studera SFI, samt utifrån vad jag anser vara de tre centrala delarna av formativ bedömning: tydliga 

mål, insikt i sin egen kunskap relaterat till målen och återkoppling om hur målen nås (Hattie, 2014, s. 

226). 

3.2.1. Sammanfattning av materialet 

En enkät med tio frågor, varav nio möjliga att kommentera, skickades ut till samtliga SFI- och SVA-

lärare på två skolor, det vill säga till 46 lärare. Tolv svar erhölls. Ett av svaren räknas som bortfall på 

grund av att respondenten inte uppfyller urvalskriteriet. Således återstår elva enkätsvar. 

Intervjuer med cirka 22 frågor hölls på vardera knappt en timme med två elever som uppfyller 

urvalskriteriet. Eleverna intervjuades en i taget. 
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3.3. Genomförande 

Det känsliga i studiens ämne gjorde dels att studien drog ut på tiden, dels att det var nära att jag inte 

alls fick några elever som respondenter. Först mejlades ett brev till lärarna (bilaga 1) där jag beskrev 

urvalskriteriet för elever till intervjuerna, samt där jag bad om kontakt med sådana elever om lärarna 

kände till några. Därefter mejlades enkäten till lärarna med tillhörande kort information (bilaga 3 och 

bilaga 2). När svaren på enkäterna kommit in, började de bearbetas parallellt med arbete med 

utformning av intervjuerna samt upprepning av förfrågan till lärarna för kontakt med elever. 

Allteftersom tiden gick och ingen kontakt förmedlades med elever, anade jag att detta inte endast 

berodde på lärarnas arbetsbörda. Istället antog jag att det berodde på att hela ämnet för min studie är 

känsligt. Arbetet med utformningen av intervjuerna hjälpte mig också att inse detta. Frågan var 

nämligen hur intervjufrågorna skulle formuleras för att inte göra eleverna upprörda. Lösningen blev att 

blanda de känsliga frågorna med andra frågor. Anledningen till att som elev bli utvald till intervjun, 

var dock fortfarande känslig och jag anade därför att det kunde bli svårt att få elever till intervjuerna. 

Av dessa skäl ringde jag upp en av lärarna som jag har god kontakt med och det visade sig vara såsom 

jag anat. Hon visste inte riktigt vilken anledning som skulle ges till eleverna att de blivit utvalda för 

intervju. Jag betonade då att jag är medveten om det känsliga i studiens ämne och förklarade att även 

andra intervjufrågor än de känsliga skulle ställas och att intervjun skulle behandla elevens syn på sitt 

eget lärande. Läraren kunde då förmedla kontakt med elever som uppfyllde urvalskriteriet. Jag kom till 

den klass där Elev 1 och Elev 2 studerar. Först presenterades jag och min studie för klassen och 

därefter tillfrågades Elev 1 och Elev 2 om de ville låta sig intervjuas. De sade ja direkt och blev 

intervjuade en i taget under samma förmiddag. Jag upplevde det som att de öppet besvarade alla 

intervjufrågor. Intervjuerna spelades in digitalt och jag förde även anteckningar för hand om vilka 

ämnen som togs upp i intervjuerna. 

3.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att en studie undersöker det som den är tänkt att undersöka (Patel & Davidson 2003, 

s. 98). Reliabilitet innebär att studien genomförs väl, tillförlitligt och med stor träffsäkerhet. Validitet 

och reliabilitet är beroende av varandra och behövs (ibid. s. 99) eftersom de påverkar tilliten till 

forskningresultaten (Ryen 2004, s. 137).  

Nedan argumenteras för på vilka sätt denna undersökning har hög validitet och hög reliabilitet. 

Syftet med denna studie var att söka svar på varför vissa SFI-elever inte förstår sin ofullständiga 

uppfyllelse av kursmålen. Hög validitet har uppnåtts genom att utfråga samt få svar från både lärare 

och elever och hög reliabilitet har uppnåtts eftersom de är experter på sin egen respektive situation. 

Att lärarna arbetar på två olika skolor är positivt för validitet och reliabilitet eftersom lärare på en och 

samma skola kan vara del av en kultur för exempelvis bedömning som har utvecklats på just den 

arbetsplatsen.  

Blandningen av olika typer av frågor i både enkäter och intervjuer är positivt för validiteten och 

reliabiliteten. Detta visade sig genom att svar på samma sak gavs under flera olika frågor. 

Intervjuer med hjälp av tolk på något språk som respondenterna behärskar bättre än svenska hade ökat 

validitet och reliabilitet. Inga ekonomiska resurser fanns dock för denna studie och därför skedde 

intervjuerna på svenska. 
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3.5. Bearbetning och analys av materialet  

Det är innehållet i elevsvaren som är det centrala och därför användes ”bastranskription” (Norrby 

2004, s. 90), vilket är en ” grov transkription som … i hög grad görs i enlighet med 

skriftspråkskonventionen” (ibid., s. 89). Korrigering har gjorts av små ogrammatiska förekomster i 

elevernas tal för att förenkla läsningen. Däremot har jag låtit ordföljden vara såsom eleverna talar.  

I transkriptionerna har vissa särskilda sätt att skriva använts. ’Läraren’ har angetts istället för lärarens 

namn och ’partner’ istället för make/maka för att inte avslöja respondentens kön. Elevernas skratt, 

tystnad och dylikt under intervjuerna har angetts inom parentes: (skrattar). När det är svårt att höra 

vilket ord eleven säger, har två ord angivits med snedstreck emellan: ’är/har’ och när det är ännu 

svårare att höra har jag satt mitt förslag till ord med ett frågetecken inom parentes: ’(hit?)’. Ohörbara 

yttranden har markerats (?). 

Analysen av materialet har bestått i att inordna respondenternas svar under rubriker utifrån 

forskningsfrågorna samt underrubriker utifrån frågorna i enkäten respektive intervjun. Till hjälp i 

denna analys var mina anteckningar från intervjuerna. 

3.6. Etiska aspekter 

De forskningsetiska principerna förklarades för elevrespondenterna och nämndes för 

lärarrespondenterna. För elevrespondenterna förklarades deras rätt att avbryta intervjun – 

samtyckeskravet, att jag ville intervjua dem om SFI – informationskravet, att deras namn inte skulle 

nämnas någonstans – konfidentialitetskravet, samt att inspelningarna av intervjuerna endast kommer 

att finnas i min hemdator – nyttjandekravet. För lärarrespondenterna angavs i mejl (bilaga 1 och 2) vad 

enkäten gällde och att enkätsvaren skulle vara anonyma. I bilagorna till denna rapport har sådana 

uppgifter tagits bort som kan äventyra konfidentialitetskravet och ersatts med xxx (Vetenskapsrådet, 

utan årtal, s. 7-14). 

För att uppfylla det etiska kravet om anonymisering (Hermerén, 2011, s. 67) har jag i denna rapport 

sett till att enkätsvaren och intervjusvaren inte kan ihopkopplas med respektive respondent, som därför 

kallas Lärare 1-12 samt Elev 1 och Elev 2, med pronomenet ’hon’ för alla lärare och ’hen’ för 

eleverna. Dessutom läste jag aldrig under hela arbetets gång de uppgifter i enkätprogrammet på 

internet där respondenternas namn anges för respektive enkätsvar. När denna rapport har godkänts 

kommer jag att radera alla uppgifter i enkätprogrammet på internet och enkätsvaren kommer då endast 

att finnas anonyma i denna rapport. Likaledes finns de inspelade intervjuerna endast i min hemdator. 

3.7. Metoddiskussion  

Syftet med detta arbete har uppfyllts genom den använda metoden och forskningsfrågorna har 

besvarats tillfredsställande, utom möjligen frågan om huruvida eleverna får metakognitiv träning i 

undervisningen. Mer allmänna frågor om metakognition hade därför gärna kunnat ställas i 

intervjuerna med eleverna, exempelvis sådana som Duvhammar, Nordmark och Sandwall (2000) 

ställde.  

Det hade varit bra om fler än två elever hade kunnat intervjuas, även om det relativt stora antalet lärare 

som svarade på enkäten uppväger detta så att studien ändå blir valid och reliabel. Följden blir dock 

eventuellt att tyngdpunkten ligger på lärarnas perspektiv istället för – som jag hade föredragit – 
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elevernas. Samtidigt är jag mycket tacksam över att jag fick några elevrespondenter över huvud taget, 

eftersom detta visade sig vara svårt. Se vidare under 3.3 Genomförande.  

Om intervjuerna hade kunnat ske med hjälp av tolk hade det varit lättare. Tack vare mina 90 

högskolepoäng i svenska som andraspråk för vuxna samt lite erfarenhet som SFI-lärare, insåg jag dock 

under intervjun när eleverna inte förstod frågorna så att jag kunde förtydliga dem. Jag kunde även 

förstå elevernas sätt att tala.  

En svaghet under intervjuerna är att jag använde begreppet ’mål’ istället för ’kursmål’ – troligen 

eftersom begreppen för mig som blivande lärare är synonymer. För eleverna som utfrågades blev det 

däremot möjligen oklart. I intervjuerna kom ordet ’mål’ att betyda ’slutpunkt’ eller ’mållinje’. Även 

om dessa betydelser fungerade i intervjuerna hade det varit bättre att använda begreppet 

’kunskapsmål’ eftersom det hade gett eleverna chans att förstå detta som föreföll vara ny information 

för dem. 

Frågan Förstår du vad ni ska lära er under varje enskild lektion? ställdes fel under intervju 2. Jag 

frågade om eleven vet vad de ska göra istället för lära. Därför blir det ett bortfall av svaret på denna 

fråga från Elev 2:s sida. Misstaget kan möjligen försvaras med att det under intervjuerna gällde att 

ställa många frågor om samma område och dessutom utan att såra respondenterna.  

4. Resultat 

Det känsliga i denna studies ämne blir nu tydligare än förut, eftersom det från och med nu behöver 

uttryckas tydligt och ofta för att resultaten ska bli lättlästa. För denna tydlighets skull väljer jag här att 

använda begreppet ’underkänd’ istället för ’ofullständig uppfyllelse av kursmålen’. Det bör dock 

hållas i minnet att de elever som inte inser varför de är underkända, kan komma att senare inse det och 

även bli godkända. 

Först redovisas härmed lärarnas svar och därefter elevernas svar – båda med rubriker utifrån 

forskningsfrågorna och underrubriker utifrån frågorna i enkäten respektive intervjun. 

Pronomenet ’hon’ kommer att användas för lärarna eftersom det var elva kvinnor som svarade på 

enkäten och en man. Eleverna som är underkända kallas här ’Eleven’ och ’hen’. Felskrivningar i 

lärarsvaren har inte korrigerats i citaten här, eftersom regler kring citering har följts strikt. Därför 

förekommer småfel i lärarnas svar såsom det lätt kan bli när något skrivs på dator. I citaten används 

ibland hakparenteser när versal har utbytts mot gemen eller tvärtom, också detta enligt regler kring 

citering. 

4.1. Presentation av lärarsvaren 

Elva av de totalt tolv lärare som svarade på enkäten uppger att de har eller har haft elever som inte 

förstår varför de är underkända. En lärare svarade att hon inte har eller har haft sådana elever. Därför 

redovisas inga av denna lärares svar. En lärare tillägger att hon har haft ”ganska få sådana elever 

genom åren” (Lärare 1). De övriga uppger inget om antalet sådana elever och enkäten efterfrågar 

heller inte denna information. En del lärare undervisar på flera kurser än en. (Se bilaga 5, tabell 1). 
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4.1.1. Formativ bedömning 

4.1.1.1. Varför förstår inte Eleven att hen är underkänd? 

Av de förformulerade enkätsvaren valde fyra lärare både att Eleven inte kan och inte vill förstå, fyra 

valde annan anledning och tre valde endast alternativet att Eleven inte kan. 

Lärarna nämner flera anledningar som svar: att Eleven kanske skäms inför anhöriga, att Eleven lever 

med tidspress ”eftersom arbetsförmedlingen tjatar att de inte har rätt att studera så länge på Sfi” 

(Lärare 5), att Eleven ibland har hög uppskattning om sig själv och därför tjatat sig till att skriva prov, 

att Eleven inte har ”tränat analytiskt tänkande och … därför aldrig lärt sig att reflektera över och 

analysera den typen av frågor” (Lärare 1), ”någon slags blockering / frustration / bristande kunskap” 

(Lärare 3), samt att de ”inte riktigt förstått vad som krävs, men ibland är … högpresterande och har 

aldrig tidigare misslyckats (universtitet hemlandet) och de ’förstår inte’ hur det kunde bli så nu...” 

(Lärare 6). Det kan även vara ”en kombination av orsaker” (Lärare 7) och att Eleven kanske delvis 

förstår, men att hen inte vill och kan förstå helt. (Se bilaga 5, tabell 2). 

4.1.1.2. Vad gör du för att Eleven ska förstå varför hen är underkänd 

Alla lärare uppger att de pratar med Eleven och tre lärare uppger att de även skriver till Eleven. En 

uppger att hon gör mycket och en att hon gör lite. (Se bilaga 5, tabell 3). 

Att prata med Eleven om hur språk utvecklas, nämner en lärare att hon måste göra – dels om hur språk 

generellt utvecklas, dels om hur just Elevens språk förut har utvecklats och nu utvecklas. Dessutom 

arbetar hon formativt, vilket gör att eleverna blir ”medvetna om sin nivå på ett helt annat sätt. Då är 

det svårt att hamna i … ’förnekelsestadiet’ ”(Lärare 1).  

Angående skriftlig färdighet påvisar en lärare fel i Elevens text och skriver ibland om texten ”för att 

visa hur man skulle kunna göra” (Lärare 2). En annan lärare påvisade oförståeliga delar i texten, men 

Eleven själv tyckte att texten var förståelig och ”kunde inte ta in” (Lärare 3) att läsaren måste förstå. 

Angående läsförståelse, läser läraren en text tillsammans med Eleven och ”ber eleven förklarar vad 

den betyder. Ofta framkommer det att de inte har vokabulären för att kunna ta till sig en text” (Lärare 

2). 

En lärare jämför tillsammans med eleverna deras text(er) och läsförståelseresultat med 

betygskriterierna, uppmuntrar eleverna att de ”är ’på väg’ men att de behöver mer tid att processa 

språket” (Lärare 5). 

Att visa Eleven resultat på tidigare diagnostiska prov och påminna Eleven om samtal de haft, gör en 

lärare och betonar även att Elevens nivå ska fastställas långt innan kursens slut och att det aldrig ska 

vara en överraskning att inte få godkänt. 

4.1.1.3. Förstår Eleven kursmålen? 

En lärare svarar ’ja’, en lärare ’nej’ och de övriga lärarna ’ja, delvis’ (se bilaga 5, tabell 4), men en av 

de sistnämnda tillägger att hon inte riktigt förstår frågan. En lärare tillägger att en del förstår och andra 

inte förstår.  

Läraren som svarar ja tillägger att de flesta elever förstår kursmålen med det formativa sätt att arbeta 

som hon använder. 
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En lärare kommenterar att Eleven i bästa fall förstår målen efter ett tag och att ”de förstår målen bättre 

i slutet av kursen än i början” (Lärare 7). 

Mål- och resultatdefinitionerna kan upplevas mycket abstrakta, enligt en lärare och vissa elever 

behöver lång tid ”innan de är mogna” (Lärare 2) att ta till sig målen och även arbeta utifrån dem.  

Läraren som svarar nej menar att SFI:s kontinuerliga intagning av nya elever är ett stort problem och 

även att få nya elever från andra lärare eller kommuner gör att hon inte kan ”veta om de har fått 

kursmålen” (Lärare 3). Hon tar upp kursmålen ”då och då (i sin helhet) men eftersom det är svårt att 

förstå och kräver ett språk för att förstå blir ibland uppgiften svår” (ibid.). De nya eleverna har kanske 

inte ”fått informationen om kursmål (eller har inte förstått den) och faller då mellan stolarna” (ibid.). 

En tänkbar lösning på problemet med den kontinuerliga intagningen är, enligt läraren, ”någon slags 

mottagningsgrupp som introducerar eleven i kursmål” (ibid.). 

4.1.1.4. Varför förstår inte Eleven kursmålen? 

Läraren som uppger att de flesta elever förstår kursmålen genom hennes formativa sätt att arbeta, 

svarar att om de inte förstår kursmålen så har de troligen ”dålig närvaro … [a]nnars hade de blivit 

’fångade’ av det här sättet att jobba” (Lärare 1). 

”[F]ör kort skolbakgrund” (Lärare 2) kan vara en anledning, samt att Eleven ”vill ut och arbeta så fort 

som möjligt” (ibid.).  

Målen är ofta för abstrakta, tror en lärare. ”[Ä]ven om man försöker konkretisera finns det ett visst 

mått av ’learning by doing’ i det hela och det kan handla om tid- att de måste ha mer tid att öva och 

processa infomation” (Lärare 7). Läraren tillägger att ”vissa elever kan ha förstått målen i en viss 

uppgift utan att därför kunna generalisera till andar uppgifter” (ibid.). 

Eleverna har ”för bråttom att klara av kurserna. De tror ibland att det kan räcka med att skriva enstaka 

meningar och förstå en text någorlunda så har de uppnått målen” (Lärare 10). Hon tillägger att ”det är 

en annan utbildningssystem här i Sverige” (ibid.). 

4.1.1.5. Använder du kursmålen och i så fall hur? 

En lärare använder kursmålen på tre sätt av de bundna svarsalternativen i enkäten, fyra lärare använder 

kursmålen på två sätt samt sex lärare använder kursmålen på ett sätt. (Se även bilaga 5, tabell 5).  

En lärare som undervisar på B-kursen, studieväg 2, svarar att hon endast använder kursmålen för 

planering av lektioner – vilket hon alltid gör – men tillägger att hon har testat att använda dem i 

originalformulering som läromedel. Hon gav en kopia av dem till eleverna att ta hem och läsa igenom, 

men ”de hade mycket svårt att förstå den och blev t o m lite förvirrade” (Lärare 10). 

En lärare använder kursmålen både i originalformulering och omformulerade som läromedel – hon tar 

upp dem ”då och då (i sin helhet)” (Lärare 3) – samt de omformulerade kursmålen i samtal med elever.  

Att använda kursmålen i originalformulering i samtal med elever kompletteras av en lärare med att ta 

upp ”omformulerade förklaringar för centrala begrepp återkommande” (Lärare 7).  

En lärare skriver: ”[k]ursmålen är mycket svåra att åskådliggöra för eleverna för vad betyder ’gott’, 

’mycket gott’, ’relativt’ och ’i hög grad’ - däremot kan man visa praktiska exempel på vad som är ett 

visst betygssteg när det gäller skrivande” (Lärare 6). 

De omformulerade kursmålen används vid återkoppling på inlämnat material eller under lektionen då 

en lärare uppger att hon säger: ”Just nu gjorde/sa du väldigt bra, om du skulle betygsätttas skulle det 
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bli ett X därför att” (Lärare 2). En annan lärare tar delar ur kursmålen och visar ”vad eleven har 

lyckats med. Viktigt är ju att uppmärksamma eleven på VAD den behöver kunna och vad den faktiskt 

kan i dagsläget. Ett positivt fokus där jag pekar på styrkor är viktigt” (Lärare 5). 

4.1.1.6. Använder du formativ bedömning i undervisningen? Ge exempel i så fall! 

Alla lärare uppger att de använder formativ bedömning. (Se även bilaga 5, tabell 6). 

Feed-back och feed-forward använder några lärare. De skriver: ”[e]tt mycket elevaktivt klassrum där 

jag lyssnar på eleven och ger feed-back direkt” (Lärare 6), ”[f]eeback efter muntliga presentationer” 

(Lärare 9), ”skriftlig och muntlig feed-back och feed-forward på skriftliga uppgifter” (Lärare 3),          

” ’feed-forward’ hela tiden (vid skriftliga ’examinationer’ (övningar och tester/förhör)” (Lärare 1). 

Självbedömning och kamratbedömning används: ”[k]amratrespons skrivuppgifter” (Lärare 9), ”vi gör 

det i helklass med texterna projicerade på väggen via dokumentkamera” (Lärare 1), ”elevrespons på 

texter och diskussioner- där jag försöker få eleverna att se varandras ’bidrag’ till, diskussionen och vad 

det kan tillföra (samt koppla till kunskapsmålen- t.ex. nyansering/att kunna se olika perspektiv, att 

kunna resonera)” (Lärare 7). 

En lärare skriver: ”Processkrivande jämföra gamla texter med de senaste ’bit för bit’: uppmärksamma 

när eleven processar vissa fraser, vilket kan vara en väl formulerad kommentar i klassrummet. Det 

handlar om att se allt och lyfta fram elevens styrkor” (Lärare 5). 

Angående elevers arbete över tid uppger en lärare att hon ”går ofta tillbaka och påminner eleverna om 

något hen har skrivit tidigare som var felaktigt, men som nu har rättats till/ behöver ändras på” (Lärare 

2). En annan skriver att hon ger respons på starka och svaga sidor i elevernas texter och muntliga 

produktion, samt ”säger vad de ska tänka på till nästa … uppgift” (Lärare 7). 

Koppling till kursmålen uppnår en lärare genom att använda gamla nationella prov ”för att eleven ska 

förstå var den ligger i förhållande till kursmålen” (Lärare 3). En annan lärare skriver sålunda: ”[v]i 

utgår ifrån målen och deras resultat för stunden och jag visar skriftligt och muntligt på vad som var bra 

och vad som måste förbättras och hur … På det sättet blir eleverna medvetna om sin nivå på ett helt 

annat sätt” (Lärare 1). Hon tillägger att hon aldrig använder ”poäng eller betyg förrän vid kursens slut” 

(ibid.). 

Att anpassa undervisningen nämns. En lärare skriver: ”jag ger genomgångar i helklass när jag märker 

att många behöver samma sak … Märker jag att något planerat inte fungerar så ändrar jag och tänker 

om - planeringen är mer som ’en ram’ än som ett måste” (Lärare 6). En annan skriver: ”Det har alltid 

varit viktig för mig att veta vad eleverna har förstått och vad de behöver utvecklas i mer eftersom det 

blir då mycket lättare för mig att anpassa undervisningen” (Lärare 10). Denna lärare arbetar med 

teman, vilka presenteras på en nivå begriplig för eleverna. Hon skriver att planeringen av detta ”är 

utifrån kursmålen” (ibid.). 

4.1.2. Metakognition 

4.1.2.1. Arbetar du med metakognition i undervisningen – och i så fall hur? 

Åtta lärare uppger att de arbetar med metakognition och tre lärare att de inte gör det (Se även bilaga 5, 

tabell 7). En gör det inte eftersom de kurser hon undervisar på är korta och utrymmet litet att arbeta 

med metakognition och en eftersom hennes elever har ”mycket låg utbildningsbakgrund” (Lärare 10). 
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Diskussioner om lärande nämns: elever får berätta hur de kommer fram till lösningar på uppgifter och 

en lärare skriver: ”[v]i har väldigt många diskussioner om hur man/de lär sig. Hur gör de med glosor” 

(Lärare 2). Frågor som ” ’vad måste du göra för att få veta det?’ ” (Lärare 5) och ” ’Hur gör du för att 

bli bättre på det du behöver träna på?’ ” (ibid.) kan inspirera eleverna sinsemellan, menar läraren. 

Reflektionsuppgifter används både före och efter olika moment, eller skriftligt efter lektionen gör 

eleverna en metareflektion om vad de har lärt den dagen och vad som var svårt respektive lätt. Läraren 

tillägger: ”Det borde man göra efter varje lektion men tiden räcker inte alltid till” (Lärare 3). 

Lärarna uppger att de tipsar eleverna. Det är tips på ”associationsövningar för inlärning av ord” 

(Lärare 3) och tips angående uttalsträning, bland annat att spela in sig själv ”för att bli uppmärksam … 

Sedan kan eleven lyssna på sig själv efter ett tag och märka skillnad i sitt uttal. Då har eleven fått ett 

verktyg för att själv förbättra sitt uttal” (Lärare 6). 

Strategier nämns. En lärare ger eleverna lässtrategier, en annan låter eleverna berätta vilka lässtrategier 

de använde vid läsning av ett test och en tredje skriver om hur hon arbetade med eleverna med 

ordinlärning. Eleverna valde då individuellt ord att lära sig. De skulle kunna en rad saker om ordet: 

uttala, stava, förklara betydelsen av, veta ordklass det tillhör, använda i mening, kombinera med andra 

ord samt berätta ”hur man gör för att komma ihåg det” (Lärare 2). Läraren kunde genom arbetssättet 

”se vad varje elev hade lärt sig/glömt genom att repetera” (ibid.). Elever uppmanas även att i 

uppsatsskrivning använda nya ord som de lärt sig och markera de nyinlärda orden med en stjärna. 

En lärare uppger att eleverna får berätta vad de förstått och en att hon ofta förklarar varför övningar 

görs för att få eleverna att förstå den egna inlärningsprocessen. Elever får även jämföra sina tidigare 

texter med senare för att se ”vad som blivit bättre och varför de har blivit säkrare på tex ordföljd” 

(Lärare 5).  

4.1.3. Andra faktorer 

4.1.3.1. Varför uppfyller inte Eleven kursmålen? 

Antal elever är en faktor som nämns. Både ”[f]ör stora grupper” (Lärare 5) och ”[f]ör många elever 

per lärare” (Lärare 3) nämns. 

Tidsaspekten är en annan faktor. En lärare skriver att eleverna ”har gått igenom de olika stadierna för 

fort” (Lärare 2), en annan nämner ” [d]en snabba takt som ofta är på Sfi pga yttre krav på att ’snabbt 

bli klar’ för att få ett jobb” (Lärare 3) och en tredje skriver: ”en del kan vara stressad eftersom de har 

bråttom att lära sig svenska så att de kan hitta ett jobb” (Lärare 10). 

Lärarnas situation är ett annat svar: ”Brist på resurser att möta alla elever på deras språkliga nivå. För 

mycket administration för lärare att hantera alla avhopp oc inhopp, istället för att fokusera på didaktik 

och kursmål” (Lärare 3). 

Elevernas utbildningsbakgrund nämns också: ”Brist på studievana med allt vad det innebär, t ex 

studieteknik” (Lärare 1), ”låg utbildningsnivå” (Lärare 10) och därmed ovana att studera, bakgrund i 

”skolmiljöer där eget tänkande, abstrakt tänkande och självkritik inte är aktuella kognitiva brister” 

(Lärare 8). 

Elevernas bristande andraspråksnivå är en anledning och där nämns ”bristande språkmedvetenhet” 

(Lärare 11) och läsning: ”[s]vårighet att läsa och förstå innehållet” (Lärare 1), ”att man inte fått läsa 

tillräckligt mycket för att bygga upp en tillräcklig kunskap kring ord och deras betydelse/ 

konnotationer för att kunna uttrycka sig så som krävs” (Lärare 7). 
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Elevernas egen (personliga/privata) situation nämns: ”En känsla av meningslöshet med studierna” 

(Lärare 1), ”vissa kan vara traumatiserad och ha svårt att koncentrera sig” (Lärare 10), ”brist på 

kunskap om sitt lärande, omedveten och andra eventuella problem” (Lärare 12). Det kan också vara att 

eleverna ”inte riktigt ’acklimatiserat sig’, längtar tillbaka till sitt hemland, tänker på krig och 

konflikter, har försörjningsstöd och upplever stor press att klara studierna, arnetar samtidigt etc.” 

(Lärare 7). 

4.1.4. Didaktiska åtgärder 

4.1.4.1. Vad gör du för att Eleven ska utvecklas mot målen? 

Extraundervisning/Stödundervisning nämns för skrivning, uttal och för det som Eleven ”är svagast i” 

(Lärare 10) i form av extra uppgifter under lektionen, läxor att senare gå igenom med läraren, eller 

uppgifter som kan kommenteras av läraren via Google Drive.  

Samtal nämns som en åtgärd ”för att eleven ska få självinsikt och kunna jobba med ’problemet’ på 

egen hand” (Lärare 6). 

Återkoppling nämns som åtgärd, både skriftlig och muntlig, såsom att gå igenom skrivuppgifter 

individuellt med Eleven under lektionen om tid finns trots många elever. 

Återkoppling utifrån målen nämns också. En lärare förklarar ”tydligt vad målet är och vilken nivå de 

ligger på” (Lärare 12). En annan utgår från målen och elevernas resultat och visar skriftligt och 

muntligt ”vad som var bra och vad som måste förbättras och hur … På det sättet blir eleverna 

medvetna om sin nivå på ett helt annat sätt” (Lärare 1). 

4.2. Presentation av elevsvaren 

När frågorna om kursmålen ställdes, användes ordet ’mål’ istället för ’kursmål’. Av denna anledning 

används här nedan både ordet ’kursmål’ och ordet ’mål’. Se vidare under rubriken Metoddiskussion.  

Intervjuaren kallas ibland ’jag’. 

4.2.1. Andra faktorer 

Andra faktorer redovisas före de andra resultaten eftersom det fungerar som bakgrund till eleverna och 

deras situation.  

Elev 1 går D-kursen. Elev 2 går C-kursen. 

4.2.1.1. Den privata situationen  

Elev 1 har en mycket svår situation eftersom hela familjen är kvar i det första hemlandet. Eleven har i 

tio år väntat på att de ska få komma till Sverige och tänker ständigt på dem, vilket gör det svårt att lära 

sig svenska. Eleven säger: ”många gånger jag gick till Migrationsverket och jag har pratat med dem, 

men de lyssnar inte på mig … de sa till mig att vänta och vänta och vänta” (Elev 1). 

Elev 2 nämner sina svenska kompisar som hen umgås med. Genom dem har eleven lärt sig prata och 

de korrigerar också hens språk om hen gör fel. Eleven har arbetat i flera år samt studerat en omgång 

tidigare på SFI utan att fullgöra någon kurs. 
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4.2.1.2. Skolgång i första hemlandet 

Elev 1 har gått tre år i skolan i första hemlandet och sedan blev det krig. 

Elev 2 kunde som liten inte gå i skola i första hemlandet eftersom hen var fattig och därför tvungen att 

arbeta istället. Hen var vuxen när hen började skolan, eftersom hen då samtidigt kunde försörja sig 

själv. Eleven gick då sju år i skola innan krig bröt ut och därför avslutades inte skolgången. Eleven 

kom senare till ett grannland där hen studerade engelska. 

4.2.1.3. Synen på SFI 

Frågan ”Vilken syn har du på SFI?” ställdes inte utan frågan var: ”Är du stolt över att studera på 

SFI?”. Eftersom eleverna inte svarade direkt på detta, har rubriken här valts utifrån de svar som 

eleverna gav. 

Elev 1 tycker att det är jättebra att lära svenska för då kan hen studera annat och hitta ett jobb, men 

säger också att hen har många saker att tänka på såsom att ta körkort, skaffa sig en yrkesutbildning och 

betala hyran, vilket har varit svårt ibland. Eleven säger att SFI bara är en liten del för eleven och att 

hen måste tänka på allt. Eleven hoppas att snart hitta ett jobb så att hen slipper ansöka om hjälp med 

att betala hyran. Eleven vill klara sig själv. 

Elev 2 tycker att det är roligt på SFI och vill lära, samtidigt som hen har synpunkter och även uppger 

att hen inte brukar gå så mycket på SFI, det vill säga inte har full närvaro. Eleven ser den kontinuerliga 

intagningen som ett problem: ”du känner dig, du glömmer svenska tillbaka” (Elev 2). Eleven säger att 

detta är ett problem för Eleven själv och att hen inte förstår varför andra elever får skriva prov, men 

inte hen själv. Dessutom efterlyser eleven diktamen i undervisningen och berättar att i hemlandet hade 

de mycket diktamen och utantill-inlärning i skolan. 

4.2.2. Formativ bedömning  

4.2.2.1. Insikt i anledningar till att vara godkänd eller underkänd 

Båda eleverna säger att de vill skriva provet och att de är mogna för det, samt har bett om att få skriva 

det, men fått svaret att de måste vänta. De jämför sig med andra elever som har fått skriva prov och 

förstår inte varför de själva inte får skriva.  

Elev 1 tror att hen blir godkänd på SFI. Hen säger: ”två gånger jag sa till dem att jag ska göra prov, 

men de lyssnar inte på mig” (Elev 1). Eleven verkar inte veta orsaken över huvud taget till att inte få 

skriva prov: 

Intervjuaren: …fö..för jag tänker att du kanske inte är godkänd – har de [lärarna] sagt någonting 

sådant, att du kanske inte är klar med svenskan, bara. De har inte sagt det, eller?  

Elev 1: Nej, de sagt inte. 

Intervjuaren: Eller ’du måste träna mer’, sa de så, eller? 

Elev 1: Nej, de sa ingenting. 

Intervjuaren: De sa ingenting, bara?  

Elev 1: Nej. 

Intervjuaren: Okej. 

Elev 1 planerar att istället skriva provet på en annan skola i en annan kommun. 
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Elev 2 upplever att det inte är svårt på SFI och att det därför är konstigt att hen inte får skriva prov. 

Elev 2 säger dock att läraren ska bestämma. 

Angående orsaker till att inte få skriva prov menar Elev 2 att hens bristande närvaro är orsaken, något 

som hen återkommer till under intervjun. 

Elev 2: Nej, jag är inte klar, jag vill … göra prov, men lärare säger: ’du kommer i SFI på en vecka 

två gånger … du måste vänta, inte nu ska du göra prov’. Det är … problem för mig … [Läraren] 

säger man måste vänta lång tid, ’ni ska inte komma en vecka två gånger … ni måste komma varje 

dag’ (Elev 2) 

Angående frånvaro nämner Eleven två faktorer. Eleven har för läraren hänvisat till att hen studerar ett 

annat ämne utöver SFI så att det blir drygt åtta timmar totalt och att de inte ”hinner” (Elev 2) komma 

till SFI varje dag. Eleven uppger dessutom att ibland förekommer övningar på SFI som hen redan har 

gjort en gång och att dessa är för lätta för Eleven och därför går Eleven hem. Hen nämner också en 

annan elev som går hem av samma anledning. Läraren tycker dock att eleven ska göra övningarna 

igen, enligt Elev 2.  

4.2.2.2. Kunskap om kursmålen 

Elev 1 har inte sett kursmålen och Elev 2 förstår inte frågan. Jag berättar att kursmålen finns i enklare 

formulerad form på deras skola så att de ska vara lättare för elever att förstå och jag ger ett påhittat 

exempel på ett enklare formulerat kursmål såsom att kunna skriva ett mejl till sin chef. Därefter frågar 

jag om eleverna har sett dessa mål. Elev 1 har inte sett dem, varken i originalformulering eller i 

förenklad form. Elev 2 förstår inte riktigt frågan (se transkription). 

Frågan ställs därefter om vilka kursmålen är. Elev 1 uppger att de är att ”skriva bra och läsa bra och 

tala bra” (Elev 1), där det senare innebär att ”man pratar grammatiken” (ibid.). När jag frågar om god 

skrivförmåga innebär att en elev skriver utan så många fel, säger eleven ja. Elev 2 förstår inte frågan: 

Intervjuaren: Vet du vad du ska kunna på C-kursen? 

Elev 2: … Jag vet som vi har studerat allt,  

Intervjuaren: Mm.  

Elev 2: från början från slut, 

Intervjuaren: Mm.  

Elev 2: Okej? 

Intervjuaren: Mm. 

Elev 2: (?) … vi har gjort det. Om du ger mig (den där) en papper, jag kan skriva … Jag kan.           

Intervjuaren: Nu, nu förstår inte jag riktigt. 

Elev 2: Du ger mig exempel boken: ’Du måste skriva (?) svara och frågor!’ ... Jag kan skriva svara 

och frågor. 

Intervjuaren: Just det. 

Elev 2: Ja. Alltid/Allting kommer right.  

Intervjuaren: Ja. 

Elev 2: Ja. Det är för mig jättelätt, jag har gjort många gånger. 
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4.2.2.3. Självbedömning i förhållande till kursmålen 

Båda eleverna anser att de befinner sig nära mål. Jag ritar under intervjun en enkel bild för dem – en 

för varje elev – som föreställer mål och två olika markeringar som föreställer var de tror att de 

befinner sig i förhållande till mål. Den ena markeringen är nära mål och den andra markeringen är 

långt från mål. Båda eleverna menar att de befinner sig vid den markering som ligger nära mål.  

Vid frågan om vad de tror att de måste göra för att komma ända fram till mål svarar de lite olika. Elev 

1 säger: ”Man måste försöka och, men det går inte (skrattar) därför att man tänker hela tiden på mina 

barn.” (Elev 1). Hen tillägger att det är svårt och att tio år inte är kort tid. Elev 2 säger att hen måste 

”plugga” (Elev 2), samt göra mer diktamen. Hen tillägger att i undervisningen har de inte gjort mycket 

diktamen. Eleven nämner en annan hörövning som de har gjort, men upprepar att de inte har gjort 

diktamen, vilket hen har hört görs på D-kursen. Eleven tycker att diktamen är bra. Dessutom säger 

Eleven att det inte är svårt på SFI och att hen inte har mycket fel i exempelvis texter hen skriver och 

lämnar in till läraren. Samtidigt nämner hen brister i sitt språk och vad hen behöver träna mer på. 

4.2.2.4. Insikt i lärandemål under varje enskild lektion 

Här är ett bortfall i resultatet från Elev 2:s sida, se Metodiskussion. 

Elev 1 svarar nej och tillägger: ”Varje gång [Läraren] lämnar något papper till oss och vi pluggar på 

den” (Elev 1). (Se även under 4.2.2.5.). 

4.2.2.5. Frågor under lektionerna 

Båda eleverna uppger att även elever ibland ställer frågor och läraren svarar. Elev 2 säger att det sker 

när det är någonting de inte förstår och då förklarar läraren allt. 

Elev 1 berättar att läraren väljer vilken elev som ska svara på en fråga och då svarar den eleven och de 

andra lyssnar.  

Båda eleverna säger att den som ska svara inte brukar tänka länge utan att svaren brukar komma snart. 

Elev 2 säger att om svaret ”bli (blir?) lång, tiden går” (Elev 2).  

Angående hur länge eleverna pratar när de svarar, säger Elev 1 att hen bara svarar på frågorna och när 

jag säger att ett svar även kan vara långt, svarar eleven ”Ja, jag förklara allt … Man måste svara på 

allt” (Elev 1). 

Hur undervisningen kan vara upplagd framkommer senare under intervjun. Elev 1 berättar att de får ett 

papper med frågor och att de svarar själva på dem först. Därefter skriver läraren frågorna på tavlan och 

nominerar en elev att svara på en fråga, eleven svarar och läraren säger om det är fel eller rätt samt 

skriver rätt svar på tavlan och alla elever skriver rätt svar på sina papper (Se även under 4.2.2.4.) 

4.2.3. Metakognition 

4.2.3.1. Strategier för självstudier 

Elev 1 uppfattar troligen min fråga som gällande skolundervisning och inte självstudier, eftersom hen 

svarar utifrån vilken tid skolundervisningen börjar och kopplar det till bostadens närhet till skolan. 

(Faktaupplysning: Elevens skoldag börjar 8.30.) Eleven säger att 8.30 är en bra tid om bostaden ligger 

nära skolan. Hen är pigg vid 8.30, men trött på eftermiddagen av studierna på förmiddagen. Eleven vill 

studera hemma och har försökt, men det går inte på grund av att eleven ständigt tänker på sin familj 

och känner sig trött på allt, samt att eleven har långa studiedagar. 
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Elev 2 säger att hen pluggar en timme hemma på kvällen. Då fungerar det bra efter att ha vilat och ätit. 

På morgonen har eleven inte tid. 

4.2.3.2. Strategier för att minnas, exempelvis nya ord 

Elev 1 uppger att hen brukar skriva många gånger. Att skriva exempelvis ett ord många gånger är bra, 

uppger Eleven. 

Elev 2 uppger att hen minns om hen har läst något två-tre gånger. Eleven berättar om sin strategi: att 

först skriva ett ord på ett papper och läsa det – memorera det – att därefter lägga bort papperet och 

skriva ordet på nytt och att till sist titta på papperet igen och kontrollera det som skrevs utan att titta på 

papperet.  

4.2.3.3. Att koncentrera sig när detta är svårt 

Svårigheten att koncentrera sig togs endast upp med Elev 1 eftersom hen har väntat på sin familj i tio 

år och tänker på dem hela tiden – både hemma och under lektionerna. För att förtydliga tar jag mig 

själv som exempel och berättar att om jag sitter och studerar på universitetsbiblioteket och inte kan 

koncentrera mig, brukar jag ta en paus och gå iväg från mina studier en stund. Eleven skrattar då lite 

och säger att eleverna inte får gå ut från lektionerna:  

Elev 1 (fnissande): …man måste sitta där. 

Intervjuaren: Är det så? 

Elev 1: Ja. Om man går ut, läraren blir arg.  

Intervjuaren: Okej. 

Elev 1: Jag vill inte den. 

Eleven får ibland telefonsamtal från sin familj under lektionstid. Eleven stänger då av telefonen och 

när eleven därefter vill gå ut ur klassrummet för att prata med dem får hen inte det. Eleven har inte för 

avsikt att prata i klassrummet utan att gå ut och prata, men får inte göra det. Ibland argumenterar 

eleven emot läraren och ibland inte. 

Eleven säger att hen inte kan koncentrera sig när hen inte får prata med familjen. Då sitter eleven och 

undrar vad familjen ville. Eleven har visserligen aldrig gått ut och pratat med familjemedlemmar när 

de har ringt, men hen tror att det skulle bli lättare att koncentrera sig efter att ha pratat med dem. 
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5. Analys och diskussion 

Här ställs elevsvaren mot lärarsvaren och elevsvaren får större utrymme eftersom mitt intresse låg 

närmare att få veta elevernas syn på situationen. Svaren tolkas ibland, de analyseras, de kopplas till 

tidigare forskning och några förslag på lösningar till situationen ges. Eftersom ingen slutsats kan dras 

om vad dessa elever har erhållit av allt det som lärarna nämner i enkäten att de gör i undervisningen, 

så jämförs elevsvar och lärarsvar allmänt med varandra. 

Alla elever som är underkända kallas här ’Eleven’ och ’hen’.  De intervjuade eleverna kallas som 

vanligt ’Elev 1’ och ’Elev 2’.  

Rubrikerna är satta utifrån alla tidigare rubriker i uppsatsen. 

5.1. Andra faktorer 

5.1.1. Vuxenperspektiv  

Elev 1:s familj är kvar i första hemlandet och eleven säger angående att familjen ibland ringer under 

lektionstid: ”Om man går ut [från lektionerna] läraren blir arg … Jag vill inte den” (Elev 1). Detta 

tolkar jag som att Eleven inte vill att läraren ska bli arg. Å ena sidan kan det vara störande om elever 

tar emot telefonsamtal under lektionstid. Å andra sidan säger Elev 1 att hen inte kan koncentrera sig 

när hen inte får prata med familjen, för då sitter eleven och undrar vad familjen ville. Eleven tror att 

det skulle bli lättare att koncentrera sig efter att ha pratat med dem. Kanske behöver de två sorters 

ansvar som nämns i studien av Carlson (2002), tas med i beräkningen i Elev 1:s situation, nämligen 

ansvaret för familjen (ibid., s. 181) och ansvaret för SFI-studierna (ibid., s. 183), för att nå en hållbar 

lösning på situationen. Ett vuxenperspektiv på eleverna skulle i denna situation kunna bestå i att Elev 

1 får möjlighet att informera kamraterna och läraren om att hen väntar viktiga samtal av familjeskäl 

och att hen hoppas att det går bra att ta emot samtalen. Troligen sker detta ibland på många 

arbetsplatser, såsom exempelvis i mötessituationer där någon deltagare har en döende anhörig och 

därför vill vara nåbar per telefon. Om Elev 1 gör på detta sätt får eleven dessutom träna på att språkligt 

lösa situationen.  

5.1.2. Uppnådd språknivå 

Elev 2 tycker om diktamen och efterlyser det i SFI-undervisningen och berättar att i första hemlandet 

hade de mycket diktamen i skolan. Dessa faktorer kan tyda på att Elev 2 behöver utveckla 

skriftspråket, det vill säga sin ”utbyggnad” (Bergman & Abrahamsson 2004, s. 598). Däremot är 

rättstavning endast en del av den kommunikativa språkförmåga som enligt kursplanen för SFI 

(SKOLFS 2012:13, s. 8) ska utvecklas och därför får diktamen troligtvis inte ta för stor plats på den 

kurs Elev 2 studerar.  

På frågan om varför Eleven inte förstår att hen är underkänd, svarar en lärare att det kan bero på 

”någon slags … bristande kunskap” (Lärare 3). En tolkning av ’kunskap’ kan vara svenska 

språkkunskaper. Om en elev inte har basen (Bergman & Abrahamsson 2004, s. 598) i språket 

färdigutvecklad, blir det naturligtvis svårt för hen att förstå allt som förmedlas på svenska, inklusive 

lärares återkoppling om hens kunskaper i förhållande till kursmål. En lärare jämför exempelvis 

Elevens text(er) med betygskriterierna, men Elev 1 uppger att lärarna inte har sagt någonting om 
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anledningar till att hen inte får skriva prov. Kanske har Elev 1 helt enkelt inte förstått rent språkligt 

lärarens förklaring. 

5.2. Formativ bedömning 

5.2.1. Allmänt om formativ bedömning 

Lärarna nämner flera formativa bedömningsmetoder som de använder, men enligt Elev 1:s beskrivning 

av hur undervisningen kan vara upplagd (se under 4.2.2.5. Frågor under lektionerna) verkar de inte ha 

fått ta del av dessa eller så har de inte kunnat tillgodogöra sig dem. En lärare som uppger att hon 

arbetar formativt och utgår från kursmålen och påvisar Elevens utvecklingsområden, säger nämligen 

om eleverna att ”[d]å är det svårt att hamna i det där ’förnekelsestadiet’ ”(Lärare 1). En lärare kopplar 

till kursmålen genom att använda gamla nationella prov ”för att eleven ska förstå var den ligger i 

förhållande till kursmålen” (Lärare 3). Både Elev 1 och Elev 2 säger att de vill skriva provet, att de är 

mogna för det och de förstår inte varför de inte får skriva. Därför har de troligen inte mött Lärare 1:s 

eller Lärare 3:s sätt att arbeta.  

Kanske skulle Elev 1 och Elev 2 behöva mer individualisering, exempelvis i form av tydligare 

återkoppling om sin kunskapsnivå. En lärare uppger att hon visar elever utifrån kursmålen vad de kan, 

men Elev 1 och Elev 2 behöver kanske mer tydligt få höra vad de inte kan, annars kan återkopplingen 

bli en björntjänst för dem. Elev 2 säger exempelvis att det inte är svårt på SFI och att hen inte har 

mycket fel i exempelvis texter hen skriver och lämnar in till läraren. Något i återkopplingen fungerar 

inte för denna elev. Dels behöver eleven troligen svårare uppgifter, dels inse att det finns delar av 

språket som hen inte behärskar. Att markera fler fel eller till och med alla fel i elevens texter kanske 

kan ge eleven en sannare bild av sin kunskapsnivå. Enligt min erfarenhet gör lärare aldrig detta 

eftersom de inte vill ta lusten från en elev, men kanske skulle det vara värt att pröva för de elever som 

denna studie gäller. Stöd och uppmuntran kan ges samtidigt på andra sätt. 

Elev 2 avviker ibland från undervisningen innan den är avslutad bland annat när det förekommer 

övningar som eleven redan har gjort och hen upplever som för lätta. En förklaring till att övningarna 

görs igen kan vara att läraren anser att de är ett sätt för eleverna att visa att de uppfyller kursmålen. En 

lärare nämner nämligen att hon anpassar undervisningen om ”många [elever] behöver samma sak” 

(Lärare 6), vilket kan tyda på att hennes elevers lärande är synligt för henne och att hon har anpassat 

undervisningen efter det (Hattie, 2014) och därför gör vissa övningar om igen. Om det förhåller sig på 

det sättet så inser troligen inte Elev 2 det. Även delmål såsom mål för en nära framtid, behövs för 

eleverna (ibid., s. 226-227). I denna situation är också Elev 2:s ”investering” (Norton, 2000, s. 120) 

central. Elev 2 kanske inte kan koppla övningarna till sitt identitetsbygge och framtida önskemål 

(ibid.) och kanske behöver hen hjälp till ”engagemang för att leta efter ytterligare utmaningar” (Hattie 

2014, s. 47). Frågan är också om Elev 2 förstår kopplingen mellan sin frånvaro och kursplanen för SFI 

som anger att betyg inte ska sättas ”[o]m läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper 

på grund av bristande deltagande” (Kursplanen, s. 45).  

5.2.2. Kunskap om kursmålen 

Elev 1 och Elev 2 känner inte till kursmålen. Flera lärare nämner att kursmålen är abstrakt 

formulerade. Därför krävs det ett stort arbete av lärare att konkretisera dem. Enligt min erfarenhet 

läggs tid på detta i lärarkollegiet gemensamt på vissa skolor, medan det i andra skolor är upp till den 

enskilda läraren. 
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En lärare nämner SFI:s kontinuerliga intagning som ett stort problem bland annat eftersom elever på 

grund av den kan missa hennes genomgång av kursmålen och hon har inte möjlighet att ta upp dem 

varje gång hon får en ny elev (Lärare 3). Enligt Hattie (2014) behöver dock elever tydliga mål, insikt i 

var de själva befinner sig i förhållande till målen samt återkoppling från lärare om hur de ska nå målen 

och han menar att om de får detta är det mer troligt att de uppnår målen (ibid., s. 226). Därför kunde 

det kanske vara insiktsgivande för Elev 1 och Elev 2 att på något sätt konfronteras med kursmålen, 

kanske synligt under varje, enskild lektion, något som ingen lärare uppger att hon gör.  

5.3. Metakognition 

Metakognitiv förmåga visar både Elev 1 och Elev 2 prov på genom sina svar i intervjun, och jag tror 

därför att de har förmåga att inse varför de är underkända. Deras metakognitiva förmåga kan dock 

behöva öka eftersom de inte ger särskilt utförliga svar på intervjufrågorna rörande metakognition. 

Kanske kan Elev 1 och Elev 2 jämföras med eleverna på yrkesförberedande gymnasieprogram som har 

”färre strategier för att närma sig ett lärostoff” (Stigmar, 2002, s. 211). Följaktligen skulle Elev 1 och 

Elev 2 kanske behöva fler metakognitiva strategier. Angående ökad metakognitiv förmåga, spelar 

troligen elevernas privata situation stor roll och särskilt Elev 1:s situation eftersom hen har svårt att 

koncentrera sig på studierna på grund av att familjen är kvar i första hemlandet. Kanske skulle eleven 

kunna ha bestämda tider då familjen kan ringa – även under lektionstid – och att eleven försöker att 

under övrig tid varligt vända tankarna endast mot studierna. Kanske kan samtal med eleven om hens 

situation vara en bra start med tanke på en av definitionerna av metakognitiv träning: ”att 

medvetandegöra eleven om det egna lärandet” (Stigmar, 2002, s. 56). Elever blir medvetna om sina 

tankar när de uttalar dem, menar Stigmar (ibid.). För ett samtal kan frågorna i studien av Duvhammar, 

Nordmark och Sandwall (2000) ge inspiration. Eftersom den studiens resultat är att elever med 

metakognitiv insikt har bäst studieresultat, är det viktigt att just Elev 1 och Elev 2 förbättrar sin 

metakognitiva insikt. 

Kanske behöver både Elev 1 och Elev 2 mer individualiserad undervisning. Individualisering är en 

metakognitiv strategi, enligt Hattie (2014, s. 255). En del av individualisering kan vara att möta 

eleverna på deras nivå, vilket kräver mycket planeringstid, men en lärare uppger att lärarna har ”[b]rist 

på resurser att möta alla elever på deras språkliga nivå. För mycket administration för lärare…” 

(Lärare 3). 

Kanske behöver både Elev 1 och Elev 2 förbättrad förmåga till självbedömning, vilket kan uppnås 

genom formativ bedömning. Anonymiteten (och metoden) i denna studie gör att det inte framgår om 

Elev 1 och Elev 2 får formativ bedömning eller hur mycket eller om de har tillgodogjort sig eventuell 

sådan. Allmänt kan dock sägas att i formativ bedömning ingår tydliga mål, insikt i var elever befinner 

sig i förhållande till målen samt återkoppling från lärare om hur de ska nå målen (Hattie, 2014, s. 45). 

Även delmål behövs (ibid., s. 226-227). Elev 2 verkar dock varken ha förstått kursmålen eller målet 

med de övningsuppgifter som hen redan har gjort och anser att hen kan. Kanske ser eleven dessa 

uppgifter som kursens innehåll – särskilt eftersom de återkommer – och när hen då upplever att hen 

kan dem, är det förståeligt att eleven anser att hen är klar med kursen. Kanske har Elev 2 sålunda 

skapat en hypotes om vad kursmålen innehåller och kanske är detta naturligt när hen inte har insikt i de 

verkliga kursmålen. Kanske kan uppsatta ”standarder … för självbedömning” (Hattie, 2014, s. 258), 

hjälpa Elev 1 och Elev 2. 
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6. Avslutningsvis 

Den kontinuerliga intagningen inom SFI leder till en rad problem, bland annat att mer tid behövs till 

både administration (Lärare 3) och lektionsplanering, att genomgången av kursmålen kan missas av 

elever, att gruppdynamiken störs, samt att eleverna har svårt att förstå hur systemet fungerar för att bli 

godkänd, nämligen att SFI på sätt och vis innebär individuella studier. 

Ytterligare idéer förutom de som nämnts under Analys och diskussion till lösningar på situationen som 

denna studie har behandlat, kan vara att ta hjälp av tolk, samt att ge eleverna flera mindre prov där 

deras kunskapsnivå blir ”synlig” (Hattie, 2014) för dem själva. 

6.1. Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning kan framför allt vara att intervjua fler elever – kanske högutbildade – och 

kanske med hjälp av tolk. I min studie är båda elevrespondenterna kortutbildade, men Lärare 6 nämner 

att denna situation även kan gälla elever med universitetsutbildning. Tolk kan alltid vara bra att 

använda, men kanske särskilt om kortutbildade elever intervjuas, med tanke på deras uppnådda 

språknivå (Bergman & Abrahamsson 2004) vid intervjutillfället och att forskaren vill förvissa sig om 

att de och forskaren själv förstår varandra.  

Resultaten i denna studie visar inte om just de intervjuade eleverna erhåller något av det som lärarna 

nämner från sin undervisning, eftersom lärarsvaren här är anonyma. Därför kan vidare forskning bestå 

i att jämföra elever i samma situation som i denna studie med just sina lärares undervisning. Då blir 

ämnet för studien troligen ännu mer känsligt. Även lärare kan intervjuas och inte som i denna studie 

svara på enkäter. Två intervjutillfällen med både elever och lärare kan också tillämpas och tid kan få 

förflyta mellan dessa två tillfällen. Kanske är det nämligen så att i forskning som denna, kan själva 

forskningen, själva intervjun, få respondenterna att inse orsaker till vissa SFI-elevers ofullständiga 

uppfyllelse av kursmålen. Kanske kan de under själva intervjun få idéer på lösningar – endast genom 

att tala om problemet.  
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Bilaga 1 

Brev till lärarna 

 

Hej! 

Jag heter Rebecka Bodemar och jag studerar på lärarprogrammet med inriktning mot Svenska för 

invandrare. Er skola xxx. Just nu gör jag mitt självständiga arbete under den sista terminen på 

utbildningen och jag hoppas kunna få det empiriska materialet från er skola.  

SFI-lärare har alltid elever som inte uppfyller målen i någon eller några av de fyra färdigheterna. De 

flesta elever förstår själva att de ännu inte uppfyller målen. Men enligt min erfarenhet har SFI-lärare 

ibland enstaka elever som inte uppfyller målen men som själva inte inser detta. Hur mycket läraren än 

förklarar och motiverar sin bedömning att eleven ännu inte är godkänd på sin kurs så förstår eleven 

inte detta. Det kan också vara så att eleven inte vill förstå eller kan förstå. Just dessa elever skulle jag 

vilja intervjua. 

Har du möjligen någon sådan elev som jag kan få kontakt med? Det kan vara en elev som du har nu 

eller som du har haft förut, men som fortfarande studerar på skolan. 

Hör i så fall av dig till mig! 

Jag ber dig även att svara anonymt på en enkät som kommer i ett separat mejl.  Svara senast fredag 28 

november, tack! 

Tack på förhand! 

Hälsningar Rebecka Bodemar, 

xxx@hotmail.com 

08 – xxx (telefonsvarare) 

 

 

 

mailto:xxx@hotmail.com
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Bilaga 2 

Följebrev till enkäten 

 

 

Enkät till samtliga SFI-lärare på skolan 

 

Hej! 

Tack på förhand för att du tar en stund och svarar på denna enkät! 

SFI-elevers bristfälliga insikter i sin låga kunskapsnivå står i centrum för min studie. Denna enkät ger 

mig värdefull information om hur du som lärare ser på denna situation. 

Jag vore ytterligt tacksam om du ville svara på enkäten senast fredag 28 november. 

Tack! 

Vänligen Rebecka Bodemar 
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Bilaga 3 

Enkäten 

1. Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de 
fyra färdigheterna, men som inte förstår varför de är underkända? 
Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på? 

Ja, jag har (haft) sådana elever. 

Nej, jag har inte (haft) sådana elever. 

Jag undervisar på SFI, A-kursen 

Jag undervisar på SFI, B-kursen, studieväg 1 

Jag undervisar på SFI, B-kursen, studieväg 2 

Jag undervisar på SFI, C-kursen, studieväg 2 

Jag undervisar på SFI, C-kursen, studieväg 3 

Jag undervisar på SFI, D-kursen 

Jag undervisar på SVA 

 

2. Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du 
kan ge flera svar. 

De vill inte. 

De kan inte. 

Annan anledning. 

Ingen åsikt. 
 
Kommentarer 
 

 
 

 

 

3. Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR 
de är underkända? Du kan ge flera svar. 

Jag gör mycket. 

Jag gör litet. 

Jag gör ingenting. 

Jag förklarar genom att prata med dem. 

Jag förklarar genom att skriva till dem. 
 
Berätta vad du gör! 
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4. Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen? 

 

 

 

5. Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen? 

Ja 

Nej 

Ja, delvis. 
 
Kommentarer 
 

 

 

6. Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte 
det, tror du? 
 

 

 

7. Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande 
utifrån, kan se analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har 
strategier för sina studier. Metakognition kan definieras som 
”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och medvetenhet 
om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse 
samt att minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande.  
Metakognition innebär att eleven själv kan "styra sitt lärande, till 
exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker och 
strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257). 
 
Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att du arbetar med 
metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall. 

Ja, jag arbetar med metakognition. 

Nej, jag arbetar inte med metakognition. 
 
Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. 
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8. Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina 
lektioner? Här på skolan finns kursmålen i omformulerad form för att 
de ska vara lättare för eleverna att förstå. Använder du dessa under 
dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I så 
fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar. 

Jag använder de omformulerade kursmålen som läromedel. 

Jag använder kursmålen i originalformulering som läromedel. 

Jag använder inte kursmålen som läromedel, bara för planering av lektioner. 

Jag använder de omformulerade kursmålen i samtal med elever. 

Jag använder kursmålen i originalformulering i samtal med elever. 

Jag använder inte kursmålen alls. 
 
Kommentarer 
 

 
 

 

 

9. Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande 
i din undervisning? Kan du i så fall ge ett exempel från din 
undervisning? 

Ja, jag använder formativ bedömning. 

Nej, jag använder inte formativ bedömning. 

Jag vet inte riktigt vad formativ bedömning / bedömning för lärande är. 
 
Kommentar / Exempel från min undervisning 
 

 

 

 

10. Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten 
handlar om inte uppfyller målen? 
 
 



 

Bilaga 4 

De fullständiga enkätsvaren 

’F1’ står för Fråga 1 i enkäten, ’F2’ står för fråga 2 i enkäten och så vidare. 

Lärare nummer 1 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, C-kursen, studieväg 2  

 Jag undervisar på SFI, D-kursen  

 Jag undervisar på SVA  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 Annan anledning.  

 Kommentarer De behöver hjälp att förstå. De har inte tränat analytiskt tänkande och har därför aldrig 

lärt sig att reflektera över och analysera den typen av frågor  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Berätta vad du gör! Jag får lägga manken till för att formulera mig pedagogiskt så att de inte känner sig 

kränkta för då är de inte benägna att ta till sig ett sånt resonemang. Jag måste både prata om hur språk utvecklas 
generellt och hur deras egen språkutveckling har sett ut/ser ut och det på ett sätt som uppmuntrar dem att ta tag i 
det som är kvar. För att undvika detta dilemma arbetar jag formativt, det vill säga att jag ger eleverna "feed 
forward" hela tiden (vid skriftliga "examinationer" (övningar och tester/förhör). Vi utgår ifrån målen och deras 
resultat för stunden och jag visar skriftligt och muntligt på vad som var bra och vad som måste förbättras och hur 
för att eleverna ska nå sina mål. På det sättet blir eleverna medvetna om sin nivå på ett helt annat sätt. Då är det 
svårt att hamna i det där "förnekelsestadiet". Jag har överhuvudtaget haft ganska få sådana elever genom åren. 
Jag använder aldrig poäng eller betyg förrän vid kursens slut.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Jag jobbar formativt. Se ovan. 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja  

 Kommentarer De flesta gör det med det här sättet att jobba, men självklart finns det säkert någon eller 

några som fortfarande svävar i okunnighet.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
DÅ har de förmodligen dålig närvaro av olika skäl. Annars hade de blivit "fångade" av det här sättet att jobba. 
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F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Ja, jag arbetar med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. Förutom ovanstående beskrivning får mina 

elever hela tiden tala om vad de har förstått. De får förklara det skriftligt eller muntligt. Och när de löser en uppgift 
får de efteråt berätta hur de kom fram till det. När vi går igenom vissa moment och de får övningsuppgifter på det 
får de i uppgift efter uppgift förklara hur de kom fram till sitt svar alternativt varför det var just det svaret som var 
givet.  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder de omformulerade kursmålen som läromedel.  

 Jag använder de omformulerade kursmålen i samtal med elever.  

 Kommentarer Jag jobbar med våra matriser och exempeltexter på de olika betygsnivåerna så långt det 

går. Jag har ju bara för något år sen börjat samla på mig elevexempel. Annars använder jag Skolverkets exempel 
som finns i deras hjälpmaterial samt i lärarhandledningarna till de nationella proven.  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 Kommentar / Exempel från min undervisning Se ovan. Förutom ovanstående exempel använder jag 

också mycket av självbdömning och kamratbedömning samt att vi gör det i helklass med texterna projicerade på 
väggen via dokumentkamera.  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
Brist på studievana med allt vad det innebär, t ex studieteknik. Svårighet att läsa och förstå innehållet. En känsla 
av meningslöshet med studierna. 

Lärare nummer 2 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, D-kursen  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 Annan anledning.  

 Kommentarer Det kan vara så att de skäms inför sina anhöriga både i Sverige och utomlands  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
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 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Berätta vad du gör! Jag talat medd em och visar vad de har gjort fel,ibland skriver jag om en text som 

de producerat för att visa hur man skulle kunna göra.Gäller det en lästext/instruktion läser vi den tillsammans och 
jag ber eleven förklara vad den betyder.Ofta framkommer det att de inte har vokabulären för att kunna ta till sig en 
text. Enligt den ny nyzeeländska forskaren Paul Nation måste man kunna kunna förstå ca 95% av orden i en text 
för att kunna tillgodogöra sig innehållet.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Jag försöker få dem att skriva på enkelt sätt genom att ge dem en modell för olika genrer som vi skriver i. Om 
man följer modellen ska man kunna producera en text som mottagaren kan förstå, men väldigt ofta försöker 
eleverna röra sig för långt ifrån modellen och då misslyckas de. 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 Kommentarer Vårt sätt att definiera mål och resultat upplevs ibland som väldigt abstrakt och för vissa 

elever behövs extra lång tid innan de är mogna att ta till sig dessa och även själva arbeta utifrån dessa mål. 
"Man" vill helt enkelt komma vidare så snabbt som möjligt och har inte lust att traggla för länge. Till saken hör 
även att elevernas bakgrund varierar väldigt mycket och vår (=svenska) skolkultur är dem helt främmande, de 
kanske bara har gått 6-7 år i skolan och kanske inte ens varje dag pga. krig och annat. Att sätta sig i skolbänken 
och känna en enorm lust att förkovra sig....finns inte på kartan.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
Bristfälliga kunskaper från hemlandet, för kort skolbakgrund, vill ut och arbeta så fort som möjligt. 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Ja, jag arbetar med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. Vi har väldigt många diskussioner om hur 

man/de lär sig. Hur gör de med glosor. Ett koncept som jag begagnade mig av när jag hade eleverna i 
basgruppen och inte som nu bara på skrivstationen var att att göra dem medvetna om hur de lär sig ett ord enligt 
ett bestämt koncept Jag och min grupp kom överens om att den skulle lära sig mellan 15 och 20 ord produktivt 
varje vecka. Eleverna fick själva bestämma vilka ord de ville lära sig och när de ansåg att de att de kunde orden. 
1. Du ska kunna uttala ordet 2) kunna stava det 3) förklara ordets betydelse 4) veta vilken ordklass det tillhör 5) 
använda det i en mening 6) veta vika ord det kan kombineras med 7) tala om varför du valde just det ordet 8) 
berätta för dina kamrater hur man gör för att komma ihåg det. Eleverna lämnade varje vecka in en "ordlista" till 
mig. Jag plockade ut fem ord från varjes lista och skrev sedan elevens namn och orden på ett papper. Ex: Anna: 
avgjorde, föremål, misshandlad,mysigt, monter. Jag fick plats med de flesta elevers namn och ord på en sida. 
Längst ned på papperet fanns fem rader där de kunde skriva. (Det hör till saken att de ord som eleverna lämnade 
in oftast stod i infinitiv men jag tog mig friheten att ändra till andra tempus, former etc) Eleverna var tvungna att 
danvända den formen jag hade skrivit. De elever som ej lämnat in ordlista till mig fick samma papper som de 
andra och kunde välja fem villkorliga ord. Jag fick på så sätt nya ord varje och jag kunde tillbaka och se vad varje 
elev hade lärt sig/glömt genom att repetera . I uppsatsskrivning uppmanas elever att använda nya ord de lärt sig 
genom att sätta en stjärna framför ordet så att jag kan se att de lärt sig det nyligen. Det finns mycket mer att säga 
men jag hinner tyvärr inte skriva mera.  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder de omformulerade kursmålen som läromedel.  
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 Kommentarer Jag använder dem som kommentarmaterial när eleverna har lämnat in något till mig, eller 

jag tar det direkt i klassen när vi håller på med ett bestämt moment och säger: Just nu gjorde/sa du väldigt bra, 
om du skulle betygsätttas skulle det bli ett X därför att.  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 Kommentar / Exempel från min undervisning Jag kommenterar allt eleverna skriver och jag går ofta 

tillbaka och påminner eleverna om något hen har skrivit tidigare som var felaktigt, men som nu har rättats till/ 
behöver ändras på  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
Det är antagligen för abstrakt och de har gått igenom de olika stadierna för fort 

Lärare nummer 3 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, D-kursen  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 De vill inte.  

 De kan inte.  

 Kommentarer någon slags blockering / frustration / bristande kunskap  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag gör litet.  

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Berätta vad du gör! Jag sätter mig med eleven och går igenom provet del för del. I det fall jag tänker på 

var det den skriftliga delen som var underkänd. Jag pekade på de delar där kommunikationen inte gick fram. Jag 
förstod helt enkelt inte vad personen ville säga / skriva. Eleven tyckte själv att hon förstod (sig själv) men kunde 
inte ta in att det är mottagaren som måste förstå.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Fortsätter kursen 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Nej  

 Kommentarer Inom Sfi får man så ofta nya elever från olika hål (andra kommuner, andra lärare) att det 

blir omöjligt att veta om de har fått kursmålen (när de börjar mitt i en kurs) Jag har inte förutsättningarna att jobba 
med kursmål och den förståelse för den när jag får en ny elev mitt i kursen. Jag har för vana att ta upp kursmålen 
då och då ( i sin helhet) men eftersom det är svårt att förstå och kräver ett språk för att förstå blir ibland uppgiften 
svår. De elever som kommer från andra kurser och från andra kommuner kanske inte har fått informationen om 
kursmål (eller har inte förstått den) och faller då mellan stolarna. Enligt min åsikt är den kontinuerliga intagningen 
på Sfi ett stort problem. En möjlig lösning är någon slags mottagningsgrupp som introducerar eleven i kursmål, 
skolans policy etc och kanske även diagnosticerar eleven innan den börjar i en ordinarie grupp.  

 



4 

 

F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
se ovan. 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Ja, jag arbetar med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. Jag ger tips på associationsövningar för 

inlärning av ord, jag låter eleverna arbeta med egna rubriker till texter, nyckelord och ger strategier för läsning. 
Sammanfattningar med egna ord är också ett täcken på att man förstår en text och jag förklarar ofta varför jag gör 
vissa övningar för att få dem att förstå sin egne inlärningsprocess. Jag låter eleverna läsa bloggen efter lektionen 
där de själva kan göra övningar och följa länkar för information om dagens tema. Ibland låter jag dem göra en 
metareflektion skriftligt efter lektionen: vad har jag lärt mig i dag? Vad var svårt, vad var lätt? Det borde man göra 
efter varje lektion men tiden räcker inte alltid till..  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder de omformulerade kursmålen som läromedel.  

 Jag använder kursmålen i originalformulering som läromedel.  

 Jag använder de omformulerade kursmålen i samtal med elever.  

 Kommentarer se ovan  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 Kommentar / Exempel från min undervisning Jag ger skriftlig och muntlig feed-back och feed-forward 

på skriftliga uppgifter.Jag använder mig av självbedömning och kamratbedömning. De gamla nationella proven 
använder jag också för att eleven ska förstå var den ligger i förhållande till kursmålen.  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
Den kontinuerliga intagningen är ett stort problem. Den snabba takt som ofta är på Sfi pga yttre krav på att 
"snabbt bli klar" för att få ett jobb. Brist på resurser att möta alla elever på deras språkliga nivå. För mycket 
administration för lärare att hantera alla avhopp oc inhopp, istället för att fokusera på didaktik och kursmål. För 
många elever per lärare. 

Lärare nummer 4 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Nej, jag har inte (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, B-kursen, studieväg 2  

 Jag undervisar på SFI, C-kursen, studieväg 3  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
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 Annan anledning.  

 Kommentarer Utifrån min upplevelse och erfarenhet så spelar en aspekt in här och det är om eleven 

bott och kanske jobbat i Sverige under en längre tid innan hen bestämmer sig för att studera SFI och på så sätt 
uppnått en viss språkförmåga i svenska. Eleven kan då tycka att den behärskar svenska bra eftersom hen kan 
prata (men ofta finns det brister) svenska och pratar bättre än alla andra i klassen. Behärskar man talspråket 
relativt bra och inte behöver skriftspråket nämnvärt i sin yrkesutövning eller på andra områden så klarar sig hen 
bra i samhället och på så sätt blir också självbilden att man är duktig på svenska och de har aldrig egentligen 
tänkt på att man kan dela upp språket i fyra olika färdigheter. Eleven upplever helt enkelt att den behärskar 
svenska väldigt bra eftersom eleven förstår och pratar svenska bra. Kanske går det att dra en parallell till det jag 
menar med att när vi människor som inte har ett handikapp pratar med en person är blind. I ett antal fall som jag 
stött på så är det ofta så att när man pratar med en blind person så höjer vi ofta rösten, pratar långsammare och 
tystare trots att personen inte alls är döv. Och om vi ganska lätt tappar bort vår förståelse i en sådan situation så 
är det inte konstigt att en person som förstår och talar relativt bra också antar att den helt enkelt behärskar de fyra 
färdigheterna i det svenska språket. Det kan ju så klart även bero på en pressad livssituation där man vill bli klar 
så snabbt som möjligt för att få möjlighet till jobb. En del elever kan också medvetet sätta press på läraren och 
tjata för att vi skall godkänna dem om de har märkt att det är en möjlighet.  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Berätta vad du gör! Om det är mycket svårt att kommunicera med eleven så får man använda sig av 

tolk (en inhyrd professionell eller i form av någon annan som jobbar på skolan eller av en annan elev om det inte 
rör allt för känsliga saker.)  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Jag jobbar extra mycket med den mest bristfälliga förmågan för att eleven skall lyckas nå målen inom den 
färdigheten. 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
Genom att jag som lärare kan vara bristfällig i min information, eleven har bristfällig närvaro vilket bidrar till att den 
missar en del information som jag ger. 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Ja, jag arbetar med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. Jag vet inte om Hattie och du räknar in 

studieteknik i metakognitionen men studieteknik är något som jag jobbar med då och då. När jag försöker att 
prata om hur man lär sig och hur man behöver tänka för att kunna lära sig ett språk snabbare och bättre, där 
struktur i hjärnan och på pappret är viktigt. Här kan man tydligt se att elever som har högskolestudier bakom sig 
har ett bättre och mer strukturerat system för att studera. Ordlistor, tankekartor, man lär sig på olika sätt m.m. Mitt 
stora mål med läxor är att de ska förstå att det faktiskt ger något att jobba hemma och att det ger dem något som 
gör att de märker att de går framåt i klassrummet.  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
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Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder inte kursmålen alls.  

 Kommentarer Eftersom jag just nu jobbar med introduktion och då i en blandning mellan B2 och C3 

elever så jobbar jag inte med några kursmål. Dessa lämnar jag till resp. basgruppslärare att ta upp med eleverna 
när de sedan hamnar i deras grupp.  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Nej, jag använder inte formativ bedömning.  

 Kommentar / Exempel från min undervisning Inte just nu när jag har introduktionsgrupper.  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
En ovilja från elevens sida, en svår och osäker livssituation, om man inte själv vet om man vill stanna i Sverige 
varför ska man då lära sig språket. Fysiska och psykiska hinder som dyslexi, mentala chocktillstånd m.m. Se 
även svar på fråga 2. 

Lärare nummer 5 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, D-kursen  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 De vill inte.  

 De kan inte.  

 Annan anledning.  

 Kommentarer De är nog så väldigt tidspressade eftersom arbetsförmedlingen tjatar att de inte har rätt 

att studera så länge på Sfi.  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Berätta vad du gör! Visar deras texter och resultat från läsuppgifter för att jämföra med betygskriterier. 

Uppmuntrar att de är "på väg" men att de behöver mer tid att processa språket.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Vi erbjuder extra undervisning i skriv - och uttal. Jag föreslår att de ska skriva dagbok och andra texter som de  
kan skicka via Google drive så kan jag komentera texterna där, alltså extra uppgifter för eleven. 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
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En politisk fråga eftersom det nu har visat sig att betygsinflationen bara fortsätter: Vi lärare sätter en högre andel 
höga betyg (B, A) med det nya betygssystemet än tidigare. Detta är ett komplext problem men vill ändå påstå att 
vi lärare vet skillnaden mellan E och F. Däremot är nyanserna för de högre nivåerna difust formulerade. 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Ja, jag arbetar med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. De får berätta hur de gjorde när de läste en 

test, vilka lässtrategier de använde. Också får de jämföra en text från tidigare med en senare skriven text för att 
se vad som blivit bättre och varför de har blivit säkrare på tex ordföljd. Frågor som "vad måste du göra för att få 
veta det?" förekommer också. Man får bita sig i tungan så man inte ger alla svar utan bollar tillbaka till eleverna 
utan att för den skull försätta dem i knepiga situationer." Hur gör du för att bli bättre på det du behöver träna på?" 
Dessa frågor kan också inspirera eleverna sinsemellan.  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder de omformulerade kursmålen som läromedel.  

 Kommentarer Plockar ut vissa delar för att tydligt visa vad eleven har lyckats med. Viktigt är ju att 

uppmärksamma eleven på VAD den behöver kunna och vad den faktiskt kan i dagsläget. Ett positivt fokus där jag 
pekar på styrkor är viktigt.  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 Kommentar / Exempel från min undervisning Processkrivande jämföra gamla texter med de senaste 

"bit för bit": uppmärksamma när eleven processar vissa fraser, vilket kan vara en väl formulerad kommentar i 
klassrummet. Det handlar om att se allt och lyfta fram elevens styrkor. Kanske har eleven strategier som fungerar 
bra då uppmärksammar jag eleven på det!  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
För stora grupper, politiska märkliga beslut, klassrummens möblering, TID, 

Lärare nummer 6 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, D-kursen  

 Jag undervisar på SVA  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 De vill inte.  

 De kan inte.  
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 Kommentarer De har inte riktigt förstått vad som krävs, men ibland är de högpresterande och har aldrig 

tidigare misslyckats (universtitet hemlandet) och de "förstår inte" hur det kunde bli så nu...  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Berätta vad du gör! Jag visar gärna på fakta - visar på tidigare resultat på diagnostiska prov, påminner 

om samtal vi haft. Det skall ALDRIG komma som en överraskning att inte få ett betyg. Den studerandes nivå 
måste "diagnosticeras" långt tidigare än kursslut.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Mer tid (eleven går om kursen), samtal för att eleven ska få självinsikt och kunna jobba med "problemet" på egen 
hand, stödundervisning 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 Kommentarer förstår inte riktigt frågan, varken denna eller fråga 6.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
se svar ovan 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Ja, jag arbetar med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. . Ett exempel är när en elev har ett 

uttalsproblem så kan jag rekommendera att hen spelar in sig själv för att bli uppmärksam. Sedan tipsar jag om 
uttalsträningsprogram som hen kan använda och också spela in sig själv - det kan vara särskilda språkljud eller 
ordbetoning. Sedan kan jag tipsa om allmänna sätt att förbättra sitt uttal, som att sjunga med, eller läsa efter 
någon som pratar och att lyssna på människor runt omkring. Sedan kan eleven lyssna på sig själv efter ett tag 
och märka skillnad i sitt uttal. Då har eleven fått ett verktyg för att själv förbättra sitt uttal  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder de omformulerade kursmålen i samtal med elever.  

 Jag använder kursmålen i originalformulering i samtal med elever.  

 Kommentarer Kursmålen är mycket svåra att åskådliggöra för eleverna för vad betyder "gott", "mycket 

gott", "relativt" och "i hög grad" - däremot kan man visa praktiska exempel på vad som är ett visst betygssteg när 
det gäller skrivande.  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  
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 Kommentar / Exempel från min undervisning Ett mycket elevaktivt klassrum där jag lyssnar på eleven 

och ger feedback direkt. Många mindre skrivuppgifter - gärna i klassrummet - där alla utvecklingsområden syns 
tydligt - och jag ger genomgångar i helklass när jag märker att många behöver samma sak. Om eleverna arbetar 
intensivt så har jag mer att att jobba med, att bedöma. Märker jag att något planerat inte fungerar så ändrar jag 
och tänker om - planeringen är mer som "en ram" än som ett måste.  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
det finns många olika orsaker till att en studerande inte når målen - som antalet framgångsfaktorer finns det också 
misslyckandefaktorer.... 

Lärare nummer 7 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SVA  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 De kan inte.  

 Kommentarer De kanske förstår tillviss del, men vill inte, kan inet förstå helt. jag tror att det oftast är en 

kombination av orsaker.  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Jag förklarar genom att skriva till dem.  

 Berätta vad du gör! Jag skriver kommentarer till skriftliga uppgifter. I samtal går jag igenom 

kunskapsmålen igen i relation till provet och (om det krävs) återkopplas till respons på till tidigare uppgifter.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Se ovan- ger skriftlig + muntlig respons + ger extra övningar på vissa uppgifter 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 Kommentarer De förstår dem i bästa fall efter ett tag. Det är förstås svårt att veta om de förstår allt men 

flera elever visar att de förstår målen bättre i slutet av kursen än i början , både genom att tillämpa kriterierna/ 
kursmålen och genom att säga att de förstår dem. Det måste dock inte betyda att de kan "generalisera" och 
förstår hur målen kan "överföras" till uppgifter på senare kurser vilket är en intressant fråga.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
Det är svårt att vtea, men jag tror att målen ofta är för abstrakta. även om man försöker konkretisera finns det ett 
visst mått av "learning by doing" i det hela och det kan handla om tid- att de måste ha mer tid att öva och 
processa infomation. Jag tror också att vissa elever kan ha förstått målen i en viss uppgift utan att därför kunna 
generalisera till andar uppgifter eftersom kunskapen inte befästs på något djupare plan. 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
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själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Ja, jag arbetar med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. Jag försöker identifiera styrkor och svagheter i 

t.ex. texter, muntlig produktion och ge elever respons på det. Jag säger vad de ska tänka på till nästa gång, d.v.s. 
till en viss uppgift och därigenom synliggöra likheter i mål mellan uppgifter.  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder de omformulerade kursmålen i samtal med elever.  

 Jag använder kursmålen i originalformulering i samtal med elever.  

 Kommentarer Jag använder de originalformulerade kursmålen och tar sedan upp omformulerade 

förklaringar för centrala begrepp återkommande  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 Kommentar / Exempel från min undervisning Ja, i form av elevrespons på texter och diskussioner- 

där jag försöker få eleverna att se varandras "bidrag" till, diskussionen och vad det kan tillföra (samt koppla till 
kunskapsmålen- t.ex. nyansering/att kunna se olika perspektiv, att kunna resonera)  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
Som sagt finns det nog många anledningar och anledningarna kan variera från elev till elev. Men det handlar 
kanske om att man inte förstått helt. När det gäller SVA- kurserna där jag undervisar mest är det ofta en 
kombination av att man inte förstått "tänkandet" som krävs för uppgiften( och t.ex. beskriver något istället för att 
analysera- vad det innebär och hur man gör) samt att språket inte räcker till- att man inte fått läsa tillräckligt 
mycket för att bygga upp en tillräcklig kunskap kring ord och deras betydelse/ konnotationer för att kunna uttrycka 
sig så som krävs. Det kan också finnas personliga anledningar- som att man inte riktigt "acklimatiserat sig", 
längtar tillbaka till sitt hemland, tänker på krig och konflikter, har försörjningsstöd och upplever stor press att klara 
studierna, arnetar samtidigt etc. 

Lärare nummer 8 

F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SVA  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 De vill inte.  

 De kan inte.  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Jag förklarar genom att skriva till dem.  
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 Berätta vad du gör! Ibland får dem göra en oberoende test kamratbedömning (grupper och helklass) 

  för deras alster (när det gäller det skriftliga).  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Visar på brister och förklarar vad de behöver göra. Eller föreslår ett besök hos SYV när jag anser att bristerna är 
alldeles för stora för att kunna klara målen. Söker information hos fd lärare. 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
brister i språket - saknar insikt 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Ja, jag arbetar med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. kamratbedömningar strategier  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder kursmålen i originalformulering i samtal med elever.  

 Kommentarer gäller SVA3 och delvis som läromedel (SASgrund)  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
kommer ifrån andra skolmiljöer där eget tänkande, abstrakt tänkande och självkritik inte är aktuella kognitiva 
brister , delvis beroende pga kort skolbakgrund 

Lärare 9 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, D-kursen  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
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 De vill inte.  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Anmäler till stödundervisning, ger individuell hjälp under lektionen, går igenom skrivuppgifter enskilt, men det är 
alltid imån av tid, och med 30 elever i gruppen kan det inte göras så ofta som ibland vore önskvärt. 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
Språkförbistring, vana vid ett annorlunda skolsystem 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Ja, jag arbetar med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer.  

Reflektionsuppgifter av olika slag efter eller innan olika moment (både skriv eller tal) Gruppdiskussioner 
efter genomfört moment Paruppgifter i skriv/tal/grammatik Kursutvärering 

   

F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder kursmålen i originalformulering i samtal med elever.  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 Kommentar / Exempel från min undervisning Muntligt under lektioner, under moment, individuellt 

 och i grupp Enskild genomgång av skrivuppgift men muntlig respons / högläsning Feeback efter muntliga 

 presentationer Kamratrespons skrivuppgifter  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
förstår inte frågan 
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Lärare 10 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, B-kursen, studieväg 2  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 Annan anledning.  

 Kommentarer De har vissa gånger haft högra uppskattning om sig själva..har t ex tjatat till sig för att  

 för att göra testet medan jag som lärare inte har tyckt att de var klara.  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Berätta vad du gör! Oftast förstår de när jag har visat dem provresultatet och har pratat med dem.  

 Vi kommer överens om hur vi ska göra för att eleven ska uppnå kursmålen och klara provet nästa gång.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Jobbar extra mycket med den del som de är svagast i, ger dem t ex extrauppgifter under lektionen och läxor som 
vi senare gå genom tillsammans. 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
Många har för bråttom att klara av kurserna. De tror ibland att det kan räcka med att skriva enstaka meningar och 
förstå en text någorlunda så har de uppnått målen. En del kan ha svårt att förstå målen p g a att det är en annan 
utbildningssystem här i Sverige. 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Nej, jag arbetar inte med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. Har oftast haft A och B grupper med mycket 

 låg utbildningsbakgrund.  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder inte kursmålen som läromedel, bara för planering av lektioner.  

 Kommentarer Samma sak gäller här. Jag testade att använda kursmålen i originalformulering  

 som läromedel (gav dem en kopia). De skulle ta hem den läsa genom. Men de hade mycket svårt  
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 att förstå den och blev t o m lite förvirrade. Jag använder mig alltid av kursmålen när jag planerar  

 mina lektioner.  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 Kommentar / Exempel från min undervisning Det har alltid varit viktig för mig att veta vad eleverna 

  har förstått och vad de behöver utvecklas i mer eftersom det blir då mycket lättare för mig att anpassa 

  undervisningen. Jag jobbar oftast med olika teman som eleverna möter i sina vardag. Ex på teman:  

 Bostad, Fritid, Skola och utbildning, Sjuk och vård och Närsamhället. Teman presenteras alltid i den  

 nivå så att det blir begripligt för dem. Planeringen är utifrån kursmålen. Att jobba med teman som de 

  känner till gör dem mer motiverade. Jag jobbar ca två veckor med ett tema. Under de veckorna får 

  eleverna läsa olika typer av texter, skriva korta/längre texter, samtala/diskutera. Temat avslutas alltid 

  med en test (läsförståelse, skrivuppgift och hörförståelse). Det har varit den mest effektivaste  

 undervisnings sättet för mig och också se eleverna utveckling.  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
Det kan vara många faktorer. Vissa har låg utbildningsnivå och är inte vana att studera (det blir då svårt för dem 
att lära sig ett nytt språk och sitta i skolbänken), vissa kan vara traumatiserad och ha svårt att koncentrera sig, en 
del kan vara stressad eftersom de har bråttom att lära sig svenska så att de kan hitta ett jobb. 

Lärare 11 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, C-kursen, studieväg 3  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 De kan inte.  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag gör mycket.  

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
mycket, rättar texter, skriver kommentarer, 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 Kommentarer En del elever är felplacerade från början.  

 
F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
En del elever är felplacerade från början. 
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F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Nej, jag arbetar inte med metakognition.  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder kursmålen i originalformulering i samtal med elever.  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
bristande förkunskaper, bristande språkmedvetenhet 

Lärare 12 
F1: Har du haft eller har du elever som inte uppnår målen i någon av de fyra färdigheterna, men 
som inte förstår varför de är underkända? Vilken kurs / Vilka kurser undervisar du på?  
 

 Ja, jag har (haft) sådana elever.  

 Jag undervisar på SFI, C-kursen, studieväg 3  

 
F2: Varför förstår inte dessa elever att de är underkända, tror du? Du kan ge flera svar.  
 

 De kan inte.  

 
F3: Om du har sådana elever, vad gör du för att de ska förstå VARFÖR de är underkända? Du 
kan ge flera svar.  
 

 Jag förklarar genom att prata med dem.  

 Jag förklarar genom att skriva till dem.  

 
F4: Vad gör du för att dessa elever ska utvecklas mot målen?  
 
Förklara tydligt vad målet är och vilken nivå de ligger på. 

 
F5: Tror du att dessa elever FÖRSTÅR MÅLEN för kursen?  
 

 Ja, delvis.  

 Kommentarer Några förstår medan de andra inte gör det.  
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F6: Om dessa elever inte förstår målen för kursen, varför gör de inte det, tror du?  
 
Det varierar. Det finns somliga som har brist på kunskap och de är inte medvetna om sina styrkor eller svagheter. 

 
F7: Metakognition hos elever handlar om att de kan se sitt eget lärande utifrån, kan se 
analytiskt på sitt eget lärande, bland annat så att de har strategier för sina studier. 
Metakognition kan definieras som ”tänkande om tänkande”. Det innefattar tänkande och 
medvetenhet om kognitiva processer såsom lärande, problemlösning, förståelse samt att 
minnas. Det är kunskap samt kontroll av ens eget tänkande. Metakognition innebär att eleven 
själv kan "styra sitt lärande, till exempel att planera, följa upp och att veta var och hur taktiker 
och strategier ska användas" (Hattie, 2014, s. 257).Utifrån dessa definitioner, skulle du säga att 
du arbetar med metakognition i din undervisning? Ge gärna ett exempel i så fall.  
 

 Nej, jag arbetar inte med metakognition.  

 Exempel från min undervisning. Andra kommentarer. Jag arbetar sällan med metakognition eftersom 

våra kurser är korta och intensiva och tyvär finns det inte mycket utrymme till det.  

 
F8: Använder du kursmålen som läromedel på något sätt under dina lektioner? Här på skolan 
finns kursmålen i omformulerad form för att de ska vara lättare för eleverna att förstå. 
Använder du dessa under dina lektioner eller använder du kursmålen i originalformulering? I 
så fall hur använder du dem? Du kan ge flera svar.  
 

 Jag använder inte kursmålen som läromedel, bara för planering av lektioner.  

 Jag använder de omformulerade kursmålen i samtal med elever.  

 
F9: Använder du så kallad formativ bedömning / bedömning för lärande i din undervisning? 
Kan du i så fall ge ett exempel från din undervisning?  
 

 Ja, jag använder formativ bedömning.  

 
F10: Vad tror du är anledningen till att den typ av elever som enkäten handlar om inte uppfyller 
målen?  
 
Brist på koncentration, brist på kunskap om sitt lärande, omedveten och andra eventuella problem. 
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Bilaga 5 

Enkätsvaren i tabellform på frågorna med bundna 

svar 

 

 

Tabell 1. Antal lärare som har haft elever som inte förstår varför de är underkända, samt uppgift 

om vilken kurs lärarna undervisar på 

Ja, jag har (haft) sådana elever.     11  

 
Nej, jag har inte (haft) sådana elever.  

 
1  

 
Jag undervisar på SFI, A-kursen  

  
0  

 
Jag undervisar på SFI, B-kursen, studieväg 1  

  
0  

 
Jag undervisar på SFI, B-kursen, studieväg 2  

  
2  

 
Jag undervisar på SFI, C-kursen, studieväg 2  

  
1  

 
Jag undervisar på SFI, C-kursen, studieväg 3  

  
3  

 
Jag undervisar på SFI, D-kursen  

  
6  

 
Jag undervisar på SVA  

  
4 

 

 

Tabell 2. Antal lärarsvar på frågan    Varför förstår inte Eleven att hen är underkänd?

De vill inte.  5  

 
De kan inte.  

7  

 
Annan anledning.  

4  

 
Ingen åsikt.  

0 

 

Tabell 3. Antal lärarsvar på frågan    Vad gör du för att Eleven ska förstå varför hen är 

underkänd? 

Jag gör mycket.  1  

 
Jag gör litet.  

1  

 
Jag gör ingenting.  

0  

 
Jag förklarar genom att prata med dem.  

11  

 
Jag förklarar genom att skriva till dem. 

3 
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Tabell 4. Antal lärarsvar på frågan    Förstår Eleven kursmålen? 

Ja  1  

 
Nej  

1  

 
Ja, delvis.  

9 

 

 

Tabell 5. Antal lärarsvar på frågan    Använder du kursmålen och i så fall hur? 

Jag använder de omformulerade kursmålen som läromedel.  4  

 
Jag använder kursmålen i originalformulering som läromedel.  

1  

 
Jag använder inte kursmålen som läromedel, bara för planering av lektioner.  

2  

 
Jag använder de omformulerade kursmålen i samtal med elever.  

5  

 
Jag använder kursmålen i originalformulering i samtal med elever.  

5 

 

 

Tabell 6. Antal lärarsvar på frågan    Använder du formativ bedömning i undervisningen? 

Ja, jag använder formativ bedömning.   11 

 

 

Tabell 7. Antal lärarsvar på frågan    Arbetar du med metakognition i undervisningen? 

Ja, jag arbetar med metakognition.                                                             8  

 
Nej, jag arbetar inte med metakognition.  

                                 3 
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Bilaga 6 

Handledning till intervjun 

 
Detta är ett frågemanus för intervjuarens skull, vilket gör att frågorna här ibland troligen är 

formulerade så att respondenterna får svårt att förstå dem. Frågorna kommer därför troligen vid behov 

att omformuleras under själva intervjun. Likaså kommer följdfrågor utanför detta manus att ställas om 

behovet finns för att få igång respondenternas berättande. 

Under intervjun ska jag inte på något sätt avslöja att jag vet att respondenterna inte är godkända. 

Intervjuerna både spelas in och anteckningar förs. 

Inspelningen startas. 

Presentation görs av mig och av studien: 

Jag presenterar mig och min utbildning och detta självständiga arbete som ingår i slutet av min 

utbildning. Jag förklarar lite vad ett självständigt arbete är och att detta samtal kommer att utgöra den 

viktigaste delen av arbetet. Allt detta för att respondenterna lättare ska förstå vad de deltar i. 

Jag går igenom de forskningsetiska principerna och betonar att de kan avbryta intervjun när de vill. 

Jag betonar att det är deras erfarenheter och tankar som jag är intresserad av och att det är de som är 

experter och att jag därför hoppas att de vill berätta om sina upplevelser av SFI. Jag förklarar att jag 

själv mest kommer att lyssna.  

Jag ger utrymme för eventuella frågor kring det jag hittills sagt. 

 

Själva intervjun: 

 

Allmänt/Uppvärmning 

Hur länge har du studerat på SFI? 

Vad tycker du om SFI? 

Är det roligt? 

Är det tråkigt? 

Vad tycker du om ämnet svenska? Varför? 

Är det svårt eller lätt? Hur/På vilket sätt? 

Vilken kurs går du? 

 

Centralt för min studie 

Vet du vad målen är på kursen som du studerar på nu? Vet du vad du måste lära dig på den här 

kursen?  
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Eventuell förklaring av 'mål': Mål =  det som du måste lära dig. Mål är det som du ska kunna innan du 

får avsluta den här kursen. Det är det som du måste kunna för att få godkänt – det som du måste lära 

dig. 

Har du sett målen? 

Förstår du målen? 

inte alls? 

lite grand? 

delvis/halvt? 

helt? 

Om du inte förstår målen, varför gör du inte det, tror du? 

 

Om du förstår målen:  

När förstod du målen 

i början av kursen? 

i mitten av kursen? 

i slutet av kursen? 

Om du först inte förstod målen, varför tror du att du (vad var det som gjorde att du) sedan förstod dem 

efter ett tag? 

 

Allmänt  

Har du studerat andra språk? 

Varför studerar du SFI? 

 

Centralt för min studie 

Förstår du hur systemet på SFI för att bli godkänd fungerar? 

Kommer du att få godkänt på kursen, tror du? 

Varför/Varför inte? 

Om du inte kommer att få godkänt, förstår du varför det är så? 

Gör din lärare något för att du ska förstå varför du inte får godkänt? 

Vad gör din lärare?  

(Eventuell följdfråga: Förklarar läraren? Visar läraren? Skriver läraren? 

Vet du 'hur långt' eller 'hur nära' från målen=godkänt du är? 

Vet du vad du kan/måste göra för att få godkänt? 
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Allmänt  

Hur många år har du gått i skolan i ditt första hemland? (hela år) 

Tycker du att SFI hör ihop med/kan kopplas ihop med din familj eller släkt på något sätt? 

Är du stolt över att studera SFI? Eller är det tvärtom: Skäms du? 

Hur är det med tid för dig? Har du  

mycket tid  

lite tid 

lagom med tid  

för att bli färdig på den här kursen/på hela SFI? 

 

Centralt för min studie 

Vet du vad läraren bedömer/tittar på när hon eller han ska se om du är godkänd? (Exempel som 

följdfråga: interpunktion eller innehåll i en text, uttal i talet). 

Vad tror du att läraren bedömer? 

Vad tycker du att läraren ska bedöma? 

  

Frågor om formativ bedömning 

Hur är det på lektionerna, tycker du? 

Förstår du vad ni ska lära er (göra/träna på) under varje lektion? 

Hur går det till med frågor på lektionerna? (Följdfrågor: vem ställer frågor? Vem svarar? Hur länge får 

den som ska svara tänka?) 

Hur är det med dig och frågor på lektionerna? 

 

Frågor om metakognition 

Hur lär du dig bäst? Det kan vara nya ord, svenskt uttal eller grammatik? 

Hur brukar du göra när du ska plugga svenska/göra läxan? 

Hur planerar du dina studier? 

Vilken tid på dygnet pluggar du bäst/sämst? 

Var pluggar du bäst/sämst? 

Har du några knep för att minnas? 

Tycker du att du är långsam eller snabb på att lära dig svenska? 
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Bilaga 7 

Intervjufrågorna som de ställdes i intervjun 

 Vilken kurs går du? 

 Hur många hela år har du gått i skolan i ditt första hemland? 

 Vad tycker du om SFI? 

 Är du stolt över att studera på SFI? 

 Förstår du hur systemet fungerar på SFI för att bli godkänd?  

                         Denna fråga ställdes endast i intervju 2. 

 Du kanske inte är godkänd – har lärarna sagt någonting sådant, att du kanske inte är klar? 

                  Denna fråga ställdes i intervju 1. 

 Är du snart klar med SFI C? 

                 Denna fråga ställdes i intervju 2. 

 Vet du vad målen är på kursen? Vet du vad du måste lära dig på kursen? 

 Har du sett målen?  

 Om målet är här; var är du då, är du här eller här? (frågan ställdes med hjälp av en ritning) 

 Vad måste du göra för att komma till målet? 

 Vet du vad läraren bedömer i texter som ni skriver; är det exempelvis hur du sätter punkt?  

Brukar läraren säga vad du ska träna på då? 

 Förstår du vad ni ska lära er under varje lektion? 

                 Denna fråga ställdes endast i intervju 1. 

 Ställer eleverna frågor under lektionerna?  

 Svarar alla elever på lärarens frågor? 

 Brukar ni tänka länge innan ni svarar på frågor?  

 Brukar eleverna prata länge när de frågar eller svarar? 

 Vilken tid pluggar du bra – morgon eller kväll? Vilken tid är du piggast? Vilket är bästa sättet 

för dig att plugga? 

 Brukar du plugga hemma? 

                 Denna fråga ställdes endast i intervjun med Elev 2. 

 Hur gör du för att minnas, exempelvis verb eller nya ord? 

 Är du långsam eller snabb med att lära dig svenska? 

 Hur gör du för att koncentrera dig när detta är svårt? 

                 Denna fråga ställdes endast i intervjun med Elev 1. 
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Bilaga 8 

Transkriptioner ur intervju med Elev 1 

Elev 1 (fnissar): Nej, man får inte gå ut, man måste sitta där. 

Intervjuaren: Är det så? 

Elev 1: Ja. Om man går ut, läraren blir arg.  

Intervjuaren: Okej. 

Elev 1: Jag vill inte den. 

Intervjuaren: Näej. Har du försökt? Gå ut? 

Elev 1: Ibland, ja. Någon gång, det kommer telefon från utomland till mig… 

Intervjuaren: Ja. 

Elev 1: …till exempel, … 

Intervjuaren: Ja. 

Elev 1: …från min [partner] och…  

Intervjuaren: Ja. 

Elev 1: …när jag vill prata med dem och läraren blir lite/jätte arg… 

Intervjuaren: Ja. 

Elev 1: …och sa till mig: ’du får inte (göra), du får inte prata med.’ 

Intervjuaren: Jaa. 

…  

Elev 1: Men, jag pratar inte i klassrummet i telefon.  

Intervjuaren: Nej. 

Elev 1: Ja. Jag ska gå ut… 

Intervjuaren: Ja. 

Elev 1: …och sedan prata med dem… 

Intervjuaren: Ja. 

…  

Elev 1: … när telefonen ringer till mig… 

Intervjuaren: Ja. 

Elev 1: …utomland,… 

Intervjuaren: Ja. 

Elev 1: …ja, jag stänger den. 
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Intervjuaren: Du stänger av. 

Elev 1: Ja, jag stänger av den.  

Intervjuaren: Jaha. 

Elev 1: Ja. När jag… Jag sitter där och sedan jag ska gå ut och ta en paus och prata med dem 

(också?)… 

Intervjuaren: Ja. 

Elev 1: …och läraren sa (fnissar): ’sitt!’ 

Intervjuaren: Okej. 

Elev 1: ’Du får inte gå ut’. 

Intervjuaren: Okej. Vad säger du då? 

Elev 1: Vad ska man göra? (fnissar) Jag sitter där och… 

Intervjuaren: Ibland sitter du bara kvar,… 

Elev 1: Ja. 

Intervjuaren: …men ibland säger du någonting. 

Elev 1: Ja, ibland jag säger till läraren ’snälla det är (jätte?)viktigt…’ 

Intervjuaren: Ja. 

Elev 1: …de har ringt från utomland.’ 

Intervjuaren: Mm. 

Elev 1: Ja. 

Intervjuaren: Okej. 

                                      * 

Intervjuaren: Pratar eleverna länge när de svarar?  

Elev 1: Nej, jag svara bara på frågorna.  

Intervjuaren: Men ett svar kan ju bli långt också.  

Elev 1: Ja, jag förklara allt … Man måste svara på allt 

                                      * 

Elev 1: ”Man måste läsa och skriva. Det är jättebra. När man skriver många gånger, ja det kommer, ja 

(hit?)” 

Transkriptioner ur intervju med Elev 2 

Elev 2: Nej, jag är inte klar, jag vill … göra prov, men lärare säger: ’du kommer i SFI på en vecka två 

gånger. Du får inte göra, du måste vänta lite, du måste vänta, inte nu ska du göra prov’. Det är … 

problem för mig.    …. [Läraren] säger man måste vänta lång tid, ’ni ska inte komma en vecka två 

gånger … ni måste komma varje dag’. 
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                                      * 

Elev 2: De andra som inte kan,… 

Intervjuaren: Mm. 

Elev 2: …de har (?) de har gjort prov.  

Intervjuaren: Mm. 

Elev 2: De är/har godkänt. 

                                      * 

Intervjuaren: Det finns ju må, mål, de är ju skrivna i en text. 

Elev 2: Mm. 

Intervjuaren: Öh, och de kan vara ganska svåra att förstå även för mig och alla lärare. Det kan vara lite 

svårt att läsa målen och förstå,  

Elev 2: Ja.  

Intervjuaren: men jag vet här … finns det en lättare… 

Elev 2: Lite fel eller lättare, menar… 

Intervjuaren: …lättare som ni eleverna ska kunna förstå. Till exempel ’målet på C-kursen är att du ska 

kunna skriva ett mejl till din chef’, till exempel, jag vet inte… 

Elev 2: Mm. 

Intervjuaren: …det är bara ett exempel. 

Intervjuaren: Har du sett sådana mål, en lista på vad ni ska göra – vet du det – på C-kursen, det och det 

och det och det? 

Elev 2: (tystnad) Jag vet inte. 

Intervjuaren: Du har inte sett något sådant? Nej? 

Elev 2: Jag har bara skrivit på, vad heter det, brev, fami, hur man skicka familj  

Intervjuaren: Ja. 

Elev 2: och hur var rätta  

Intervjuaren: Ja. 

Elev 2: Vi har skrivit så och så. 

Intervjuaren: Just det. 

Elev 2: Ja, men hon säger ganska bra 

Intervjuaren: Ja. 

Elev 2: Men hon har, (?) tre, fyra jag gjorde fel också. Med subjekt och verb. 
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