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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur tre svenska som andraspråkslärare tolkar och beskriver att det 
använder formativ bedömning i svenska som andraspråk. Forskningsfrågorna som ställts upp lyder: 
”Hur tolkas formativ bedömning i svenska som andraspråksundervisningen och vilken inställning har 
lärarna till arbetssättet?” och ”Hur beskriver lärarna sitt arbete med formativ bedömning i svenska som 
andraspråk?”. Vidare ska studien bidra till ökad kunskap kring hur implementering av formativ 
bedömning i svenska som andraspråkundervisning kan gå till. Slutsatser som kunnat dras är att 
formativ bedömning ur ett svenska som andraspråksperspektiv är ett relativt glest beforskat område. 
Däremot finns en hel del forskning av formativ bedömning som generellt begrepp och 
andraspråksundervisning separat av tillgå vilket legat som grund för denna studie.  

Materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer vilket är en rekommenderad metod att 
använda när målet är att få en bild av människors individuella tankar och erfarenheter. Med hjälp av 
transkribering och en tematisk analysmetod har resultatet framställts med utdrag från respektive 
respondenters intervjuer Resultatet visar att respondenterna i denna studie ställer sig positiva till 
användning av formativ bedömning och att de ser ett behov av att tydliggöra mål och kriterier för 
andraspråkselever. Vidare visar resultatet att respondenterna anser sig undervisa enligt ett formativt 
arbetssätt men att de alla gånger inte följer strategierna som finns för arbetssättet till punkt och pricka. 
Kamratbedömning lyfts av samtliga som ett effektiva sätt att arbeta formativt med elever för att dels 
utveckla självreglerat lärande, dels för att spara tid vid rättning. Vidare poängterar samtliga 
respondenter att bedömningen i svenska som andraspråk är lika komplex som i andra ämnen men att 
det är skillnad i vad man behöver fokusera på i SVA. Respondenterna önskar därför att kartläggning 
av elevernas kunskaper blir mer organiserat på skolorna de arbetar på. 

Nyckelord 
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1.   Inledning 
Under hela min studietid på lärarprogrammet har begreppet formativ bedömning följt mig – dels 
genom litteraturen i diverse kurser, dels genom lärare som applicerat det i undervisning. Det har 
poängterats åtskilliga gånger vikten av att återkoppling till elever ska främja lärandet och stimulerar 
elevers tankeverksamhet på ett sätt som får dem att vilja lära sig mer. När jag bestämde mig för att bli 
SVA-lärare insåg jag att det finns en vinst med att arbeta formativt men att jag själv saknar redskapen 
för att implementera arbetssättet. Finns det skillnader i att bedöma andraspråkselever? Eller handlar 
det snarare om tydlighet och att ge återkoppling på saker som generellt inte tar så mycket utrymme i 
det vanliga svenskämnet? Den här studien syftar till att besvara frågor som dessa utifrån ett 
lärarperspektiv. Paul Black och Dylan William (1998) är två av de främsta forskarna inom formativ 
bedömning och har genom ett flertal forskningsstudier kunnat visa att bedömningsformen är främjande 
för elevers inlärning. Med bakgrund mot detta finner jag det intressant att ta reda på hur lärare 
använder bedömningsformen i undervisning av andraspråkselever.  

1.1.  Syfte och frågeställning 
Denna studie syftar till att undersöka hur yrkesverksamma lärare inom svenska som andraspråk ser på 
det formativa arbetssättet. Utifrån detta har två frågeställningar formulerats: 

1.   Hur tolkas formativ bedömning i svenska som andraspråksundervisning och vilken inställning 
har lärarna till arbetssättet? 

2.   Hur beskriver lärarna sitt arbete med formativ bedömning i svenska som andraspråk? 

2.   Bakgrund 
I detta kapitel presenteras en bakgrund om begreppet bedömning ur ett historiskt, nutida, generellt och 
andraspråksperspektiv. Vidare tydliggörs formativ bedömning som arbetssätt, kamratrespons och 
självbedömning samt att en introduktion till arbetsmetoder anpassade för bedömning i svenska som 
andraspråk. Avslutningsvis för kapitlet lyfts studiens teoretiska utgångspunkt utifrån det 
sociokulturella perspektivet samt relevant tidigare forskning. Tidigare forskning inom formativ 
bedömning med fokus på svenska som andraspråksundervisning är dock relativt gles. Med bakgrund 
till detta har jag dels använt mig av svensk forskning om formativs bedömning, dels utländsk 
forskning som avser bedömning av engelska som främmade/andraspråk.  
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2.1.  Vad är bedömning? 
Begreppet bedömning går att härleda tillbaka till 1900-talet och har länge varit en av de mest centrala 
arbetsuppgifterna inom läraryrket. Tidigare gjordes bedömningar för att rangordna elevers kunskap 
genom det relativa betygssystemet medan man idag bedömer efter ett mål- och kunskapsbaserat 
betygssystem (Petersson, 2010). Ett mål- och kunskapsbaserat betygssystem är baserat på ett formativt 
arbetssätt och syftar till att elever ska utveckla förståelse för vad de bedöms på och hur de ska lägga 
upp sitt arbete för att nå sina mål (Skolverket, 2011). Skolverket (2011) har preciserat bedömningens 
syfte utifrån fem punkter som placerar det formativa arbetssättet i fokus: 

• Kartlägga kunskaper 

• Värdera kunskaper 

• Återkoppla för lärande 

• Synliggöra praktiska kunskaper 

• Utvärdera undervisning. (Skolverket, 2011, s. 7) 

Skolverket (2011) menar att det primära syftet med bedömning är att kartlägga och värdera elevers 
kunskap gentemot de ämnesmål och kunskapskrav som finns. Detta kan göras på flera sätt, men i 
grunden handlar det om att inhämta information om vad elever kan genom olika lektionsupplägg 
(Jönsson, 2013). Med detta menas att elevers prestationer under lektioner, uppgifter och på skriftliga 
eller muntliga prov ligger till grund för bedömning – antingen i form av omdömen, betyg eller 
återkoppling för lärande (Skolverket, 2011). Med ”återkoppling för lärande” menar Skolverket att 
bedömningen blir ”ett led i lärandet” (Skolverket, 2011, s. 8) vilket ställer krav på god kommunikation 
mellan lärare och elever så att bedömningen inte bara stannar vid ett prov, utan blir en del av elevernas 
språk- och kunskapsutveckling.  

Wikström (2014) lyfter fram viss problematik med bedömning. Hon menar att det inte är lämpligt att 
enbart använda sig av exempelvis enbart prov eller muntliga framförande då vissa 
bedömningssituationer inte är optimala för alla elever vilket kan påverka hur man presterar. Hon 
menar därav att det måste finnas flera olika sätt att mäta kunskap i förhållande till mål och 
kunskapskrav då bedömningstillfällen kan missas och provfrågor kan feltolkas men att detta per 
automatik inte betyder att en elev inte besitter kunskap (Wikström, 2014). Utifrån detta och 
Skolverkets (2011) punkter om bedömning gör det enkelt att konstatera att det man vill uppnå med 
undervisning är en stabil kunskapsutveckling vilket sätter ett formativt arbetssätt i fokus. Detta 
sammanbinder bedömning som generellt begrepp och det formativa arbetssättet där bedömningens 
syfte är att ha eleverna och deras utveckling mot en bredare kunskapsbank i fokus (Skolverket, 2011). 
Fortsättningsvis menar Skolverket (2011) att vidhålla ett elevfokus bidrar till att lärare slutligen i ett 
femte steg kan utvärdera sin egen undervisning och se vilka styrkor kontra svagheter som finns. Detta 
kan i sin tur ligga till grund för ett utvecklingsarbete samt en individanpassning av undervisningen 
som hjälper eleverna ytterligare i undervisning. 

2.2.  Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1.   Formativ bedömning 

Formativ bedömning myntades först av Michael Scriven 1967 (William, 2018) som då förklarade det 
som avgörande i undervisning för att hjälpa eleverna framåt i sin kunskapsutveckling. Formativ 
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bedömning är dock ett omdiskuterat begrepp och har definierats på olika sätt genom åren. I denna 
studie utgår jag från definitionen av Paul Black och Dylan William, två av de främsta forskarna inom 
ämnet.  

Black och William (1998) menar att formativ bedömning är när läraren möter sina elevers behov och 
anpassar undervisningen därefter. I en forskningsstudie om bedömning från 1998 konstaterar 
författarna att elevers kunskapsinhämtning kan öka och utvecklas när formativ bedömning används då 
den formativa återkopplingen kan fungera som underlag för förbättring i undervisning både för lärare 
och elever (Black & William, 1998). Detta sågs som ett genombrott för bedömning och med resultatet 
från forskningsstudien slog Black och William (1998) fast vid att ett formativt arbetssätt är när 
undervisning sker i interaktion med andra. Med detta i åtanke utvecklades frågorna; var befinner sig 
min elev, vart är hen på väg och hur ska hen komma dit? som utgångspunkter vid planering av 
undervisning (William, 2013, s. 61). Utifrån dessa frågor växte sedan fem nyckelstrategier fram för 
hur man som lärare kan arbeta formativt i klassrummet. Tanken bakom strategierna är att 
undervisningen i slutändan ska anpassas efter det som eleverna behöver. För att detta ska kunna 
uppnås finns det tre roller, lärare, kamrat och elev, som alla samspelar för att uppnå ett arbetsklimat 
och en inlärning som främjar kunskapsutvecklingen.  

1.   Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. 

2.   Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlämningsuppgifter som tar fram belägg för 
lärandet 

3.   Att ge feedback som för lärandet framåt 

4.   Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

5.   Att aktivera elever till att äga sitt eget lärande (William, 2013, s. 61) 

 
(William, 2013, s. 61). 

Lundahl och Folke - Fitchelius (2010) har studerat det formativa arbetssättet utifrån ett 
andraspråksperspektiv och hänvisar till forskning från 1990-talet, som visar att bedömningsformer 
som syftar till att ta eleverna framåt i kunskapsutvecklingen har en positiv inverkan på inlärningen. 
Författarna lyfter att bedömning i såväl svenska som andraspråk som skolans andra ämnen handlar om 
att tolka elevernas kunskaper i relation till mål och kunskapskrav och lyfter att det summativa 
bedömningarna allt för ofta bromsar elevernas lärande. Detta då det inte bidrar med några konkreta 
tips till förbättring utan enbart utgör ett betyg.  
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2.2.2.   Kamratrespons och självbedömning 

Black och William (2013) framhåller att samtliga individer i en klass, lärare och elever, spelar en 
central roll för undervisningen. Genom nyckelstrategi fyra och fem betonas det sociala samspelet och 
då framförallt kamratrespons och självbedömning som två givna faktorer för att utveckla ett formativt 
arbetssätt i klassrummet. Kamratrespons i sig inget nytt begrepp utan har präglat framförallt högre 
utbildning under en längre tid. Bland annat genom opponering på uppsatser och återkoppling på 
mindre arbeten. Den senaste tiden har fokus dock skiftats till hur elever i grundskolan kan använda 
varandra som läranderesurser genom att ge varandra konstruktiv respons (William & Leahy, 2015). 
Idag är responsarbete en del av läroplanen i både svenska och svenska som andraspråk, i lågstadiet 
såväl som mellanstadiet. I läroplanens kunskapskrav preciseras att elever ska kunna ”ge enkla 
omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på 
ett enkelt sätt” (Skolverket, 2011, ss. 276-277, 263-264). Gibbons (2007) menar att kamratrespons är 
ett arbetssätt som gynnar elevernas språkutveckling då ett språkligt utbyte skapas eleverna emellan vid 
förklaring av ord eller begrepp vilket bidrar till ett utvidgat ordförråd (Ibid). 

William (2013) menar att det inte finns något riktigt svar om varför kollaborativt lärande är så 
effektivt som det är, men att motivation, social sammanhållning, personalisering och kognitiv 
utveckling är de fyra faktorer som visat sig vara avgörande vid inlärning. William (2013) hänvisar till 
en studie gjord av Schacter år 2000 som visar att elevledd undervisning i stor mån gav samma resultat 
av inlärning som vid enskild handledning av lärare. Anmärkningsvärt är att de deltagande eleverna i 
studien lärde sig mer genom undervisning i elevledda grupper än i lärarledda grupper. Detta betyder 
således inte att lärarledd undervisning är bortkastad tid, men visar att en del elever har lättare för att ta 
in kunskap när andra elever lär ut eftersom de språkligt ligger på samma nivå (William, 2013).  

Om kamratrespons syftar till att elever fungerar som resurser till varandra och på så sätt utbyter 
kunskap fungerar självbedömning för att stärka elevens egen förmåga till att avgöra vad som krävs av 
en. Jönsson (2011) menar att elever behöver bli mer självständiga när det kommer till att se vad som 
krävs av en. Genom verktyg som bland annat betygsmatriser som preciserar kunskapskraven som 
testas, ska eleven själv kunna bedöma sina framsteg under en arbetsprocess. På så sätt blir eleven mer 
självständig i sitt lärande samtidigt som hen tar ansvar för sina studier på ett sätt som 
inlärningsprocessen gynnas av.  

Kamrat- och självbedömning prisas av många som ett sätt att bidra till en stärkt klassgemenskap 
(Berge & Blomqvist, 2012; Wiliam, 2013). Molloy (2008) poängterar dock att gensvarsarbete och 
självbedömning till en början kan vara ”skrivprocessens svagaste länk”. Detta då många har svårt att 
jämföra sina egna och andras texter med kunskapskraven som prövats och därav inte ger adekvat 
respons som går att arbeta med. Med bakgrund mot detta är det alltså viktigt att väva in kamratrespons 
tidigt i undervisningen och till en början bör kamrat- och självbedömningar göras med läraren så att 
eleverna får de nödvändiga verktygen för att sedan kunna klara sig på egen hand (Jönsson, 2011).  

2.2.3.   Bedömning i svenska som andraspråk 

Historiskt har man i bedömning av svenska som andraspråkselever använt sig av SVAN-tester. Testet 
innebär att man prövar elever i grammatik och ordkunskap för att därefter kategorisera dem som 
antigen ”svaga” eller ”starka” i dessa områden  (Olofsson & Sjöqvist, 2013, s. 702). Införandet av 
SVAN handlade i grunden om att lärare efterfrågade någon form av prov för att enkelt kunna se hur 
utvecklad språkförmåga andraspråkseleverna man undervisade har. Nackdelen med SVAN var dock 
avsaknaden av ett andraspråksperspektiv, alltså var det inte helt utvecklat för att fylla sitt syfte. 
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Olofsson och Sjöqvist (2013) påpekar att andraspråkselever bör uppmuntras att använda språket och 
att lärare inte ska ha för höga krav på språklig korrekthet. Författarna skriver ”En bedömning som 
däremot sker i syfte att analysera elevernas prestationer och utveckla deras förmågor kan bidra till att 
eleverna vågar använda språket” (Olofsson & Sjöqvist, 2013, s. 685) och menar att motivation i 
bedömning från lärare är avgörande för utvecklingen av målspråket. Detta lyfts även av Skolverket 
(2012) i kommentarmaterialet för kursplanen i svenska som andraspråk. Skolverket (2012) menar att 
även om fokus inte alltid ska ligga på grammatiska fel, ska dessa heller inte passera förbi obemärkt. 
Genom att uppmärksamma felen, men inte lägga huvudfokus på dessa kan eleverna utveckla språkliga 
strategier för kunskapsinhämtning (Skolverket, 2012). Strategier som i sin tur tenderar leda till att 
elever själva får utrymme till att upptäcka eventuella otydligheter som kan kopplas till hur man 
uttryckt sig grammatiskt (Ibid). 

Man kom att inse att elever i svenska som andraspråk behövde få möjligheten att visa upp sina 
förmågor och färdigheter flera gånger. För att kunna göra detta har flera formativa redskap utformats, 
bland annat performansanalysen och Bygga svenska med syfte om att visa en fullständig och rättvis 
bild av elevens kunskap här och nu. 

2.2.4.   Performansanalys 

Performansanalysen har sitt ursprung i Larry Selinkers (1972) interimspråksteorin. 
Interimsspråksteorin var en av de första teorierna att utveckla en helhetsbild av andraspråkslärares 
språkförmåga som framförallt syftade att se till andraspråkselevers förmågor snarare än fel. Även 
Bachmans & Palmérs (1996) teori om kommunikativ språkförmåga är en grundpelare i 
performansanalysens utveckling. Författarna menar att språkbehärskning och utveckling är en del av 
flera olika kompetenser som alla fungerar i symbios med varandra (Bachman & Palmér, 1996). 

Performansanalysens beskrivs utifrån detta som en lingvistisk metod vars mål är att visa 
andraspråkselevers språkutveckling över tid. Analysmetoden utgår från en bedömningsmodell i sex 
steg som syftar till att lyfta fram en helhetsbild av elevers språkkompetens teorin och samtidigt 
bedöma dessa på ett sätt som tillåter eleverna att utvecklas (Abrahamsson & Bergman, 2005). Till 
skillnad från SVAN-testet som fokuserar på andraspråkselever språkliga fel elever ser 
performansanalysen till vilka förmågor eleverna faktiskt har. Eventuella svagheter som dyker upp av 
performansanalysen ses inte som fel utan som en del i att utvecklas och bidra till att undervisning 
anpassas efter det eleven faktiskt klarar av och behöver utveckla (Abrahamsson & Bergman, 2005).  

De fem första stegen innefattar kommunikativ förmåga, innehållslig kvalité i relation till 
uppgiftbeskrivning, språklig kvalité, skrivregler och uttal samt kommunikationsstrategier för antingen 
skriftliga eller muntliga uppgifter. Genom steg 1 till 5 tydliggörs hur andraspråkselever hanterar det 
svenska språket samtidigt som det ger läraren möjlighet att se var i språkutvecklingen eleven befinner 
sig och utifrån detta kan (Abrahamsson & Berman, 2005). Rent formativt innebär detta att lärare 
utifrån performansanalysen kan se vilka språkliga kunskaper elever besitter och fördela resurser 
därefter. Detta kan vara i att utveckla planering av undervisningen framåt, omarbeta eventuella 
organisatoriska brister eller sätta in stöttor för enskilda elever för att individanpassad undervisning.  

När man gått igenom steg 1 till 5 i performansanalysen har man, tillsammans med eleven, skapat ett 
underlag för samtal. Samtalet handlar om att åskådliggöra för eleven vilka styrkor kontra svagheter 
hen har och hur man tillsammans, elev och lärare, ska arbeta framåt för att utvecklas. Samtalet är 
individanpassat och fokus ska ligga på vad eleven kan utveckla nu. Man lyfter således inte fram sådant 
som eleven på sikt behöver utveckla, men som just nu är inom räckhåll. Fortsättningsvis bidrar även 



 6 

metoden till att eleven blir involverad i bedömningen under det sista samtalet då man i samråd med 
läraren går igenom den uppgift som gjorts, antingen muntligt eller skriftligt (Olofsson & Sjöqvist, 
2013). Performarmansanalysen gör det alltså möjligt för lärare att analysera elevers färdigheter på 
djupet för att kunna ge den formativa bedömningen som behövs för att hen ska kunna utvecklas. 

2.2.5.   Bygga svenska 

På uppdrag från Skolverket presenterade Stockholms Universitet bedömningsstödet Bygga svenska 
(Bygga svenska, 2017). Bygga svenska är en färdig utformat bedömningsmodell i fem steg som är 
tänkt för SVA-lärare att använda i undervisning med nyanlända elever (Ibid). Materialet finns 
tillgängligt för hela grundskolan samt gymnasiets introduktionsprogram och är kopplat till 
färdigheterna läsa, tala och skriva med tillhörande beskrivning av karakteristiska drag vid utveckling 
av ett andraspråk samt observationspunkter för lärare att utgå från vid bedömning (Ibid). Genom 
bedömningsmodellen får lärare tips och råd som kan denne kan applicera i sin egen undervisning för 
att kunna ge rätt typ av stöttning till elever. Detta främjar språkinlärningen samt skapar överblick av de 
vanligaste svårigheter som uppstår vid inlärning av ett andraspråk (Bygga svenska, 2017). 

Materialets syfte är att verka formativt och det utgår i stort sett från ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande där kunskaps sätts i sociala sammanhang och där lärare, elev och vårdnadshavare spelar roll 
för utvecklingen (Bygga svenska, 2017). Genom Bygga svenska ska lärare kunna göra en jämnt 
flödande bedömning av progression i svenska som andraspråkselever, till exempel som nybörjare till 
avancerad användare av språket. Materialet ska kontinuerligt användas för att följa elevers 
andraspråksutveckling och vara till hjälp vid byte av lärare eller skolform, samt vid kontakt med 
vårdnadshavare om elevers utveckling i språket. Vidare ska det också vara ett underlag för möjligheten 
till eventuella lärarsamarbeten så att elever får de bästa förutsättningarna för att uppnå ett godkänt 
betyg i skolans alla ämnen (Ibid). Genom att göra en gedigen utredning av elevers tidigare 
skolerfarenheter och lokalisera vilka utarbetade strategier de har skapat för inlärning från tidigare 
skolgång, kan lärare underlätta inlärningen för elever (Ibid). 

2.2.6.   Sociokulturellt perspektiv och den proximala utvecklingszonen 

Formativ bedömning har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin om lärande. Teorin innebär att 
elever i samspel med andra vidareutvecklar sin kunskap utifrån var de befinner sig just nu. I skolans 
sfär innebär detta att både lärare och elever spelar en central roll för hur inlärningen påverkas i olika 
sociala sammanhang.  Forsberg och Lindberg (2010) kopplar samman det formativa arbetssättet med 
det sociokulturella perspektivet och menar att det kan likställas med en jämnt flödande 
bedömningsprocess där målet är att eleven utvecklas genom återkoppling från andra kompetenta 
personer. Den sociokulturella teorin går dock inte att ses som en uppenbar sådan, utan som ett 
mångfasetterat perspektiv med flera forskares infallsvinklar (Dysthe, 2003). Med bakgrund till detta 
ägnas det här kapitlet åt att konkretisera Vygotskjis (1999) syn på perspektivet.  

Ett sociokulturellt perspektiv på inlärning ser kunskapsinhämtning som en ständigt pågående process 
som sker i sampel med andra människor. Vygotskji (1999) menar att när människan befinner sig i 
sociala sammanhang tar hen del av den kollektiva kultur som tillåter en att utvecklas och lära sig 
utifrån var man befinner sig här och nu. Teorin utgår från att all inlärning är beroende av samspelet 
mellan människor och att undervisning blir som mest relevant när den leds av en person som är mer 
kompetent än en själv (Vygotskji, 1999). Genom ömsesidig påverkan och socialt samspel både i och 
utanför skolan, med såväl elever som lärare, placeras undervisningen i ett sammanhang som främjar 
inlärningen (Vygotskji, 1999). 
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I Sverige är Säljö (2003) en av de främsta forskarna inom den sociokulturella teorin. Säljö (2003) 
menar att undervisning är beroende av interaktion och kommunikation. Detta kräver att lärare 
utvecklar ett dialogiskt klassrum som uppmuntrar till samtal, något som är nödvändigt för att 
möjliggöra lärandesituationer som främjar elevernas inlärning. Säljö (2003) nämner språket som det 
mest avgörande för utveckling av detta. Genom språket har människan möjlighet att bli del av ett 
sammanhang, kunna diskutera och ifrågasätta för att själva och tillsammans med andra utveckla 
strategier för kunskapsinhämtning (Säljö, 2003).  

Vygotskji (1999) påpekar dock att språket och kunskap inte ska ses som något monotont och 
överförbart från lärare till elev, utan man måste se hur det sociala samspelet mellan dessa individer 
bidrar till att eleverna approprierar kunskapen som läraren förmedlar. Det vill säga, att eleverna 
utvecklar en förståelse för hur kunskapen som läraren förmedlar ska användas i praktiken. Detta 
fenomen kallas för den proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskji (1999), har en elev som befinner 
sig i utvecklingszonen större möjlighet till att utvecklas och appropiera kunskap om eleven i samband 
med detta får stöd från en person som är mer kompetent. Inom utbildning i SVA innebär detta att 
läraren tillhandahåller sina elever med verktyg som hjälper dem att utveckla det svenska språket. 
Läraren tar alltså elever framåt i utvecklingszonen genom att fungera som ett stöd och hjälpa till där 
behovet finns. Det är först när en elev nått och bemästrat en nivå inom ett område som hen kan gå 
vidare till nästa nivå (Gibbons, 2007; Säljö, 2010). Ur en andraspråkssynvinkel är den proximala 
utvecklingszonen ett sätt att låta elever utvecklas och använda varandra i sin språkinlärning genom 
bland annat kamratrespons. Vidare menar Gibbons (2007) att formativ bedömning är präglad av ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande.  

2.3.  Tidigare forskning 
Lindberg (2003) diskuterar i en rapport kring andraspråksforskning vilken roll språket spelar i skolan. 
Genom språket uttrycks både form och innehåll vilket gör det möjligt för elever att visa vilka 
kunskaper de har förvärvat av undervisningen. Resultatet visar att SVA-lärare behöver arbeta med att 
utveckla andraspråkselevers ordförråd. Hon framhäver makten som kommer med att kunna flera språk 
och ta sig fram i samhället. Med hänvisning till Golde och Hveneklide (1983) menar hon att lärare ofta 
tar för givet att andraspråkselever besitter samma kompetens rent språkligt som enspråkiga elever. 
Detta leder till att ord som kan anses vara lätta för en modersmålstalare inte tydliggörs med synonymer 
för en andraspråkstalare. Lindberg (2006) menar att det formativa arbetssättet hämmas när man arbetar 
så här eftersom individanpassningen samt vidareutveckling av undervisning försvinner. Vidare lyfter 
Lindberg & Hyltenstam (2010) att det är av stor vikt att lärare i svenska som andraspråk är behöriga 
inom ämnet. Detta då elever som undervisas av behöriga lärare ges större möjlighet att nå önskad 
progression men också för att risk för felbedömningar reduceras avsevärt när undervisning sker av 
utbildare med behörighet i svenska som andraspråk att utföra yrkesutövning som sådan. 

Vingsles (2017) avhandlingen behandlar inte formativ bedömning ur ett andraspråksperspektiv men är 
trots detta en tillgång för denna studie. I föreliggande studie ligger ett stort fokus att se huruvida lärare 
arbetar med Black och Wiliams nyckelstrategier och då framförallt strategi fyra och fem som avser 
kamrat- och självbedömning. Att undervisning i stort utgår från dessa arbetsmetoder är en viktigt del 
av att följa ett formativt arbetssätt men även för att att utveckla ett självreglerat lärande hos elever. 
Avhandlingen redogör för den positiva effekten som tidigare forskning visat att formativ bedömning 
har för inlärningen. Avhandlingen utgår från både ett lärar- och elevperspektiv där författaren genom 
klassrumsobservationer undersökt hur fyra lärare arbetar formativt och om det ger utrymme för elever 
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att utveckla varandra och sig själva som läranderesurser i undervisning. Utifrån detta formulerades 
avhandlingens syfte: ” […] om hur formativ bedömning kan bedrivas och vilka krav den ställer på sin 
utövare” (Vingsle, 2017, s. 3). Genom att anta ett såväl ett elev- som lärarperspektiv tillåts författaren 
se hur elever uppfattar formativ bedömning samt på vilket sätt lärarna implementerar arbetsmetoden i 
undervisning.  

Resultatet visar att en av de fyra lärarna lyckades implementera bedömningsformen på ett sätt som 
involverar eleverna i att bli självreglerande, medan resterande tre lärare istället ville göra detta men 
inte lyckades. Skillnaden mellan läraren som lyckades med implementeringen av det formativa 
arbetssättet och de andra lärarna berodde på att hen hade medverkat i en utbildning om formativ 
bedömning. Utbildningen gav denne lärare kunskap och redskap för hur samspelet mellan lärare och 
elev, samt mellan elev och andra elever bör gå till för ett effektfullt resultat. Resterande tre deltagande 
lärare uttryckte en önskan om att få in det formativa arbetssättet i sin undervisning, men att de saknade 
redskapen för att göra det. Detta har gjort att de enbart lyckats skapa en formativ arbetsmiljö mellan 
sig själva och eleverna, men inte eleverna sinsemellan. De elever som deltog i intervjuerna berättade 
att de hade en önskan om att arbeta med både självbedömning och kamratrespons för att kunna stötta 
varandra i sina studier. 

Duff och Uchida (1997) har studerat vilken roll lärares bakgrund och sociokulturella identitet spelar 
vid undervisning och bedömning i ett andraspråk. Inom andraspråksundervisning utgör ofta kultur och 
värderingar kopplade till målspråket underlag för diskussion och inom vissa utbildningsprogram är det 
även ett undervisningskrav (Duff & Uchida, 1997). Mot bakgrund av detta har författarna i en 
etnografisk studie följt fyra andraspråkslärare av engelska i Japan. Studien syftar till att synliggöra 
vilken del lärare och elevers bakgrund har i andraspråksundervisning samt undersöka vilken roll 
interaktion mellan lärare och elever spelar i ett andraspråksperspektiv.  

Deltagarna i studien bestod av två amerikanska lärare och två japanska lärare, alla undervisade dock 
engelska som främmande språk. Resultatet visar att det blir problematiskt när lärares tidigare 
undervisningserfarenheter och ideologier kopplat till språk inte matchar andraspråkselevernas behov 
och förutsättningar. Detta då lärarnas skilda kulturella erfarenheter kan hämma elevernas 
språkutveckling, genom att de riskerar att begränsa vilka metoder som tillåts och tillämpas i 
undervisningen. Kulturell medvetenhet lyfts därav som ett avgörande karaktärsdrag som 
andraspråklärare behöver besitta i andraspråksundervisning (Duff & Uchida, 1997). Författarna menar 
att andraspråkslärare behöver se över vilka metoder, kulturer och språkliga bakgrunder som finns i 
deras klasser för att möta och utveckla studenterna på gynnsamt sätt. Vidare visar studien att lärare i 
andraspråksklassrum inte minst måste vara förberedda med material som syftar till att främja 
andraspråksinlärningen och också väl förberedda på hur deras studenter lär sig och vilka 
inlärningsmetoder de har. Duff & Unchida (1997) menar att detta är kritiskt för att upprätthålla 
studenternas motivation och vilja att utveckla sitt andraspråk. 

Rea-Dickins (2001) studerar hur lärare arbetar med bedömning i engelska som andraspråk på skolor i 
England och Wales vilket är intressant för föreliggande studie. Detta då författaren dels ser på vilken 
vikt formativ bedömning spelar i undervisning av andraspråkselever. Författaren utgår från ett 
omfattande material1 kring lärarbedömning i grund- och gymnasieskola som hon tidigare gjort där 

                                                   
1 Investigating Assessment for Learners with English as an Additional Language in Key Stage 1 
National Curriculum Contexts, undertaken with Sheena Gardner, in collaboration with Minority Group 
Support Services (MGSS) and funded by the Economic and Social Research Council (1999–2002). 
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material samlats in genom klassrumsobservationer, bandinspelningar samt intervjuer med klasslärare 
och specialpedagoger med expertis i språk (Ibid). Deltagande skolor i studien ingår i ett regionalt 
incitament för att höja elevers prestation i såväl engelska som andra ämnen. Rea-Dickins aritkel (2001) 
fokusera på att presentera insamlad data från två språklärare och en klasslärare på de skolor som ingår 
i den större forskningen. Detta betyder att artikeln från 2001 enbart behandlar ett mindre underlag av 
en större databas. Språklärarna i studien intervjuades före och efter de gjort bedömningar och 
klassläraren intervjuades efter klassrumsobservationer. Rea-Dickins (2001) menar att det är viktigt att 
se till hela bedömningsprocessen samt interaktioner mellan lärare och elever för att kunna presentera 
ett pålitligt resultat.  

Resultat visar att formativ bedömningsmetoder och dess strategier är avgörande vid undervisning av 
andraspråkselever i engelska. Genom formativ bedömning menar Rea-Dickins (2001) att 
andraspråkslärare kan följa sina elevers språkutveckling samt hålla bedömningen levande under 
terminens gång. Författaren poängterar därav vikten att utveckla goda samarbeten mellan lärare och 
elev respektive elever emellan. Hon lyfter att undervisning i mindre grupper är viktigt för 
andraspråkelever eftersom detta. Genom ett formativt arbetssätt inom språkundervisning menar Rea-
Dickins (2001) att elever får större möjlighet att utveckla ett självreglerat lärande. Vidare framkommer 
det att elevers skiftande språkkunskaper i andraspråksundervisning kan påverka bedömningens 
validitet under bedömningsprocessen (Rea-Dickins, 2001). För att illustrera bedömningsprocessens 
komplexitet presenterar Rea-Dickins (2001) en figur som skildrar förloppet (se figur 1). 

 

Figur 1 (Rea-Dickins, 2001, s. 435). 

Avslutningsvis menar Rea-Dickins (2001, s. 458) att återkoppling överlag inte kan ses som formativ 
utan att det är vad som görs med den som avgör huruvida den är formativ eller inte. Lärare behöver 
därför, vid bedömning, ställa sig följande frågor; Vilka styrkor har återkopplingen? Ger den möjlighet 
till fortsatt lärande? Var återfinns beviset för att formativ bedömning faktiskt är effektivt för 
språkinlärning? Bör lärare som undervisar i ett andraspråk skilja på återkopplingen för ett 
språkinlärningsbehov och ett pedagogiskt behov?  
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3.   Metod och material 
I föreliggande kapitel presenteras tillvägagångssättet för studien i följande ordning: Urval, 
genomförande, bearbetning av material och etiska aspekter i relation till studien. 

3.1.  Urval 
I en studie som denna, där syftet är att ta reda på hur lärare använder och ser på den formativa 
bedömningen, har det varit viktigt att hitta respondenter med erfarenhet från läraryrket som kan tillföra 
relevant information kring ämnet. Det har därför varit bärande för studiens frågeställningar att endast 
intervjua lärare med avlagd lärarexamen och behörighet i svenska som andraspråk då studiens syfte är 
att se hur formativ bedömning främjar andraspråkselever.  

Det är ett flertal faktorer som spelar in i urvalet av deltagare för intervjuer, framförallt att det är en 
tidskrävande metod för insamling av data (Bryman, 2013). Respondenterna i denna studie valdes 
därför med ett så kallat bekvämlighetsurval och subjektivt urval. Med bekvämlighetsurval väljer 
forskaren ut respondenter efter bekvämlighet (Denscombe, 2009). I mitt fall innebar detta att jag valde 
att intervjua lärare jag känner till sedan tidigare och som alla arbetar i skolor geografiskt nära varandra 
– detta för att spara tid. Vidare använde jag mig av ett subjektivt urval, vilket innebär att man väljer ut 
respondenter som man vet kan komma med värdefull information för att besvara studiens 
frågeställningar. Av denna anledning är ett subjektivt urval även kostnadseffektivt då det besparar en 
tid att leta upp passande respondenter för studien (Denscombe, 2009). 

Lärare 1: Behörig lärare i årskurs 1–7 i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Lärare 1 har 
varit yrkesverksam i fyra år och undervisar på heltid i svenska som andraspråk sedan ett år tillbaka. 
Tidigare undervisade hon i svenska och engelska. Hon är även mentor till några av sina SVA-elever. 

Lärare 2: Behörig lärare i årskurs 1–7 i svenska, svenska som andraspråk, matematik, no och 
engelska. Lärare 2 har varit yrkesverksam i fyra år och har de senaste två åren undervisat i svenska 
som andraspråk och svenska. Hon är mentor till en elev i årskurs 6. 

Lärare 3: Behörig lärare i svenska och svenska som andraspråk och har arbetat på sin nuvarande 
arbetsplats i 14 år, men med ett avbrott på tre år då hon undervisat vuxna på SFI. Lärare 3 har varit 
yrkesverksam lärare i 18 år och har sedan start undervisat i svenska som andraspråk och svenska. Hon 
har i grunden en avlagd filosofikandidatexamen i nordiska språk med tre terminers tillägg av 
pedagogik och didaktik. Hon är behörig i svenska och svenska som andraspråk för grundskolan åk 4–9 
och undervisar idag i årskurs 6. 

3.2.  Genomförande 
De tre intervjuerna skedde under vecka 11 och genomfördes på respondenterna arbetsplatser för att 
underlätta deltagandet. Intervjuerna skedde i enrum för att undvika avbrott och spelades in på min 
Iphone parallellt med att jag förde minnesanteckningar på dator. Intervjuerna utgick från 15 
förberedda frågor om ämnet formativ bedömning i stort samt SVA-undervisning. Respondenterna 
svarade även på frågor om läraryrket, hur länge de varit yrkesverksamma lärare och hur länge de 
undervisat i SVA. Frågorna finns utskrivna i sin helhet i bilaga 2. 
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Alla tre intervjuer var av semistrukturerad sort, vilket betyder att jag som intervjuare har både en aktiv 
och passiv roll i samtalet. Utmärkande för semistrukturerade intervjuer är att frågorna ska ta reda på 
hur en person ser på verkligheten varför jag valde att ha öppna frågor som bjöd in till samtal. Man 
fokuserar mer på att behandla ett ämne i stort, istället för flera detaljerade frågor och på så sätt får 
respondenten möjlighet att utveckla sina svar vilket i sin tur kan leda till följdfrågor (Denscombe, 
2009). Davidson och Patel (2011) lyfter fram semistrukturerade intervjuer som en användbar metod 
vid kvalitativa studier. Detta då det följer ”en låg grad av strukturering” och en ”låg grad av 
standardiseringen” vilket betyder att intervjuerna är av öppen karaktär och efterliknar mer naturliga 
samtal. 

Varje intervju började med att jag presenterade mig och min kandidatuppsats igen (informationen om 
den och mig hade respondenterna tagit del av tidigare genom missivbrev). Denscombe (2009) 
poängterar att detta skapar ett förtroende för forskaren hos respondenterna vilket gör att samtalet 
startar på en stabil och förtroendefull grund och ger möjlighet till en djupare intervju. Vidare 
informerade jag om upplägget för intervjun samt att min Iphone kommer placeras på bordet för att 
spela in intervjun. Detta för att senare kunna transkribera och analysera respondenternas svar gentemot 
uppsatsens frågeställningar. 

3.3.  Bearbetning av material och analysmetoder 
I kvalitativa studier som denna, rekommenderas analysmetoder som sammanfattar och strukturerar 
insamlat material. Det finns flera sätt att göra detta på, men för denna studie utgår jag från Brymans 
(2011) tematiska analysmetod. En tematisk analys innebär en noggrann bearbetning av insamlad data 
för att kunna fastställa likheter och skillnader i intervjuerna (Bryman, 2011). Därefter kan man sedan 
utläsa teman som i sin tur bildar kategorier kopplade till forskningsfrågorna. De teman som går att 
urskilja i materialet bildar sedan ett ramverk vilket syftar till att lyfta fram viktiga delar från insamlat 
material i matriser eller tabeller för att skapa överblick över resultatet. 

Enligt Bryman (2011) är det vid en tematisk analys av stor vikt att förstå det insamlade materialet 
korrekt. Av denna anledning gjordes en noggrann transkription av intervjuerna. Bryman (2011) menar 
att transkription är ett sätt att skapa en tydlig bild av vad materialet som man samlat in faktiskt säger. 
Jag har valt att enbart transkribera det som faktiskt sagts. Med detta menas att eventuella bi-ljud som 
mummel och skratt inte tagits med i transkriptionen. Detta för att det inte är en samtalsanalys av 
respondenternas tal som görs, utan fokus ligger på att ta del av deras tankar och åsikter kring formativ 
bedömning. För att vidhålla en hög standard efter intervjun, påbörjades transkriptionen omgående när 
samtalen fortfarande var färska i minnet. 

Efter avslutad transkription gick jag igenom materialet för att kunna få en överblick av likheter kontra 
skillnader i respondenternas intervjuer vilket blev första delen av analysen och början på en induktiv 
ansats. Att angripa materialet induktivt innebär att avläsningen av respondenternas intervjuer sker på 
neutrala grunder och att de delar av materialet som plockas ut för att framställa resultatet har relevans 
för studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Utifrån detta lokaliserades två huvudkategorier 
och fem subkategorier. Huvudkategorierna sammanfattar helheten av materialet, medan 
subkategorierna ramar in det mer specifikt. Huvudkategorierna har medvetet utformats i nära 
anknytning och formulering med forskningsfrågorna. Detta då jag ser en bredd på forskningsfrågorna 
som tillåter mycket information att finnas med under samma kategori. Tabellen som presenteras nedan 
visar på hur huvudkategorierna och subkategorierna fungerar med varandra. Vidare följs den av en 
förklaring till varje kategori för att förtydliga vad dessa innefattar. 
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Huvudkategori Subkategori Förklaring 

Lärarnas tolkning och 
inställning till formativ 
bedömning 

 

1.   Definition och inställning 

2.   Klargörande av mål 

I denna kategori presenterats 
respondenternas tolkning och 
inställning till begreppet 
formativ bedömning. Är deras 
tankar i linje med tidigare 
forskning? Vilka svårigheter 
ser dem som SVA-lärare? 

Utformning av en 
formativ lärandemiljö 
för andraspråkselever 

 

1.   Kamratrespons och 
självbedömning 

2.   Arbetsmetoder anpassade för 
SVA 

 

I denna kategori ligger fokus 
på att se vilka arbetsmetoder 
respondenterna beskriver att 
de sig av. Hur applicerar de 
sin tolkning av formativ 
bedömning i praktiken?  

3.4.  Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2017) har satt upp fyra etiska aspekter kopplat till information, genomförande, 
samtycke och sekretess. I denna studie har de vetenskapsrådets etiska aspekter följts och presenterats 
för respondenterna via ett missivbrev som skickades i planeringsstadiet av intervjuerna. I samband 
med missivbrevet fick respondenterna också se över intervjufrågorna.  Detta då jag vill att studien och 
intervjuprocessen ska genomsyras av transparens, men också för att ge respondenterna möjlighet till 
att eventuellt förbereda sig och återkomma med synpunkter kring frågorna. Vidare har intervjuerna, 
bearbetningen och analysen av materialet skett på ”ett ärligt och lagenligt sätt” (Denscombe, 2009, s. 
192). Det innebär att jag som författare av studien garanterar att materialet som ligger till grund för 
resultatet framkommit på ett etiskt korrekt sätt, sett till lagar och moral samt att jag inte haft för avsikt 
att vilseleda deltagande respondenter. 

4.   Resultat 
I föreliggande kapitel kommer resultatet av respondenternas intervjuer att presenteras. Kapitlet är 
strukturerat utifrån de teman som presenterats under analysmetoder. Eftersom intervjuerna var 
semistrukturerade har vissa frågor ändrat ordning, fallit bort och/eller lagts till.  

4.1.  Lärarnas tolkning och inställning 

4.1.1.   Definition och inställning 

Respondenterna fick börja med att definiera begreppet formativ bedömning och vad de tycker att det 
innebär för svenska som andraspråksundervisning. Centralt för samtligas definitioner är den 
samstämmighet som finns mellan respondenterna. Respondenterna ser bedömningsformen som ett sätt 
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att få eleverna att få tilltro till sina egna förmågor, men även se hur de kan utvecklas för att nå sin fulla 
potential. Respondent 1uttrycker att hon tycker att formativ bedömning ska finnas i undervisningen 
hela tiden. Exempel 1 förtydligar detta: 

Exempel 1: Respondent 1 svarar på frågan ”hur tolkar du formativ bedömning”. 

Jag tycker att formativ bedömning är bra. Jag tänker att ett formativt arbetssätt är när vi hela tiden 
jobbar mot uppsatta mål i klassrummet och att jag som lärare hela tiden ger eleverna återkoppling för 
att förbättras. 

Respondent 2 lyfter fram formativ bedömning som motsatsen till summativa bedömningen. Hon anser 
att den formativa bedömningen är nödvändig för att kunna se vad eleverna tar till sig av 
undervisningen. Samtidigt tror hon att den är stärkande för elevernas självförtroende För 
andraspråkselever uttrycker hon att formativ bedömning också skapar en tydlighet i vad som förväntas 
av dem, samt hur de kan nå dit. Exempel 2 exemplifierar detta: 

Exempel 2: Respondent 2 svarar på frågan ”hur tolkar du formativ bedömning”. 

Jag tolkar det som en bedömning som sker under längre tid och att det är motsatsen till det summativa 
som utgör ett bokstavsbetyg eller poäng på ett prov. Att arbeta formativt innebär att man ger eleverna 
tid att visa och förbättra sina färdigheter vilket jag tror är framförallt viktigt för andraspråkselever. Att 
de ges tid att bearbeta det de lär sig. 

Respondent 3 berättar att hon, precis som respondent 2, ställer den summativa och formativa 
bedömningen i relation till varandra. Vidare menar hon att formativ bedömning är till för att testa 
förmågor och utveckla dessa under tid, medan man i summativ bedömning bedömer ett prov här och 
nu. Exempel 3 förtydligar hennes tankegång: 

Exempel 3: Respondent 3 svarar på frågan ”hur tolkar du formativ bedömning”. 

Det blir lätt att jag ställer det (formativ bedömning) i motsats till det summativa där man mer räknar 
poäng och bedömer ganska kortfattat upplever jag. Men med formativ bedömning tänker jag att det är 
hela förmågan som bedöms, alltså inte bara var eleven är just nu utan också vad eleven ska sträva mot 
[…].  

Respondent 3 vidareutvecklar sitt svar kring hur hon tolkar begreppet och säger att hon tycker att 
formativa bedömningssituationer uppstår under det dagliga arbetet i klassrummet. Hon lyfter fram att 
de mindre sekvenserna, som exempelvis synonymbenämningar, under lektionstid är av stor vikt vid 
läsförståelse för att kunna förstå helheten av en text. Att lektioner utmynnar i formativ bedömning och 
inte bara stannar vid uppgifter och prov är i enighet med det sociokulturella perspektivet, det vill säga 
att allt samspel med andra individer är främjande för inlärning. Nedan följer respondent 3:s påstående 
som kan förtydliga förklaringen ovan: 

Exempel 4: Respondent 3 vidareutvecklar sitt svarar på frågan ”hur tolkar du formativ bedömning”. 

Ja precis. Och inte bara så här att nu konstaterar vi att du kan det här utan också att man utmanar eleven 
och ber dem försöka utveckla tankar. Om en elev skriver en mening kan man be hen försöka utveckla 
den (meningen) eller skriva den på ett annat sätt. Att man går vidare från det som finns just där och då. 

Även respondent 1 vidareutvecklar sina tankar utifrån frågan: ”Hur tolkar du begreppet formativ 
bedömning?”. Genom att utforma undervisningen formativt anser hon att hon på flera sätt kan bredda 
elevernas tankesätt under uppgifternas gång. Hon säger att hon ser detta som ett led i 
bedömningsprocessen samt ett sätt att anpassa undervisningen efter eleverna för att kunna erbjuda 
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olika sätt att visa sina färdigheter. Wikström (2014) lyfter fram detta och menar att elever måste få 
möjlighet att visa vad de kan på olika sätt vid bedömning. Exempel 5 förtydligar respondents ett 
tankar: 

Exempel 5: Respondent 1 vidareutvecklar sitt svarar på frågan ”hur tolkar du formativ bedömning”. 

[...] Att det finns olika metoder man då också kan använda sig av. […] Ofta kan jag också bara säga 
”hur menar du när du säger så” när jag vill att de själva ska se hur de breddar sig i exempelvis ett 
argumenterande tal. Just detta ser jag också som ett sätt att erbjuda elever som har det lite svårare ett 
tillfälle att visa vad de kan utifrån det som nu testas. 

Respondent 3 berättar att hon visar filmer från Skolverket för att eleverna ska få en inblick och 
förståelse för hur processen går till när lärare sätter betyg. Hon berättar att hon enbart jobbar med 
faktiska bokstavsbetyg vid läsårets slut och att eleverna annars enbart får formativ återkoppling. 
Exemplet nedan illustrerar lärarens tankar kring elevernas tankar om betyg.  

Exempel 6: Respondenterna diskuterar korrelationen mellan summativ och formativ bedömning. 

Jag har många elever som börjat på en D nivå som slutar på ett B. Och det går väl inte att säga helt 
säkert att det beror på min återkoppling, men jag tror att det finns mycket att hämta därifrån. 

Jag tycker faktiskt att de flesta är positiva, det får på något sätt större förståelse för sin egen inlärning 
men självklart märker jag många gånger av att eleverna vill veta om deras text exempelvis är på en 
C/B/A nivå. 

Fast jag tror att det skulle önska de från mig men jag gör inte det. Jag försöker istället förklara ”så här 
ser ett A ut. 

4.1.2.   Klargörande av mål 

Andraspråksundervisning och undervisning i allmänhet ska utgå från konkretisering av mål och 
kunskapskrav. Detta för att elever ska få en tydlig bild av vad som förväntas av dem för ett visst betyg, 
men också för att det ska vara en transparens av vad undervisningen syftar till. Respondenterna 
uttrycker att en viktig del av undervisning är att skapa förståelse och de bekräftar att gedigen 
genomgång av kunskapskraven är viktigt. Samtidigt ser de en poäng med att dra nytta av varandra.  

Exempel 7: Utdrag från samtliga respondenters intervjuer om hur de arbetar med kunskapskraven. 

Under mina lektioner är jag tydlig med vad jag förväntar mig av eleverna. Hur man kan arbeta för att 
uppnå dels mina mål, men framförallt målen från kursplanen. Målen och betygskriterierna från 
kursplanen konkretiserar jag med matriser. Jag är också noga med att påpeka att de ska ta hjälp av 
varandra, delge varandra information och utbyta kunskap. 

Om de själva får lära sig ganska tidigt att plocka ut de här kunskapskraven så blir inte min bedömning 
av det de gör helt främmande. Utan de kan då också bedöma sig själva eftersom de vet vad det är jag 
kommer kolla på. Det blir inte så vagt tror jag när de har sett och är bekanta med kunskapsmålen. 

Respondenterna har alla undervisat i andra ämnen än svenska som andraspråk och huruvida 
bedömning i SVA skiljer sig från andra ämnen diskuterades. Respondent 2 menar att det finns en 
skillnad i undervisningen, men inte i bedömningen. Hon påpekar att tydlighet är A och O med 
andraspråkselever och exemplifierar detta med att berätta om hur hon arbetar med ordförklaringar och 
vidgat ordförråd. Nedan följer att exempel som förtydligar detta: 

Exempel 8: Respondent 2 förklarar hur hon ser på eventuella skillnader av undervisning i SVA kontra 
svenska. 
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Ja, ett exempel är högläsning. När vi ska diskutera det vi läst, där dyker det definitivt upp flera 
frågor än i det vanliga svenskämnet och det är oftast ord som för mig och andra med svenska 
som modersmål är självklara. Högläsning är därför väldigt tidskrävande med dessa elever, 
men också väldigt viktig eftersom läsning vidgar deras ordförråd. 

Respondent 1 menar att det är annorlunda att bedöma i SVA överlag eftersom det finns andra saker att 
ta hänsyn till. I svenska som andraspråk lyfter hon fram att det inte är samma fokus på språklig 
korrekthet, utan snarare att man ska kunna se en utveckling: 

Exempel 9: Respondent 1 svarar på frågan om skillnader i bedömning i SVA och vanlig svenska. 

Jag tycker att det är skillnad absolut. Att bedöma i SVA innebär inte bara att bedöma vilken kunskap 
eleverna insamlat utan också huruvida de tolkat instruktioner korrekt. Sen finns det också en skillnad i 
hur mycket fokus jag faktiskt ska lägga på om de stavat vissa ord fel så länge det är en förståelig text.  

Respondent 1 har tidigare undervisat i både engelska och svenska och innan hon började undervisa i 
svenska som andraspråk trodde hon att hennes tidigare erfarenhetr av språkundervisning skulle vara 
till större hjälp en vad det var. 

Exempel 10 : Respondent 1 berättar hur hennes tidigare  erfarenheter att undervisa i språk spelar in 

När jag började undervisa i SVA tänkte jag ”så bra att jag lärt ut engelska, detta ger mig en fördel i att 
lära ut SVA med” men det visade sig vara ett helt felaktigt antagande. Att lära ut engelska som 
främmande språk är helt annorlunda att lära ut svenska som andraspråk. Svenska som 
andraspråksundervisningen ska ju rusta eleverna att bli en del av det svenska samhället. 

4.2.  Utformning av en formativ arbetsmiljö för 
andraspråkselever 

4.2.1.   Kamratrespons och självbedömning 

Respondenterna påpekar att kamratrespons är ett sätt att skapa en levande undervisning som gynnar 
andraspråkselever. Att få hjälpa varandra och vara del av bedömningsprocessen, menar 
respondenterna, bidrar till ökad motivation. Respondenternas uttalanden visar att kamratrespons 
används för flera olika saker. Tidssparande, ökad förståelse samt utveckling av ett självreglerat lärande 
är några av sakerna som nämns. Nedan följer exempel som förtydligar vad respondenterna tycker om 
kamratrespons: 

Exempel 10: Respondenterna förklarar hur de arbetar med kamratrespons. 

Genom kamratrespons blir undervisningen också mer levande vilket är viktigt i SVA. Det skapar 
motivation. Detta är ett sätt att få dem att bli aktiva med varandra också och nyttja varandras kunskap. 
Ibland är det även enklare för eleverna att förstå varandra än mig. Jag jobbar aktivt med detta hela tiden 
så nu har eleverna börjat bli duktiga på det. Ofta börjar jag dock varje lektion med att ge exempel på 
hur en bra kamratrespons går till och vad de ska tänka på när de ger återkoppling till varandra. 

Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Ofta låter jag dem ge varandra kamratrespons på varandras utkast och 
att de efter det får respons från mig. Ofta brukar jag då koppla åter till de här breven de skrivit i början 
av terminen. 

Ja, jag försöker få in det mer och mer i min undervisning för att jag tycker det är väldigt värdefullt. Det 
är ju ganska svårt för eleverna, hur ska de egentligen kunna ge bedömningar? Men det är ju något som 
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de måste lära sig. För det är ett jättebra sätt tycker jag, kan de titta på en kompis text och säga något så 
kan de ju göra likadant på sin egen. 

4.2.2.   Arbetsmetoder i SVA 

Intervjuerna behandlade också specifika metoder att använda vid andraspråksbedömning såsom 
performansanalys. Respondent 1 och 2 säger att de till viss del försöker implementera 
performansanalysen i uppgifter, men att det är svårt att göra det hela vägen. Bland annat på grund av 
tidsbrist och att det inte skulle vara möjligt att genomföra med alla elever. Respondenterna berättar 
vidare att man inte vill spara all återkoppling till ett sista samtal, utan föredrar att hålla den levande i 
undervisningen. Exempel nedan förtydligar detta: 

Exempel 11: Första utdraget presenterar respondents 1 tankar om performansanalys medan andra 
utdraget presenteras respondent 2 tankar om den.  

Nja, jag har nog inte använt analysmetoden helt genomgående. Jag tycker att den är tidskrävande och 
att det finns bättre metoder. Jag undervisar ju inte nyanlända så att vi kartlägger på det sättet. Däremot 
pratar jag ständigt med mina elever om hur de ska ta sig framåt och vilka förmågor de måste lägga ner 
extra tid på att utveckla om de har några svårigheter. 

Jag jobbar ofta med steg 1-5 skulle jag nog ändå säga. Det slutgiltiga steget som är ett samtal där man 
utvärderar vad eleven kan och inte kan arbetar jag inte alls med. Eller inte uttryckligen att vi har 
formella enskilda samtal, jag har ju samtal med mina elever hela tiden i klassrummet så jag tycker att 
samtalsdelen är levande genom hela undervisningen. 

Även Bygga svenska kommer på tal med samtliga lärare, men står enbart för ett kort inslag av 
intervjun. Detta då ingen av respondenterna arbetar i förberedelseklass med nyanlända som materialet 
främst riktas mot. Respondent 1 påpekar detta i sitt svar och säger att det inte är ett aktuellt material 
för henne att använda sig av då hon inte undervisar nyanlända elever. Respondent 3 å andra sidan 
tycker det vore bra att få in materialet i organisationen eftersom det kan fungera som stöd även i 
svenska som andraspråksundervisningen. 

Exempel 12: Respondent 1 och 3 om bygga svenska. 

Nja … Inte bygga svenska, jag har för mig att det är för nyanlända och kanske då framförallt 
undervisning i förberedelseklass. Där har jag aldrig undervisat så det har inte varit aktuellt att använda 
sig av det materialet. 

Bygga svenska tycker jag verkar hur bra som helst. […] och där hade jag önskat att vi ändå hade fått in 
det i organisationen men det är inte så att jag får någon form av checklista som säger ”det här kan 
eleven”.  Men jag tycker att jag är ganska snabb på att se vilka färdigheter och svårigheter som finns i 
klassrummet hos mina elever. Och det är ju min erfarenhet liksom men jag skulle vilja ha det mer 
formellt, något att utgå från.  

4.3.  Sammanfattning 
Resultatet visar en positiv inställning till formativ bedömning och det finns en vilja hos lärarna att 
utveckla en arbetsmiljö i klassrummet som bjuder in till dialog mellan elev och elev, samt elev och 
lärare. Alla respondenterna poängterar att tydlighet i vad som förväntas av en är en bra början för att 
verka formativt i undervisning. Vidare försöker de hålla isär formativ och summativ bedömning 
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gentemot eleverna, men det är tydligt att de själva ser bedömningsformerna som i symbios med 
varandra. 

5.   Diskussion 
Studiens syfte var att få ett andraspråksperspektiv på begreppet formativ bedömning från tre 
mellanstadielärare oberoende av varandra. I föregående del presenterades resultatet av de tre 
lärarintervjuerna. I denna del förs en diskussion kring vad resultatet visar och hur frågeställningarna 
har besvarats. Kapitlet är organiserat utifrån studiens två frågeställningar: (1) Hur tolkas formativ 
bedömning och vilken inställning har lärarna? Och (2) Hur arbetar man främjande med formativ 
bedömning i klassrummet? I kapitlets sista avsnitt presenteras en metoddiskussion och slutsats. 

5.1.  Lärarnas tolkning och inställning  

5.1.1.   Definition och inställning 

Formativ bedömning definieras av Black och Wiliam (1998) som något avgörande för undervisning 
och elevers kunskapsinhämtning. Denna definition bekräftades av samtliga respondenter under 
intervjuerna. Respondenterna uttrycker att arbetsklimatet genom formativ bedömning blir mer öppet 
och inbjudande för dialog och diskussion i undervisningen mellan lärare och elever. Respondenterna 
menar att elevernas inlärning främjas när undervisningen utgår från dessa förutsättningar och att de 
tillsammans kan applicera den kunskap de utvecklar under lektionerna i olika sammanhang. Detta 
synliggör vilka styrkor och svagheter eleverna har, vilket blir ett led i att planera undervisningen 
framåt så att den möter varje elev på en individnivå. William (2013, s. 61) betonar att elevfokus kan 
uppnås i undervisningen genom att ställa sig frågorna: Var befinner sig min elev, vart är hen på väg 
och hur ska hen komma dit. Respondent 3 har en välutvecklad tolkning av begreppet som tyder på att 
hennes många år i yrket gett henne den erfarenhet som krävs för att besvara frågorna William (2013) 
utformat. Genom att visa att varje steg i undervisningen utgör ett ”led i lärandet” (Skolverket, 2011) 
lyfter hon fram att även de mindre sekvenserna under lektionerna är betydelsefulla. Detta är även i 
enlighet med Black och Williams nyckelstrategi 3 som syftar till att återkoppling ska föra 
undervisningen och inlärningen hos elever framåt (William, 2013). Genom att exempelvis arbeta med 
synonymbenämningar under lektioner, menar hon att man vidgar innebörden av läsförståelse. Detta 
bidrar i sin tur till att elever utvecklar strategier för att förstå helheten av texter. Respondents 3 sätt att 
arbeta med synonymbenämningar och ordförklaringar är i enlighet med det rekommendationer 
Lindbergs (2003) ger. Författare menar att lärare inte kan utgå från att andraspråkelever förstår ord och 
synonymer utan förklaringar varför det därav är av stor vikt att arbeta på sättet respondent 3 gör.  

Respondent 1 och 2 lyfter att man med formativ bedömning ger eleverna möjligheten att utveckla sig 
själv utan att framkalla en betygshets där poäng räknas och är avgörande. Respondent 3 berättar att 
hon aldrig sätter betyg under terminens gång, utan arbetar uteslutet med formativ återkoppling. Hon 
säger att hon tror att många elever blir stressade av de summativa betygen och refererar till sina egna 
elever som ofta försöker räkna hur många E, B och A de fått för att sedan själva göra en 
sammanvägning till ett slutbetyg. Sammanvägningar som eleverna gör blir ofta felaktig vilket leder till 
bristande motivation. Detta korresponderar väl med Olofsson och Sjöqvist (2012) som i en 
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undersökning om bedömning av andraspråkselever påpekade att en bristande motivation är förödande 
för inlärning. Genom återkoppling som går att använda vidare i arbetsprocessen menar respondenterna 
att eleverna går mot ett mer självreglerat lärande där de lär sig tyda sin egen kunskap. Vidare menar 
respondenterna att lektionsupplägg med tydliga mål, instruktioner och precisering av kunskapskrav 
bidrar till att eleverna blir en stärkta och motiverade i sina studier. Detta utan att få betyg på varje 
uppgift eftersom de istället kommer kunna följa sin utveckling på ett sätt där deras förbättringar blir 
synliga. Detta bekräftas av såväl Black och Wiliams (2003) som Rea-Dickins (2001). Black och 
Wiliams (2003) första nyckelstrategin syftar till klargöra vad som förväntas av eleven och hur hen ska 
nå dit vilket även Rea-Dickins (2001) bedömningsmodell steg två gör. 

Respondent 3 lyfter att formativ bedömning bör bidra till känslan att inte bli bedömd utan enbart ska 
fungera utvecklande. Påstående ligger i linje med den forskning som Lundahl och Folke – Fichtelius 
(2010) gjort där det framkommer att den bedömningsformer som inte leder till något ytterligare 
lärande kan vara förödande för språkinlärningen. Skolverket (2011) framhåller dock vikten av att 
summativ och formativ bedömning trots detta inte ska stå självständiga från varandra och att målet 
med den formativa bedömningen bör visas i det summativa betyget. Respondent 1 diskuterar detta och 
framhåller att hon tycker att det finns en poäng i att se ett högt summativt betyg eftersom det visar att 
den formativa återkopplingen varit effektiv och gett resultat. Däremot menar hon att ett summativt 
betyg inte alla gånger visar detta på ett rättvist sätt. Detta då elever kan ha haft en otrolig utveckling 
rent kunskapsmässigt, men fortfarande ligga på en E-nivå. Det här påståendet är i enighet med 
Wikströms (2014) uttalande om att bedömning måste göras på flera sätt för att låta elever visa vad de 
kan. Bedömningen måste därav breddas för att hela tiden möta den heterogenitet som finns i skolan 
idag, inte minst inom svenska som andraspråksundervisningen där kunskapsnivåer allt för ofta skiftar 
eleverna emellan (Skolverket, 2011). 

Duff och Uchida (1997) redogör för effekten lärares bakgrund och antaganden kan ha i 
andraspråksundervisning. Författarna menar att det kan vara förödande att inte möta elever utifrån det 
faktiska behov utan istället fortsätta använda sig av strategier som alltid fungerat tidigare i 
undervisning. Likt lärarna i studien av Duff & Unchida (1997) skiljer sig respondenternas bakgrund i 
denna studie mot elevernas. Respondenterna är tydliga med att en av de viktigaste delarna i 
undervisning är att anlägga ett elevorienterat fokus. Dels för att upprätthålla motivationen och vilja att 
lära hos eleverna, dels för att alla individer är i behov av olika stöttor. Något som funkat i en klass 
eller hos en människa funkar per automatik inte hos en annan. Respondent 1 lyfter dock att hon 
tidigare trodde att undervisningen i SVA och engelska skulle vara lika men att de visade sig skilja sig 
åt avsevärt. I enlighet med Duff och Unchida (1997) går här att tyda att förutfattade meningar kan 
komplicera undervisningen och att det därav är viktigt att inte kategorisera elever och undervisning 
som en generell term utan till den faktiska gruppen man undervisar. 

5.1.2.   Klargörande av mål 

I Rea-Dickins (2001) bedömningsmodell utgår steg 1 och 2 från att introducera vad som ska bedömas 
och hur det kommer bedömas. Författaren menar att det är viktigt att förklara syftet med 
undervisningen, vad som kommer bedömas av momentet, hur det kommer bedömas samt att hela tiden 
hålla återkoppling, stöttor och kamratrespons/samarbeten levande under undervisningens gång. 
Respondent 1 lyfter att hon alltid går igenom vilka kunskapskrav som testas och hur de ska göra för att 
nå dem. Vidare poängterar hon, precis som Rea-Dickins (2001) menar, att hon uppmuntrar eleverna 
till att samarbeta med varandra där det är tillåtet och att de ska se varandra som tillgångar. Respondent 
3 menar att trots att man förklarar varför man gör något kan det vara otydligt och vagt för eleverna och 
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att en gedigen genomgång av kunskapskraven då med undervisningen är om man också visar och 
förklarar kunskapskraven så förstår eleverna bedömningsprocessen tydligare vilket också är i enlighet 
med Rea-Dickins (2001) bedömningsmodell steg två introducing the assesment.  

Vidare visar resultatet från intervjuerna att tydlighet och klargörande av mål är något som samtliga 
respondenter ser som avgörande för elever i svenska som andraspråk. Att presentera kunskapskraven 
och vara tydlig med vilka förväntningar som finns på eleverna genomsyrar samtliga respondenters 
arbetssätt. Genom att tydliggöra målen redan vid uppstart av ett nytt moment menar respondenterna att 
det skapas en transparens av vad som förväntas av eleverna. Detta ger även eleverna chans att fråga 
och diskutera med läraren samtidigt som en förförståelse för vilka kunskapskrav som testas ges. I 
respondent 3:s klassrum finns kunskapskraven uppsatta på väggen som en påminnelse för eleverna, 
men också för att de efter avslutat moment ska kunna gå till väggen och se vilka kunskapskrav de 
berört. Att arbeta på detta sätt anser respondenterna skapar en tydlighet gentemot eleverna då de vet 
vad som förväntas av dem, är tidsbesparande för hennes själv då eventuella genomgångar minskar om 
man redan från början är tydlig med vad som ska göras och på vilket sätt samt att det ger 
undervisningen en form av struktur som är gynnsam är gynnsam för andraspråkselever. Detta är i 
enlighet med Jönsson (2011) som menar att klargörande av mål och transparens av kunskapskrav 
bidrar till ett formativt arbetssätt som gynnar elevernas inlärning markant. Detta då det blir tydligt för 
eleverna vad som förväntas av dem. Författaren lyfter även att eleverna genom förståelse för 
bedömningsprocessen lär sig bli mer självreglerande vilket är något som samtliga respondenter i denna 
studie har en önskan om (Jönsson, 2011).  

Olofsson & Sjöqvist (2013) menar att andraspråkselevers dubbla uppgift i skolan där det både ska 
tillgodogöra sig ett ändamålsenligt språk samt ämneskunskap kräver att andraspråkselever får det rätta 
förutsättningarna för at lyckas. Vidare menar dem, precis som Skolverket (2011) uttrycker i 
kursplanen för svenska som andraspråk, att för mycket fokus på enbart språklig korrekthet kan bidra 
till bristande motivation.  Respondenterna refererar till sina egna elever och menar att de har samma 
förväntningar på sig som elever inom andra ämnen, om inte högre, eftersom de blir bedömda utifrån 
både kunskap och språk. Vidare diskuteras huruvida bedömningen skiljer i SVA skiljer sig gentemot 
skolans övriga ämnen och samtliga är respondenter menar att den inte gör det. Vad som dock skiljer 
SVA mot andra ämne menar respondenterna är undervisningen och dess upplägg. I SVA möts man av 
elever med skiftande skolbakgrund och kunskap i målspråket vilket respondenterna menar ställer krav 
på tydlighet och förståelse för var de kommer ifrån. Begrepp, ord och synonymer som anses självklara 
att förstå för elever med svenska som förstaspråk kan behövas förklaras grundligt för svenska som 
andraspråks elever. Respondent 3 påpekar att bedömning snarare skiljer sig åt från individ till individ 
då alla har olika behov och lär sig samt tar till sig feedback på olika sätt. Att arbeta med formativ 
bedömning och tydliggöra förväntningar, instruktioner kunskapskrav är därför av stor vikt.  

5.2.  Utformning av en formativ arbetsmiljö för 
andraspråkselever 

5.2.1.   Kamratrespons och självbedömning 

Intervjuerna visar även en positiv inställning till kamratrespons och att låta eleverna utvecklas med 
varandra. Detta är i linje med den fjärde av Blacks och Williams nyckelstrategier som syftar till att 
nyttja varandra som läranderesurser (William, 2013). Enligt Vygotskji (1999) och den proximala 
utvecklingszonen är kamratrespons ett passande arbetssätt då det både stärker lågpresterande och 
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högpresterande elever när den mer kompetenta hjälper den med mindre kompetens. Respondenterna 
påpekar att eleverna genom interaktion i grupper om två eller fler, får möjlighet att bidra med nya 
infallsvinklar till varandra som vidgar deras tankegångar. Respondent 1 uttrycker att det är värt att 
avvara lite tid till responsarbete eftersom elever vid vissa tillfällen enligt henne kan vara mer 
mottagliga för vad andra elever säger då de är på samma språkliga nivå. Hon påpekar att hennes elever 
är något yngre och att det därför är viktigt att hon hela tiden påminner dem om hur man ger bra 
respons, detta trots att hon anser att de blivit duktiga på det. Rea-Dickins (2001) studie styrker de 
respondent 1 säger om att det är värt att avvara tid för kamratrespons. Författaren menar i sin studie att 
formativa bedömningsprocesser är en viktig del för andraspråkelever och att interaktion mellan elever 
är viktigt för kunskapsutvecklingen. Hon poängterar att det sker ett intellektuellt utbyte eleverna 
emellan när de får möjlighet att arbeta med varandra, speciellt i mindre grupper precis som 
respondenterna i denna studie menar att de låter eleverna göra. Det står som stöd för att det finns ett 
värde i kamratbedömning som går bortom själva bedömningen och tjänar till att utveckla elevernas 
språkliga förmågor. 

Molloy (2008) bekräftar att responsarbetet är väldigt givande för elever men att vägen dit kan vara 
lång och att det är viktigt att ge eleverna en solid grund att stå på. Detta för att responsen faktiskt ska 
tjäna sitt syfte enligt det formativa arbetssättet, att föra eleverna framåt i sin lärandeutveckling. Med 
bakgrund mot detta kan man anta att ålder spelar roll när man ger och tar emot respons med tanke på 
att det kan ta tid att utveckla de olika förmågorna som krävs för att bedöma och ge feedback till någon 
annan vilket även är vad respondent ett påpekar. Påståendena får respondenterna även stöd för genom 
det sociokulturella perspektivet. Enligt Vygotskji (1999) lär sig elever genom det sociala samspelet 
oavsett om det är lärare eller andra elever som lär ut. Även Schatcter (2000) poängterar att elevledda 
samtal ofta kan bidra till en större förståelse i klassrummet eftersom eleverna i mångt och mycket 
ligger på samma språkliga nivå. 

I relation till kamratrespons ställs ofta självbedömning och själreglerat lärande. Vingsle (2017) har i 
sin licentiatavhandling kommit fram till att självreglerat lärande – precis som kamratrespons – är en 
process som kräver hårt arbete från lärarens sida. Samtliga tre respondenter diskuterar vikten av att 
elever drar nytta av varandra och faktiskt utvecklar ett självreglerat lärande. Detta för att inte känna en 
ovisshet när de ska bli bedömda men också för att vid framtida studier kunna agera läranderesurser för 
såväl sina klasskamrater som för sig själva. Respondenternas intervjusvar kring just självreglerat 
lärande och då även Black och William nyckelstrategi fem visade dock att självbedömning inte ges 
samma plats i undervisning som kamratbedömning. Respondent 3 påpekar dock att hon tror att om 
man kan se hur en klasskamrat kan utveckla sin text, kan man även se det i sin egen vilket är ett 
uttalande som visar tecken på att självbedömning ryms i hennes undervisning, men inte som ett 
utvecklat arbetssätt så som kamratbedömning. Det går av respondent 1 och 2 svar inte att tyda exakt 
varför utveckling av självbedömning inte värderas lika högt som kamratbedömning. Ett antagande 
som dock kan göras, baserat på deras gedigna diskussioner kring vikten att nyttja varandra som 
läranderesurser, är att respondenterna ser en poäng i att först utveckla elevernas responsarbete med 
varandra innan de tar sig an ytterligare en sak. Detta visar dock att ett formativt arbetssätt inte 
efterföljs till punkt och pricka av lärarna vilket då också betyder att lärarna i föreliggande studie precis 
som tre av lärarna i Vingsles (2017) studie saknar kunskap i vissa delar av att implementera ett 
formativt arbetssätt enligt Black och Williams (1998) nyckelstrategier.  
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5.2.2.   Arbetsmetoder i SVA 

Respondenterna framhåller under sina intervjuer att de har heterogena elevgrupper och att de till viss 
del använder vis av performansanalys för att se vart eleverna befinner sig rent språkligt men att de inte 
efterföljer den helt. Detta för att de anser att det inte är positivt för eleverna att spara all återkoppling 
till ett sista samtal samt att det tar tid att applicera metoden på en hel klass. Vad som går att tyda av 
detta är att respondenterna förmodligen inte fått en riktig introduktion till performansanalysen fördelar 
i andraspråksundervisning. 

Bygga svenska (2017) används inte heller av respondenterna men respondent 3 som undervisar 
svenska och svenska som andraspråk i gemensam klass lyfter att hon gärna skulle använda sig av 
materialet för att på något sätt kartlägga elevernas språkprogression utifrån färdiga uppgifter som 
syftar till just detta. Hon lyfter att skolan hon arbetar på inte implementerat Bygga svenska inom 
verksamheten och att hon därför inte använt materialet. Hon berättar dock att hennes långa erfarenhet 
inom yrket gör att hon har flera beprövade metoder som funkar väl för att se hur eleverna ligger till, 
trots bristen på externt kartläggningsmaterial. Genom att bland annat tidigt introducera exempelvis 
skönlitteratur efterföljt av exempelvis en bokanalys menar respondent 3 att man kan se om eleven 
förstått det lästa och då även upptäcka vilken språklig nivå hen befinner sig på. 

5.3.  Metoddiskussion 
I kvalitativa undersökningar och studier som denna, där ändamålet är att ta reda på människors syn, 
tankar och idéer kring ett ämne rekommenderas bland annat interjuver som materialinsamlingsmetod 
(Denscombe, 2013). Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom syftet med 
uppsatsen var att öka kunskapen om enskilda lärares syn på formativ bedömning i svenska som 
andraspråk. Genom semistrukturerade intervjuer fick respondenterna möjlighet att utveckla sina 
tankegångar och samtalen präglades av öppenhet karaktär i detta avseende var positivt. En av 
intervjuerna pågick längre tid än beräknat vilket visade sig vara både positivt och problematiskt. Det 
skapade ett stort underlag vilket gav mig mycket material att arbeta med och framställa resultatet, 
något jag ser som positivt. Det tog dock väldigt lång tid att bearbeta vilket gjorde att det stundtals 
kändes stressigt då jag hade två till intervjuer att ta mig an. För en framtida intervjustudie skulle jag 
därav förmodligen styra frågorna något. Alternativt förbereda eventuella följdfrågor från start. Vid 
analysering av materialet utgick jag från en tematisk analys som innebar kategorisering av 
transkriberade intervjuer. Att transkribera var en absolut nödvändighet för att få en överblick av de 
insamlade materialet och den tematiska analysen fungerade främjande för att skapa en tydlighet kring 
redovisningen av resultatet. Eventuella ofördelaktiga följder kring valet av analysmetod är 
tidsåtgången som transkriberingen skapade. Men å andra sidan var denna nödvändig för att framföra 
resultatet och således inget som skulle kunna uteslutas. 

5.4.  Slutsats 
Syftet med studien var att öka kunskapen kring hur lärare inom svenska som andraspråk använder sig 
av formativ bedömning. Genom semistrukturerade intervjuer valdes tre behöriga SVA-lärare ut att 
delge hur de arbetar med metoden. Den tidigare forskning som funnits att tillgå har framförallt 
behandlat formativ bedömning som generellt begrepp och inte ur ett andraspråksperspektiv. Av denna 
anledning jag även använt mig av forskning kring bedömning av engelska som andraspråk.  
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Uppsatsens syfte har uppnåtts och forskningsfrågorna har besvaras; deltagande respondenter ställer sig 
positiva till bedömningsformen och anser sig själva arbetar aktivt med den. Dock går att konstatera att 
Rea-Dickins (2001) bedömningsmodell och Black och William (1998; William, 2003) strategier för en 
lyckad implementering av det formativa arbetssättet inte följs till punkt och pricka av respondenterna.  

Studien har även visat på vissa organisatoriska brister i respondenternas skolor när det kommer till att 
tillhandahålla och uppmärksamma lärare på vad för material som finns tillgängligt för kartläggning. 
För en framtida studie vore det därför intressant att undersöka hur personal i ledande positioner ser på 
formativ bedömning för andraspråkselever och då möjligen rikta undersökningen mer mot 
kartläggning. En sådan studie skulle kunna innefatta intervjuer med rektorer från samma skolor där 
respondenterna i denna studie arbetar på, personal som arbetar med utbildningsfrågor på Skolverket, 
politiker eller en kombination av samtliga.  

Avslutningsvis visar resultatet att formativ bedömning framstår som en komplex o mångsidig 
företeelse både utifrån tidigare forskning och intervjuerna (jfr Rea-Dickins + Black & William). Det 
formativa arbetssättet förutsätter en stor medvetenhet (jfr Duff & Uchida) och mycket planering från 
lärarens sida, men att det förefaller finnas stora vinningar om det implementeras korrekt.  
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Missivbrev	  
	  
Hej 

Mitt namn är Nathalie Vollbrecht och är lärarstudent på Stockholms universitet. Denna termin har jag 
påbörjat min c-uppsats i svenska som andraspråk och har valt att skriva om formativ bedömning i 
skolan.  

I min uppsats vill jag studera på vilket sätt mellanstadielärare arbetar med och uppfattar den formativa 
bedömning i just svenska som andraspråk. Ser man någon skillnad i bedömningen i SVA gentemot 
andra ämnen? För att ta reda på detta kommer jag hålla intervjuer med tre olika lärare utifrån mina 
frågeställningar som lyder: 

1.   Är lärarna positivt inställda till formativ bedömning?  

2.   Hur kan man främja formativ bedömning i klassrummet? Hur appliceras ett formativt 
arbetssätt i undervisningen?  

Jag räknar med att intervjun kommer ta ca en timme och för att det ska vara så enkelt som möjligt för 
dig som deltagare tänker jag att den sker på den skolan du arbetar på. Intervjun kommer att spelas in 
på min mobiltelefon då jag kommer föra en transkription av den i min dokumentation. Vidare kommer 
materialet endast att användas för studien och det kommer endast vara jag, Nathalie, som har tillgång 
till det. Det är frivillig att dela och du har självklart rätt att avbryta ditt deltagande när som helst utan 
att ange orsak. Allt som kan härleda tillbaka till dig som individ kommer att anonymiseras, såsom 
namn, arbetsplats (skolans namn) och vilken kommun du arbetar i.  

Jag hoppas du vill delta, undrar du något ytterligare om studien så nås jag enklast på mejl: 
nathalievollbrecht@hotmail.com men telefon går också bra: 076-29 198 14. 

Vänligen, 

Nathalie Vollbrecht 

 
 

Jag kommer delta i studien, och är införstådd med vad den kommer att handla om och hur 
intervjun kommer gå till 
 
Jag väljer att inte delta i studien 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
Underskrift och datum 
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Intervjufrågor 
 

1.   Hur länge har du arbetat på denna skola? 
2.   Hur länge har du varit yrkesverksam lärare och hur lång tid har du undervisat i SVA? 
3.   Vilken utbildning har du? Är det en renodlad lärarexamen (det vill säga, har du gått lärarhögskolan eller har 

du en annan examen och läst kompletterande pedagogisk utbildning?) 
4.   Hur tolkar du formativ bedömning? 
5.   Arbetar du aktivt med formativ bedömning under både lektionstid och på individuella uppgifter, exempelvis 

prov? 
6.   Om ja, hur ser du på tidsåtgången? Har du något system för att kunna ge formativ bedömning så ofta som 

möjligt men på ett tidsbesparande sätt? 
7.   Vilka strategier/metoder använder du i din bedömning? Performansanalys och bygga svenska? 
8.   Har du undervisat i något ytterligare ämne en svenska som andraspråk? Skiljer sig den formativa 

bedömningen i SVA gentemot de ämnet? 
9.   Låter du eleverna vid inlämningsuppgifter skriva två utkast för att de ska kunna nyttja den återkoppling du 

ger och förbättra sig? 
10.  Vilken vikt tror du att formativ bedömning/återkoppling har för elever som läser svenska som andraspråk? 
11.  Hur ser ditt arbete med kartläggning av elevers kunskaper ut? 
12.  Arbetar du tydligt med att konkretisera vilka mål och kunskapskrav som berörs vid olika moment ni arbetar 

med? 
13.  Är eleverna delaktiga i utformning och planering vid vissa moment? 
14.  Ser du att den återkoppling du ger till eleverna tar dem framåt i sin språk- och kunskapsutveckling? Går det 

att se en korrelation med de summativa betyget i slutet på året med den formativa bedömningen du gett? 
15.  Hur upplever eleverna formativ återkoppling i jämförelse mot summativ återkoppling? Forskning visar ju att 

formativ återkoppling är det mest utvecklande för elever men de tenderar ju att finnas en viss betygshets i 
skolan som gör att eleverna inte alla gånger ser detta. 
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