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Sammandrag  
  

Uppsatsens syfte är undersöka vad som styr bedömning av språkutveckling på gymnasieskolans 

Introduktionsprogram Språkintroduktion samt hur lärare, elever och rektor ser på bedömning, och i 

förlängningen undervisning, i relation till kunskapskrav och språkutveckling. För att uppnå syftet 

analyseras Gemensam europeisk referensram för språk – den globala skalan (GERS) och kursplanen 

för Svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 9. Detta sker genom en tillämpning av 

appraisalteorin. I uppsatsen redovisas också kvalitativa intervjuer med 2 lärare, 2 elever och 1 

skolledare. De svar som framkommer studeras i relation till appraisalteorin. Studien visar på stora 

likheter mellan styrdokumenten då de båda fokuserar på funktionell och kommunikativ 

språkkompetens. Betydande skillnader framkommer också då GERS fokuserar mera på kvantitativa 

aspekter av språkutvecklingen medan kursplanen i årskurs 9 fokuserar på intensifierande av 

språkutvecklingen. I studien framkommer också att lärare och skolledare ser både för- och nackdelar 

med att använda sig av såväl GERS som grundskolans kursplan för årskurs 9. Lärare och skolledare, i 

studien, ser dock GERS som ett bättre alternativ än kunskapskraven för årskurs 1-3 och 4-6. I de fall 

eleverna i studien förmedlar att betyg är viktigt är det dock för dem egalt om betygen är 

åldersrelaterade eller ej. 

Nyckelord: appraisalteori, bedömning, GERS, kunskapskrav i Svenska som andraspråk årskurs 9, 
Språkintroduktion. 
     

 

  



 
 

Abstract 
The aim of this study is to examine what governs the assessment of language development in 

secondary school Induction programs Language Introduction and how teachers, students and the 

principal looks at assessment, and ultimately teaching, in relation to proficiency and language 

development. To achieve this aim the Common European Reference Framework for Languages - the 

global scale (GERS) and the syllabus for Swedish as a second language in primary school Year 9 is 

assayed. This is accomplished by an application of the Appraisal theory. The paper also report 

qualitative interviews with two teachers, two students and one school principals. The answer that 

emerges studied in relation to the Appraisal theory. The study shows strong similarity between the 

governing documents when they both focus on the functional and communicative language skills. 

Significant differences also emerges when GERS focuses more on the quantitative aspects of 

language development while the curriculum in Year 9 focuses on intensifying of language 

development. The study shows that teachers and school leaders see both the pros and cons of using 

both GERS as primary school curriculum for Year 9. Teachers and school leaders in this study, see 

however GERS as a better option than the knowledge requirements for grades 1-3 and 4-6. In cases 

where students in the study convey that grades are important it is however for them unimportant 

whether the scores are age-related or not. 

 

Keywords: Appraisal theory, assessment, GERS, proficiency in Swedish as a Second Language Grade 

9, Språkintroduktion. 
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1 Inledning 

2012 kom cirka 103 000 invandrare till Sverige, av dem var 25 % under 18 år (SCB, Raneke 2013). Den 

största delen, om inte alla, av dessa ungdomar har en sak gemensamt – de hade, när de kom, ingen 

kunskap i svenska språket. I övrigt skiljer sig deras erfarenheter vad gäller ålder, skolgång och orsaker 

till migrationen – kort sagt, en spännande, heterogen grupp. Forskningsfältet torde med andra ord 

vara enormt. För att begränsa materialet för uppsatsskrivandet något vänder jag mig därför till ett 

område som jag har egen, om än ringa, erfarenhet av: undervisningen av nyanlända ungdomar i 

åldrarna 16-19 år. Dessa barn och ungdomar har laglig rätt till skolgång och i många kommuner är 

den skolform som erbjuds dem Introduktionsprogrammet Språkintroduktion, ett program som i 

nuvarande form infördes med gymnasiereformen 2011. Det är också programmet Språkintroduktion 

som får utgöra ramen för denna uppsats. 

 

1.1  Syfte och frågeställning 
 

Gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion lyder under läroplanen Gy11 men 

eleverna ska arbeta mot kunskapskraven i Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs nio. 

Detta gäller alltså elever som kan ha varit i Sverige i så kort tid som en månad. Det torde finnas en 

diskrepans mellan elevernas språknivå och de förväntningar bedömningen enligt årskurs 9:s kursplan 

ställer, vilket kan leda till sökande efter alternativa bedömningsgrunder. I Skolverkets skrift 

Introduktionsprogrammet språkintroduktion sägs att ”bedömningen av elevens språk- och 

kunskapsutveckling ska utgå från de kunskapskrav som är kopplade till kursplanerna” (2013 s. 38). 

Vidare skrivs dock att det i början av en elevs skolgång i den svenska skolan kan behövas andra 

bedömningsverktyg som delmål då kunskapskraven för årskurs 9 kan uppfattas som svåruppnåelig. 

Här ges då förslag på t.ex. Gemensam europeisk referensram får språk: lärande, undervisning och 

bedömning (Skolverket 2009) hädanefter förkortat GERS (a.a. s. 39). Min uppsats syftar därför till att 

undersöka bedömningen och, i dess förlängning, undervisningen inom Språkintroduktion närmare. 

För att göra detta används följande frågeställningar: 

 

 Kan strategier för hur bedömningsnivåer konstrueras språkligt i Gemensam europeisk 

referensram för språks globala skala och kursplanen för Svenska som andraspråk i årskurs 9 

urskiljas? 

 Vilken relation råder mellan de olika dokumenten vad gäller bedömning av språkutveckling?  
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 Hur ser lärare, rektor och elever på Språkintroduktion på bedömning i relation till 

kunskapskrav och språkutveckling? 
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2 Källmaterial och metod  

 

2.1  Material  
 

För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet analyseras Gemensam europeisk referensram för 

språk: lärande, undervisning och bedömning (Skolverket 2009) och kursplanen för Svenska som 

andraspråk i grundskolan, med fokus på årskurs nio (Skolverket 2011b). För att fördjupa analysen 

görs också kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, i liten skala. Materialet består av intervjuer med 

2 lärare, 2 elever och 1 skolledare. 

 

Intervjuerna är halvstrukturerade och utgår från ett fenomenologiskt perspektiv med syfte att 

kartlägga hur informanterna upplever det livsvärldsfenomen de stöter på i sin verksamhet, det vill 

säga bedömning inom Språkintroduktionen (Kvale & Brinkmann 2009 s.30). Med halvstrukturerade 

intervjuer avses att utgångspunkten är en lista av frågor men att betoningen ligger på att 

informanten utvecklar sina svar snarare än att listan betas av. Jag som intervjuare är alltså öppen för 

att ställa följdfrågor och att låta samtalet ta nya vändningar så länge huvudtemat följs (Denscombe 

2009 s. 234). Syftet är inte att vara generell utan att förklara kontexten och de intervjuades vardag 

(Kvale & Brinkmann 2009 s. 39-40). 

 
 

2.2  Metod 
 
Syftet med föreliggande uppsats är som tidigare nämnts att undersöka hur synen på bedömningen 

formuleras i styrdokument för elever inom gymnasieskolans Språkintroduktion. Dessutom ska elever, 

lärare och skolledares syn på styrdokument och bedömning undersökas. Då undersökningsmaterialet 

består av text och intervju kommer inte faktisk verksamhet att undersökas. I stället studeras vad som 

skrivs och sägs om språkutveckling och bedömning. Det är alltså språket som analyseras och för att 

göra detta behövs ett analysverktyg. I föreliggande uppsats föll valet på appraisalteorin, en teori 

grundad på den systemfunktionella grammatikens teorier om tre sätt att uttrycka mening: textuellt, 

ideationellt och interpersonellt. Fokus i appraisalteroin ligger på den interpersonella aspekten och att 

studera hur språkliga mekanismer kan användas för att dela med sig av tycke, smak, känslor, normer 

och värderingar (Martin & White 2005 s. 1-2). Teorin delas in i tre huvudgrupper: attityd, 

engagemang och gradering. Attityd rör våra känslor inför det studerade i uppdelningen: affekt, 

uppskattning och bedömning. Engagemang beskriver hur språkbrukaren positionerar sig till det 

skrivna/sagda, det vill säga huruvida språkbrukaren använder sig av källan (citerar, refererar), håller 
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med eller motsäger sig det skrivna/sagda. Gradering handlar om språkbrukarens grad av värdering – 

hur stark eller svag känslan inför det uttalade är- i termer av styrka och fokus (Martin & White 2005 

s. 35-37). I min studie kommer attitydtermen bedömning samt graderingstermerna fokus och styrka 

användas. Då det är en komplicerad metod kan det vara bra att känna till de begrepp som kommer 

att användas i kapitlet nedan samt i uppsatsen i övrigt redan nu- därför kommer en sammanfattande 

tabell här nedan, fritt efter Martin & White (2005). 

 

Tabell 1 - Gradering 

Kategori Underkategori Exempel 

Fokus Förstärkning De spelar riktig jazz 

Fokus Förmjukning  De spelar jazz, typ 

Styrka Intensitet – isolering Mycket ledsen 

Styrka Intensitet – infusion Hon uppträdde skickligt 

Styrka Kvantitet – isolering Jag har många problem 

Styrka Kvantitet – infusion Ett myller problem 

 

Martin & White skriver att bedömning (judgement) handlar om att ett beteende kritiseras eller 

beundras utifrån en uppfattning om vad som ses som normativt (2005 s. 42 och 45). Här gör jag 

ställningstagandet att behandla språkutveckling inom Språkintroduktion som normativt och därför 

räkna all form av handling eller aktivitet kopplad till språkutveckling, beskriven i positiva eller 

negativa termer, som bedömning. När det gäller gradering är semantiken av denna central i 

appraisalterorin, menar Martin & White, då den verkar över de andra kategorierna i teorin (2005 s. 

136f). Graderingen beskriver språkbrukarens förhållande till det sagda/talade i en upp- och nedskala. 

Som nämndes ovan används här begreppen styrka, force, och fokus, focus. Styrka används för att 

beskriva intensitet eller kvantitet i ett uttalande, t.ex. väldigt glad och jag har många problem (a.a. s. 

137 och 149). Både intensitet och kvantitet kan delas in i underkategorierna isolering och infusion där 

isolering avser att intensifieringen eller kvantifieringen av ett ord genomförs med en komponent vars 

huvudfunktion är att intensifiera ordet – t.ex. mycket i mycket grundläggande. Infusion avser 

däremot ett uttryck som inte enbart syftar till att intensifiera/kvantifiera men att sammanhanget 

bjuder till sådan tolkning t.ex. flyt i Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt (intensitet/infusion). Se 

också exemplet med myller i tabell 1. 

 

Begreppet fokus används som referens till vilken grad det uttalade stämmer överens med 

prototypiskhet, är en typisk representant för något, t.ex. de spelar inte riktig jazz eller de spelar jazz, 
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typ (fritt tolkat av Martin & White 2005 s. 137). Gradering i form av fokus används på kategorier som 

i sig inte innefattar någon skala - det antingen är så eller inte. Graderingsordet som betecknar fokus 

läggs då till för att ändra innebörden av yttrandet (a.a.). Se exemplet ovan. Som uttalande betecknat 

finns ingen skala – antingen spelar de jazz eller inte. Graderingsorden riktig och typ ändrar 

betydelsen av uttalandet. Under fokus går det att förstärka (sharpen) eller förmjuka (soften) 

uttalandet. I uppsatsen har t.ex. följande citat kategoriserats som fokus/förmjukning: Kan förstå 

välkända, vardagliga uttryck. Uttryck bedöms här vara huvudordet som ändrar betydelse med hjälp 

av de förmjukande orden välkända och vardagliga. Välkända och vardagliga tolkas stå för något 

vanligt, allmänt känt och kan därför inte sägas vara förstärkande ord. Däremot bedöms citatet när 

det presenterats på tydligt standardspråk kunna kategoriseras som fokus/förstärkning. 

Kategoritilldelningen i det här fallet är på intet sätt självklar och orsakade en hel del huvudbry. Att 

valet ändå föll på fokus/förstärkning motiveras med att ordet tydligt preciserar att det inte är vilket 

vardagligt/vanligt språk som helst som ska användas. Standardspråk bedöms också vara en 

förstärkning, bestämning, av skriftspråk. Se figuren nedan (Martin & White 2005 s. 154) för 

ytterligare en övergripande framställning av graderingstermerna fokus och styrka. Närmare 

beskrivning görs sedan kapitel 5.1. Dokumentanalys. 
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Figur 1- Gradering 

 

Begreppen ovan gäller för textanalysen. När det gäller intervjuerna finner jag det mera relevant att 

använda begreppet bedömning i sig, utan gradering. Martin & White introducerar begreppet 

bedömning i betydelsen att det värderar mänskligt beteende eller karaktär antingen positivt eller 

negativt (Martin & White 2005 s. 52 ff). Bedömning kan, menar Martin och White göras t.ex. med 

värdeladdade ord t.ex. cruelty - grymhet, condemned – fördömd och hypocritically - skenheligt' (a.a. 

43). Jag väljer att använda begreppet i betydelsen hur informanterna värderar det jag frågar om – allt 

som rör språklig aktivitet, vilket i förlängningen kan ses som mänskligt beteende.  
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2.3  Urval 
 

I den del av undersökningen som baseras på skriftliga källor görs en innehållsanalys (Denscombe 

2009 s. 307) med fokus på vad dokumenten säger om bedömning av språkutveckling, detta utifrån 

vilka bedömnings- och graderingsord som används. Då GERS innehåller många möjliga deskriptorer 

(skalor) väljer jag att i första hand utgå ifrån den globala skalan (se kap 3.1.) Detta för att den kan 

sägas vara en utgångspunkt för, eller en sammanfattning av, andra skalor inom GERS. När det gäller 

grundskolans kursplan nämns såväl ämnesbeskrivning som centralt innehåll och kunskapskrav för 

såväl årskurs 3 och 6 som årskurs 9. I den mer systematiska jämförelsen används dock 

kunskapskraven E-A för årskurs 9. Detta eftersom eleverna enligt Skolverkets vägledande skrift om 

Språkintroduktion ska arbeta mot just dessa kunskapskrav för att bli behöriga till gymnasiet 

(Skolverket 2013 s. 9). 

 

Informanterna till intervjuundersökningen valdes med syfte att få en bild av arbetet med och 

bedömning efter GERS och/eller grundskolans kursmål i Svenska som andraspråk ur flera perspektiv. 

Lärarna valdes ut på grundval av den erfarenhet de olika informanterna har av styrdokumenten. När 

det gäller eleverna grundade sig urvalet på bekvämlighetsprincipen (Denscombe 2009 s. 39), vilket 

innebär att de intervjuade anmält sig frivillig. Det enda kravet jag som intervjuare ställde var att 

eleverna skulle ha fyllt 18 år, detta för att undvika krav på målsmans tillstånd. Då antalet informanter 

är begränsat och att informanterna är verksamma inom samma skola och skolform kan inte anspråk 

på generell kunskap eller kvantitet göras, och görs inte heller. Undersökningen syftar i stället till att 

visa på tendenser i informanternas svar och att koppla dessa till aktuell forskning. Nedan ges en 

beskrivning av informanterna. För att göra texten mera läsvänlig kommer jag emellanåt använda mig 

av begreppet hen i stället för han/hon - detta enbart för att inte behöva riskera att röja 

informanternas identitet.  

 

Informanter: 

 Lärare 1:1-7 lärare inriktning specialpedagogik, i utbildningen ingick ämnena svenska och 

matematik. Utöver detta har läraren läst 30 högskolepoäng Svenska som andraspråk. Läraren 

har arbetat i 7 år som lärare, samtliga år på språkintroduktionen (tidigare IVIK). 

 Lärare 2: I grunden lågstadielärare men har en påbyggnadsutbildning till grundskollärare 1-7 i 

svenska, 60 poäng pedagogik och didaktik och 56 högskolepoäng i Svenska som andraspråk. 

Lärare 2 har arbetat 25 år som lärare varav 1 år på språkintroduktionen. 

 Skolledare: Hen har en examen som studie- och yrkesvägledare och har läst kurser i historia, 

marknadsföring, organisationsteori, skoljuridik, pedagogik samt den statliga rektors-
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utbildningen. Hen har arbetat 15 år som skolledare varav 8 år på språkintroduktionen 

(tidigare IVIK). 

 Elev 1: 19 år, från Syrien. Hen har varit 1 år och 5 månader i Sverige och gått på 

språkintroduktionen sedan augusti 2013. Hen har studerat 11 år i hemlandet. 

 Elev 2: 18 år, från Turkmenistan. Hen har varit 1 år i Sverige och hela tiden gått på 

språkintroduktionen. Hen har studerat 10 år i hemlandet.  

 

2.4  Genomförande och tillvägagångssätt 
 

Innehållsanalysen av styrdokumenten, GERS och kursplan för Svenska som andraspråk årskurs 9, sker 

genom närläsning av dokument för att kategorisera det som i dem framställs som relevant vad gäller 

bedömning av språkutveckling (Denscombe 2009 s. 307). Då kursplanens naturliga fokus är 

bedömning analyseras i första hand just orden som bedöms räknas in under appraisalteorins 

underkategori bedömning. Detta hindrar dock inte att innehållet kan analyseras med andra begrepp 

inom teorin, nämligen fokus och styrka. Samtliga citat som bedöms kunna kategoriseras utifrån 

apprasialteorin görs så. Därefter räknas en procentsats ut för att se vilka begrepp som används mest 

frekvent. En tolkning av vad detta kan vara ett tecken på görs. Analysen har ett hermeneutiskt 

förhållningssätt där texten tolkas med hjälp av den hermeneutistiska cirkeln – från helheten till 

delarna tillbaka till helheten (Kvale & Brinkmann 2009 s.226). En närmare beskrivning av 

kategoriseringen görs i kapitel 5.  

 

När det gäller intervjuerna skapades en intervjuguide för att öka tillförlitigheten. Guiden inleddes 

med frågor om bakgrund och en öppen fråga angående undervisning för att mjukt leda in 

informanterna i tankegångar användbara för denna undersökning (Kvale & Brinkmann 2009 s. 150). 

Intervjuguiden bestod sedan av ett antal delpunkter relevanta för undersökningen: informanternas 

syn på undervisning och bedömning samt, för lärare och skolledare, syn på styrdokument i 

verksamheten.  

 

För att informanterna, om de ville, skulle kunna förbereda sig inför samtalet skickades de frågor jag 

hade för avsikt att avhandla till dem via mejl alternativt visades för dem före själva intervjun. Till 

lärare och skolledare skickades även GERS globala skala samt kursplanen i Svenska som andraspråk 

för årskurs 3, 6 och 9. Intervjuerna genomfördes sedan på avtalad tid, enskilt, och inleddes med en 

beskrivning av syftet med undersökningen samt information om konfidentialitet- och 

anonymitetsregler enligt Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Johansson & Svedner 
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2006 s. 29f). Intervjuerna, som varade mellan 20 minuter och 60 minuter, spelades med de 

intervjuades tillåtelse in och transkriberades senare. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats kategoriserades svaren i tre huvudteman: undervisning, 

bedömning och styrdokument. Två eller tre citat per informant valdes sedan ut att analyseras 

närmare utifrån appraisalteorins attitydterm bedömning. Då intervjufrågorna inte står i direkt 

relation till citaten i GERS och kursplanen för årskurs 9 finner jag ingen anledning att använda mig av 

underkategorierna fokus/styrka/intensitet/infusion i analysen. I stället kategoriseras uttalandet som 

bedömning och delas in efter om de innehåller positiv eller negativ bedömning. Föremålet för 

bedömning preciseras. De använda citaten kan vara delar av ett längre uttalande från informanterna 

varför jag valt att kalla dem för satskomplex. Begreppet satskomplex hämtas från Almér (2011). Med 

hänsyn till intervjupersonerna gjordes vissa ändringar i språket då ett transkriberat talspråk sällan 

sammanfaller med skriftspråket norm. I de fall exakta citat från informanten används har denne läst 

citatet och godkänt användandet av det. 

 

2.5  Metodkritik 
 

Det är viktigt att en uppsats har validitet och trovärdighet, vilket innebär att studien mäter det den 

ämnar göra. Det skall alltså finnas ett samband mellan forskningsfråga, insamling av empiri samt 

analysmetod (Kvale och Brinkmann 2009 s. 264). Detta har jag försökt eftersträva genom att hålla en 

röd tråd i studiens syfte, insamling av empiri och när materialet har analyserats, vilket medför att 

studien får en högre validitet. Det finns dock alltid fallgropar och dessa har jag försökt undvika, enligt 

beskrivningen nedan. 

 

Att jämföra två texter innebär att tolka, och då den som utforskar en text alltid har sina egna 

referensramar i bagaget kan det inte bli fråga om en objektiv tolkning. Personliga premisser och 

förkunskaper påverkar tolkningen. Genom att aktivt tänka på detta hoppas jag dock höja 

tillförlitligheten. Att kategorisera citat, från såväl text som intervjuer, efter appraisalteorin är inte 

helt lätt då det som skrivs eller sägs förstås blir fråga för tolkning. I flera fall har det varit svårt att 

exakt bestämma till vilken kategori citaten ska tillhöra, men i de fall jag varit osäker har jag dock 

försökt vara konsekvent i min indelning när likande uttalande kommer åter. Detta för att för att höja 

tillförlitligheten. Resultatet i följande ska alltså ses som ett resultat av just de kategoriseringar och 

bedömningar som gjorts i just denna uppsats.  
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3 Bakgrund 
 

I det här kapitlet sätts uppsatsämnet i ett sammanhang gällande forskning om nyanlända. En översikt 

av utbildningen inom språkintroduktionen i allmänhet och den för uppsatsen aktuella skolan i 

synnerhet görs och de dokument som studeras i uppsatsen sätts också i ett sammanhang. 

 

3.1  Nyanlända 
 

I inledningen förmodades forskningsfältet för undervisningen av nyanlända elever vara enormt. Vid 

närmare eftersökningar visade sig detta antagande vara fel. Ur såväl svenskt som internationellt 

perspektiv tycks ett svalt intresse visats detta område. Nihar Bunar gör i Nyanlända och lärande: en 

forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan (2010) en sammanställning av forskning 

kring nyanlända i den svenska skolan samt internationella studier. Bunar konstaterar att 

forskningsfältet för nyanlända i Sverige är ”kraftigt underutvecklat” (2010 s. 113) och att mer 

forskning behövs. Här kan alltså min uppsats bidra.  

 

3.2  Språkintroduktion  
 

Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans fem introduktionsprogram. Programmet är avsett för 

elever i åldern 16-20 som nyligen anlänt till Sverige. Elevgruppen består av såväl asylsökande som 

elever med permanent uppehållstillstånd. Vem som räknas som nyanländ bedöms i ljuset av elevens 

språkförmåga (Skolverket 2013). Detta beskrivs i Skolverkets Allmänna råd för nyanlända: 

 

Ett barn eller en ung person som kommer till skolan kan följaktligen komma direkt från ett annat 

land men kan också ha vistats i Sverige under kortare eller längre tid. Att vara nyanländ kan alltså 

betyda nyanländ till skolan men samtidigt tidigare anländ till Sverige, och ibland också innebära 

att man lärt sig svenska i viss utsträckning (2008 s. 6). 

 

Utbildningen på språkintroduktionen ska styras av en, av huvudmannen beslutad, plan där 

utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll fastställs. Studierna ska omfatta heltidsstudier 

och ha fokus på svenska språket för att skapa förutsättningar för att gå vidare till andra studier. 

Utifrån detta skapas individuella språkintroduktioner för varje enskild elev. Gruppen nyanlända 

består av ett antal individer med vitt skilda erfarenheter och bakgrund vad gäller t.ex. studier (2013 s. 

6 och 8 ff). Utbildningen kan alltså se olika ut för olika elever - en del kan läsa grundskolekurser 

medan andra har kommit så långt att de kan läsa gymnasiekurser (2013 s. 8). Det som förenar dessa 
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elever är dock att de är nybörjare på det svenska språket och att de ska få undervisning mot 

grundskolans kursplan i svenska som andraspråk (a.a. s. 9). Hur länge en elev går på 

språkintroduktionen fastställs inte av Skolverket men programmet ska ses som en introduktion under 

en begränsad tid då gymnasieförordningen uttrycker vikten av att eleverna så snart som möjligt 

kommer vidare i sina studier (Utbildningsdepartementet 2010). Det är av vikt att undervisningen 

startar omgående för de nyanlända men hur själva utbildningen ska organiseras är upp till 

huvudmannen. Organisationen måste dock vara flexibel då elevunderlaget snabbt skiftar både vad 

gäller antal och skolbakgrund (Skolverket 2013 s. 12).  

 

 

3.3  Den aktuella skolan 
 
Informanterna i föreliggande uppsats är verksamma på en gymnasieskola i Mellansverige. 

Språkintroduktionen har ett kontinuerligt intag och vid skolstarten i augusti 2013 fanns cirka 60 

elever inskrivna. I maj 2014 hade antalet elever ökat till cirka 140. På programmet finns 6 

tillsvidareanställda lärare i Svenska som andraspråk och i maj också 4 visstidsanställda lärare i 

Svenska som andraspråk samt 1 lärare i matematik. På programmet erbjuds eleverna 16 timmar 

Svenska som andraspråk, 2 timmar matematik, 80 minuter idrott samt 60 minuter 

samhällsorientering. Elever med tidigare god skolbakgrund och goda kunskaper i matematik erbjuds 

pröva mot betyg i matematik årskurs 9. I övriga ämnen ges inga betyg. Eleverna får gå på 

programmet ett helt läsår, vilket innebär att de elever som kom till skolan i oktober 2013 får fortsätta 

på Språkintroduktionen i augusti 2014 medan de elever som började från skolstart 2013 får fortsätta 

till Introduktionsprogrammen Yrkesintroduktion eller Preparand. 

 

3.4  Gemensam europeisk referensram för språk 
 

Europarådets Rådet för kulturellt samarbete (Council for Cultural Cooperation, CDCC) har sedan 1971 

arbetat aktivt med att konstruera Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) som ska utgöra 

en grund för att ”utarbeta kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för språkinlärning i hela 

Europa” (GERS 2009 s. 1). Referensramen publicerades 2001 och översattes till svenska 2009. Det är 

den svenska översättningen jag kommer att hänvisa till i min studie. Syftet med referensramen är att 

överbrygga kommunikationshinder i Europa och att främja samarbeten samt rörlighet mellan länder 

(a.a. s 1). Referensramen har utarbetas av ett författarteam bestående av John Trim, Brian North, 

Daniel Coste och Joseph Sheils (a.a. ix). I referensramen poängteras att den inte är uttömmande och 
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inte heller ska ses som ett absolut facit utan att det är av vikt att den som organiserar språkinlärning 

anpassar referensramen utifrån nationella och lokala behov och förutsättningar (GERS 2009 xii). 

 

I referensramen finns sex nivåer som enligt GERS är så pass breda att de ska kunna täcka ”hela det 

relevanta lärande utrymmet för språkinlärare i Europa” (GERS 2009 s. 23). I korthet ser nivåerna ut 

som följer: 

 

A   B  C 

Användare på nybörjarnivå  Självständig användare   Avancerad användare 

       

A1            A2  B1 B2 C1    C2 

(Breakthrough)       (Waystage) (Threshold) (Vantage)        (Effective (Mastery)[]

     Operational 

     Profiency) 

     (GERS 2009 s. 23) 

 

Dessa överförs sedan till en global skala, se nedan (GERS 2009 s. 24). 
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Tabell 2. Gemensamma referensnivåer: den globala skalan. 

      

GERS utgör i dag grunden för kursplaner i moderna språk (Skolverket 2011a) samt Svenska för 

invandrare, SFI (Skolverket 2012). 

 

3.5 Grundskolans kursplan för Svenska som andraspråk – mål och 
bedömning 
 
Kursplanen för Svenska som andraspråk i grundskolan inleds med en bakgrundsbeskrivning där 

ämnet beskrivs. Här framhålls att ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 

och lära” (Skolverket 2011b s. 240). Vidare delas kursplanen upp i rubrikerna: syfte, centralt innehåll 
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och kunskapskrav. Under rubriken syfte ges riktlinjer för vad ämnet ska syfta till i grundskolans alla 

årskurser, vilket sedan sammanfattas med att eleverna ska ges förutsättningar att: 

 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

  välja och använda språkliga strategier, 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  

 söka information från olika källor och värdera dessa.  
(Skolverket 2011b s. 239-240) 

 

För varje årskurs, 1-3, 4-6 och 7-9, beskrivs sedan det centrala innehållet samt kunskapskraven. När 

det gäller det centrala innehållet delas det upp på följande rubriker: läsa och skriva; tala, lyssna och 

samtala; berättande texter och sakprosatexter; språkbruk; informationssökning. För varje 

årskursindelning ges också en beskrivning av vilka kunskapskrav som ställs efter avslutad årskurs 3, 6 

och 9. För årskurs 6 och 9 finns kunskapskrav för betyget E-A. I fokus för denna uppsats ligger 

kunskapskraven för årskurs 9. 
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4    Teori 
 

I det här kapitlet presenterar jag ett urval av tidigare forskning om nyanlända, de aktuella 

styrdokumenten samt bedömning av språkutveckling. För uppsatsen relevanta begrepp, t.ex. 

formativ bedömning, beskrivs.  

 
 

4.1  Styrdokument 
 

4.1.1  Kursplan/ läroplan 
 
I Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola gör Ann-Christin 

Torpsten (2008) en analys av elever med utländsk bakgrunds möte med ämnet svenska som 

andraspråk samt den svenska skolan. Torpsten använder sig av både ett läroplansteoretiskt och ett 

”livshistoria”- perspektiv i sin analys. Ett antal elever intervjuas om deras upplevelse av ämnet. 

Torpsten ger också en historisk överblick över hur utbildningsideal som konkretiserats i ämnets 

kursplaner över tid. Torpsten visar här att utgångspunkten för Svenska som andraspråk historiskt sett 

varit färdighetsövningar med fokus på att fostras in i svenskhet, vilket enligt Torpsten verkar 

begränsande. Detta resultat står i motsats till det faktum att eleverna i Torpstens studie följer, 

kursplanen från 2000, som även betonade ändamålsenligt innehåll och utgångspunkt i elevernas 

erfarenhet, allt för att främja deltagande fullt ut (Torpsten 2008 s. 144). 

 

I Catarina Economous licentiatuppsats Gymnasieämnet Svenska som andraspråk- behövs det? (2007) 

tillfrågas lärare och elever på en skola i Malmö om hur de ser på gymnasieämnet Svenska som 

andraspråk samt vad som skiljer ämnet från kurser i svenska som modersmål. Eleverna läser kursen 

inom Läroplan för frivilliga skolformer, Lpf 94. Här framkommer att flera av eleverna inte vet varför 

de läser kursen svenska som andraspråk. De vet inte om de själva kan välja eller om det är skolan 

som bestämmer vad de ska läsa. En elev vet inte ens att båda kurserna ger behörighet till högskolan. 

Andra tror att ämnet svenska som andraspråk ger sämre möjligheter att komma in på högskolan (att 

kursen ger lägre meritpoäng). Flera av eleverna i Economous undersökning läser både Svenska A och 

Svenska som andraspråk A och upplever att den stora skillnaden mellan kurserna är att de i Svenska 

som andraspråk A jobbar mycket mera med grammatik. Förutom intervjuerna gör Economous 

klassrumsobservationer och i dessa framkommer, precis som i intervjuerna, att stor vikt vid 

grammatikundervisning läggs. Economous text avhandlar visserligen kurser på gymnasienivå men kan 

ändå vara av intresse för min undersökning då informanterna är verksamma på en gymnasieskola, 

även om de inte följer kursplanen i Svenska som andraspråk för gymnasiet. 
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4.1.2  GERS 
 
I avhandlingen ”Bedömningen av muntliga språkkunskaper i svenska. En analys av bedömarnas 

reflektioner kring elevbedömningens reliabilitet” avhandlar Sivi Lindroos (2010) finska språklärares 

bedömning av munliga språkkunskaper i svenska som andraspråk efter Europarådets referensram för 

språk. Lindroos menar att referensramens nivåskalor för språkfärdighet har varit välkommen i 

Finland där den används i såväl den grundläggande utbildningen som gymnasieutbildningen. De 

lärare som intervjuas i Lindroos studie framhåller också fördelar med referensramens nivåskalor men 

lyfter också fram kritik, t.ex. att olika bedömare framhåller olika aspekter av muntlig språkfärdighet 

som olika viktigt. En del informanter tyckte också att kriterierna var otydliga (Lindroos 2010 s. 67 och 

72). Lindroos avhandling är den enda högre akademiska text jag hittat som berör GERS, vilket 

kvalificerar den som en referens i denna uppsats. 

 

4.2  Bedömning 
 

4.2.1  Formativ bedömning  
 

Lars Lindström, Viveca Lindberg & Astrid Pettersson (red. 2011) ger en översikt över hur läroplanerna 

i dag har förändrats. I skolformerna före 1994 var hela kursplaner kopplade till en mer summativ syn 

på kunskap och normrelaterade betygskriterier. Elever jämfördes med varandra, snarare än med sig 

själva och eleverna förväntades jobba enskilt, öva enskilt (t.ex. med läromedel) och sedan visa vad de 

lärt sig på ett eller flera slutprov (Lindström m.fl. 2011 s. 12f). Läroplanerna i dag, med stöd i aktuell 

forskning, flyttar fokus från denna typ av bedömning mot en formativ bedömning, som finner stöd i 

den sociokulturella skolan, med Vygotskij som frontfigur. Här ses lärandet, språkinlärningen inräknad, 

som en social process (Lindström m.fl. 2011 s. 22) där elever och lärare tillsammans leder lärandet 

framåt. Denna form av bedömning kallas även bedömning för lärande. Trots en utbredd diskussion, 

inom skolforskningen, om det förändrade bedömningssättet lyfter Lars Lindström (2011 s. 13) fram 

att bedömning för lärande inte är särskilt vanlig i skolorna. Detta beroende på att den nya 

bedömningen kräver en sådan genomgripande förändring av arbetssätt och syn på undervisning. I 

detta sammanhang finns alltså fog för att undersöka hur formuleringar i styrdokument och 

informanters svar kan kopplas till Lindström m.fl.:s texter om formativ bedömning. 

 

4.2.2  Processbarhetsteori och performansanalys 
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Gisela Håkansson för i artikeln ”Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt 

processbarhetsteorin” (2004) en diskussion om hur professor Manfred Pienemanns 

processbarhetsteori kan användas för att förklara hur språkutveckling efter grammatiska strukturer 

sker hos inlärare av svenska som andraspråk. Pienemanns processbarhetsteori syftar till att förklara 

hur all andraspråkinlärning följer vissa stadier. Grundantagandet är att en språkbrukare bara kan 

producera de grammatiska konstruktioner de kan processa. Språkinlärarens produktioner kommer 

alltså att följa ett givet antal utvecklingsnivåer och inläraren kan inte behärska en nivå innan den 

förra lärts in (Håkansson 2004 s. 154). Viktigt här är att påpeka att teorin handlar om vad inläraren 

klarar av att processa inte antalet rätt eller fel av konstruktioner (Håkansson 2004 s. 162).   

 
Ett annat sätt att beskriva och bedöma språkutveckling är performansanalys. I Tankarna springer 

före- att bedöma ett andraspråk i utveckling ger Tua Abrahamsson och Pirkko Bergman en 

sammanfattning av performansanalysen som en ”lingvistisk metod för att beskriva hur ett 

andraspråk växer fram” (2005 s. 35). I en performansanalys bedöms elevens muntliga och skriftliga 

kommunikation med fokus på vad denne klarar av att förmedla. Fokus är alltså på funktionell 

kompetens. Analysen ska fungera både som en diagnos och en prognos – se vad eleven kan och vad 

eleven behöver kunna, kort sagt hur undervisningen ska läggas upp (a.a. s.120). Abrahamsson och 

Bergman menar att performansanalysen ger en helhetsbild av den språkliga kompetensen. Den 

funktionella kompetensen utgör utgångspunkt i analys av formell språklig kompetens, textuell 

kompetens och sociolingvistisk kompetens (2005 s. 14 och 36). Så väl performansanalys som 

processbarhetsteori nämns i Skolverkets skrift om metoder för att bedöma andraspråksutveckling 

(Skolverket 2013 s. 37). Hur dessa metoder kan kopplas till GERS och kunskapskraven för årskurs 9 

alternativt informanternas svar bedöms därför vara av intresse. 

 

4.2.3  Reliabilitet och validitet i bedömning 
 

Reliabiliteten och validiteten i styrdokumenten kopplat till informanternas svar diskuteras i 

uppsatsen. Detta kan kopplas till Thomas Wrigstads artikeln ”Sfi-provet som bedömningsinstrument 

– teoretiska och praktiska perspektiv”. Att göra en bedömning av en elevs språkfärdighet är en svår 

uppgift och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Detta avhandlar Wrigstad då han tar upp 

begreppen realibilitet - om t.ex. SFI-provet är tillförlitigt, validitet – om testet mäter det som det är 

tänkt, autenticitet – om uppgifterna stämmer överens med situationer utanför testsituationen, 

interaktivitet - växelspel mellan elev och uppgift, testeffekter - t.ex. en negativ uppfattning om hur 

provet gick samt genomförbarhet - att prov måste vara enkla att använda för att de ska nyttjas av 

undervisande lärare (2004 s. 719-725).  
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5 Resultat 

5.1  Dokumentanalys  
 

Fokus i analysen av styrdokumenten är hur bedömning av språkutveckling behandlas. Då själva 

styrdokumenten i sig är bedömningsverktyg förutsätts skrivelserna falla in under appraisalterorins 

kategori bedömning. Varje beskrivning syftar till att bedöma huruvida eleven når upp till den norm 

som bedöms. Därför finner jag det mera relevant att analysera texterna utifrån graderingstermerna: 

styrka och fokus. Styrka används som sagt för att beskriva intensitet eller kvantitet, se de 

understrukna orden i exemplet: relativt god språklig variation och kan hantera de flesta problem 

(Martin & White 2005 s. 137 och 149). Dessutom kan intensitet och kvantitet ytterligare preciseras 

genom begreppen isolering och infusion. Genom isolering läggs ett preciserande uttalande till det 

som uttrycker styrka och genom infusion får själva styrkeordet i sig stå för precisering av kvantitet 

eller intensitet. Begreppet fokus används som referens till vilken grad det uttalade stämmer överens 

med prototypiskhet t.ex. de spelar inte riktig jazz eller de spelar jazz, typ (fritt tolkat av Martin & 

White 2005 s. 137). Uttalandet kan preciseras genom förstärkande eller förmjukande ord. Se tabellen 

nedan för en precisering hur begreppen används i dokumentanalysen. 

 

Tabell 3. En översikt av uppsatsens begrepp inom gradering  

 

Kategori Underkategori Exempel 

Fokus Förstärkning Kan förstå fackmässiga [inte 
vilka som helst] diskussioner 

Fokus Förmjukning  Kan förstå välkända, vardagliga 
[vanliga] uttryck 

Styrka Intensitet – isolering Relativt god läsförståelse 

Styrka Intensitet – infusion Eleven kan läsa skönlitteratur 
med flyt 

Styrka Kvantitet – isolering Kan hantera de flesta 
situationer 

Styrka Kvantitet – infusion Som han/hon regelbundet 
möter i arbetet, skolan… 

 

För att göra analysen mer översiktlig delas texterna upp efter de områden de behandlar: 

 Läsförståelse 

 Muntlig produktion 

 Skriftlig produktion 
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I GERS finns tydliga skrivelser som rör hörförståelse medan dessa områden skrivs samman med t.ex. 

muntlig produktion i kursplanen för årskurs 9. Uppdelning blir därför inte helt tydlig att jämföra på 

liknande premisser, alltså får jämförelsepunkten hörförståelse stryka på foten. Det samma gäller för 

skrivelser om källkritik och citat som tydligt nämns i kursplanen för årskurs 9 men inte nämns 

uttryckligen i GERS. 

 

Under rubrikerna nedan analyseras dokumenten var för sig för att sedan, under ytterligare en rubrik, 

jämföras. Denna fördelning valdes då kursplanen för årskurs 9:s kunskapskrav utgör en större 

textmassa än den globala skalan för GERS och att det därför är av vikt att först titta på 

kategorifördelningen inom varje dokument för att kunna göra en rättvisande analys. Under 

rubrikerna nedan görs endast nedslag från dokumentanalysen, den fullständiga analysen finns för 

den intresserade att läsa som bilaga. 

 

5.1.1  Läsförståelse  
 

GERS 
 
På de lägre nivåerna inom GERS handlar läsförståelsen om att förstå fraser och meningar medan det 

på de högre nivåerna kan handla om längre texter. Nedan ges exempel på hur läsförståelse hanteras i 

GERS. 

 

Tabell 4. Läsförståelse inom GERS. 

Nivå Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering 

A1 Kan förstå välkända, 
vardagliga uttryck 

Fokus/förmjukning och mycket (1) 
grundläggande (2) uttryck 

1. Styrka/intensitet/isolering 
2. Fokus/förmjukning 

A2 Kan förstå meningar och 
vardagliga uttryck 

Fokus/förmjukning som rör omedelbara behov 
(t.ex. mycket grundläggande 
information om individ,(…) 

Fokus/ förstärkning 

B1 Kan förstå huvudinnehållet 
(3) i vad han/hon läst om 
välkända (4) förhållanden 
som han/hon regelbundet (5) 
möter i arbetet, skolan (…)etc. 

3. Styrka/kvantitet/infusion 
4. Fokus/förmjukning 
5. Styrka/kvantitet/infusion 

när det presenteras på 
tydligt(6) standardspråk (7) 

6. Fokus/förstärkning 
7. Fokus/förstärkning 

B2 Kan förstå huvudinnehållet 
(8) i komplexa (9) texter om 
både konkreta (10) och 
abstrakta (11) ämne 

8. Styrka/kvantitet/infusion 
9. Fokus/förstärkning 
10. Fokus/förstärkning 
11. Fokus/ förstärkning 

Inklusive fackmässiga 
(12)diskussioner inom det 
egna specialområdet (13) 

12. Fokus/ förstärkning. 
13.Fokus/förstärkning 

C1 Kan förstå ett brett (14) urval 
av krävande (15),  

14.Styrka/kvantitet/isolering 
eller är det infusion 
15. Fokus/förstärkning 

längre (16) texter och urskilja 
underförstådda (17) 
betydelser 

16. Styrka/kvantitet/isolering 
17. Fokus/förstärkning 

C2 Kan med lätthet (18 ) förstå  
 

18.Styrka/intensitet/infusion praktiskt taget allt (19) 
han/hon läser 

19.styrka/kvantitet/isolering 
 

 

I procent räknat ser fördelningen mellan de olika kategorierna ut så här: 
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    Diagram 1. Läsförståelse GERS. 

Som synes fokuseras det i lägre de nivåerna på förmjukande ord – välkända, vardagliga, 

grundläggande etc. Här rör också läsförståelsen, som tidigare nämnts, fraser och meningar, inte 

längre texter. Att fokus ligger just på förmjukande ord kan bero på den tidiga språkutvecklingen 

förväntas ske inom den privata eller personliga domänen (jfr Börestam & Huss 2001 s 22; Skolverket 

2009 s.47) t.ex. familjen och kamratkretsen. Tidigt går dock orden över till graderingen förstärkande 

– konkreta, abstrakta ämnen, vilket i sig torde vara naturligt när det rör sig om just språkutveckling, 

att gå från det vardagliga, förmjukande, till det specifika, förstärkande (jfr Håkansson 2004 och 

Holmegaard och Wikström 2004). Högre upp i nivåerna läggs också mer fokus på intensitet och 

kvantitet i förstärkande ordlag: kan med lätthet förstå praktiskt taget allt han/hon läser. Intressant 

att notera är att fördelningen mellan uttryck som stärker intensitet och kvantitet är 12% mot 27%. 

Kvantitativa aspekter av språkutvecklingen tycks lyftas fram när det gäller läsförståelse inom GERS.  

 

Grundskolan årskurs 9  
 

Läsförståelse inom kursplanen i Svenska som andraspråk (SVA) för årskurs 9 rör inom samtliga nivåer, 

E-A, längre texter. Det är kraven på själva hanteringen av texterna som skiljer sig åt mellan de olika 

nivåerna. Se exempel nedan: 

  

15% 

46% 
8% 

4% 

12% 

15% 

Läsförståelse-GERS 

Fokus/ förmjukande Fokus/ förstärkande 

Styrka/intensitet/isolering Styrka/intensitet/infusion 

Styrka/kvantitet/isolering Styrka/kvantitet/ infusion 
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Tabell 5. Läsförståelse årskurs 9. 

Kunskaps- 
Krav 

Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering 

E Eleven kan läsa 
skönlitteratur med flyt 

Styrka/intensitet/infusion på ett i huvudsak (1) 
fungerande (2) sätt 
välja, använda 
lässtrategier utifrån 
olika (3) texters 
särdrag 

1.Styrka/intensitet/isole
ring 
2.Styrka/intensitet/infus
ion 
3.Styrka/kvantitet/infusi
on 
 

 
C 
 

kan läsa skönlitteratur 
och sakprosa texter 
med gott (12) flyt (13), 
genom att på ett 

12Styrka/intensitet/isolering 
13.Styrka/intensitet/infusion 

ändamålsenligt sätt  
göra utvecklade (14) 
sammanfattningar av 
olika (15) texters 
innehåll 

Fokus/förstärkning 
14. Fokus/förstärkning. 
15.Styrka/kvantitet/infu
sion 

A Eleven kan läsa 
skönlitteratur och 
sakprosatexter med 
mycket gott(24) flyt 
(25) genom att 

24. Styrka/intensitet/isolering 
25. Styrka/intensitet/infusion 

på ett ändamålsenligt 
(26) och effektivt (27) 
sätt, välja och 
använda lässtrategier 
utifrån olika texters 
särdrag 

26-27Fokus/förstärkning 

 

Fördelningen i procent: 

 

 

Diagram 2. Läsförståelse årskurs 9. 

 

I kunskapskraven för SVA i årskurs 9 används förmjukande ord endast vid tre tillfällen (5%) och då på 

E-nivå: enkla, grundläggande och enkla, igen. Förstärkande ord används vid betydligt fler tillfällen, 16 

stycken (39%): ändamålsenligt, utvecklade och underbyggda. När det gäller fördelningen mellan 

uttryck som stärker intensitet och kvantitet är den 39% mot 15%. Kvalitativa aspekter av 

språkutvecklingen inom läsförståelse tycks lyftas fram här.  

7% 

39% 

24% 

15% 

5% 
10% 

Läsförståelse årskurs 9 

Fokus/ förmjukande Fokus/ förstärkande 

Styrka/intensitet/isolering Styrka/intensitet/infusion 

Styrka/kvantitet/isolering Styrka/kvantitet/ infusion 
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5.1.2  Muntlig produktion 
 

GERS 
 
Precis som för läsförståelse handlar den muntliga produktionen på lägre nivåer inom GERS om att 

producera fraser och meningar. På de högre nivåerna förväntas talaren kunna hålla längre samtal. Se 

exemplen nedan: 

 
Tabell 6. Muntlig produktion GERS. 

 
Nivå Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering 

A1 Kan använda välkända, 
vardagliga (1) uttryck 
och mycket (2) 
grundläggande (3) 
uttryck som syftar till 
att möta konkreta (4) 
behov 

1.Fokus/förmjukning 
2. Styrka/intensitet/isolering 
3. Fokus/förmjukning 
4. Fokus/förstärkning 

Kan presentera sig själv 
och andra samt ställa och 
besvara frågor om 
personliga förhållanden 
som var han/hon bor, 
personer han/hon känner 
och saker han/hon har. 

Fokus/förmjukning 

A2 Kan kommunicera i 
enkla och rutinmässiga 
sammanhang som  

Fokus/förmjukning kräver ett enkelt (8) och 
direkt (9) utbyte av 
information 

8.Fokus/förmjukning 
9.Fokus/förstärkning 

B1 Kan hantera de flesta 
(14) situationer som 
vanligtvis (15) uppstår 
under resor och i 
områden där språket 
talas. 

14.Styrka/Kvantitet/isolering 
15.Fokus/förmjukning 

  

B2 Kan delta i samtal så 
pass flytande och 
spontant att ett  

Fokus/förstärkning normalt  (17) umgänge 
med en modersmåltalare 
blir fullt(18 ) möjligt (19), 

17. Fokus/förmjukning 
18.Styrka/intensitet/isolering 
19. Fokus/förstärkning 
 

C2 Kan uttrycka sig 
spontant (24), 
mycket(25) flytande 
och precist (26) 

24 och 26 Fokus/förstärkning 
25. Styrka/intensitet/isolering 

Samt därvid skilja mellan 
finare(27) nyanser även i 
mer komplexa (28 
)situationer. 

27. Styrka/intensitet/isolering 
28. Fokus/förstärkning 
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Procentuell fördelning:  

 

 

Diagram 3. Muntlig produktion GERS. 

Här läggs fokus, i likhet med den globala skalans kunskapskrav för läsförståelse, på förmjukande ord 

och det högre upp i nivåerna. De förmjukande orden är till och med fler än de förstärkande. 

Intressant att notera är också att underkategorin infusion inte är representerad hos någon av 

överkategorierna intensitet och kvantitet. Detta kan vara ett resultat av att den muntliga 

produktionen kräver precision och inte uttryck som kan ge upphov till tolkning, vilket uttryck 

kopplade till infusion kan göra. Till skillnad från skalan för läsförståelse inom GERS används ord som 

kopplas till intensitet oftare än ord som kopplas till kvantitet. Detta kan ses som ett tecken på att 

kvalitet är viktigare än kvantitet när det gäller muntlig produktion. 

 

Årskurs 9 

 
För samtliga nivåer inom kursplanen för årskurs 9 förväntas eleven kunna föra samtal på sitt nya 

språk. Här finns även kriterier som rör muntliga anförande. Kraven på kvalitet på och innehåll i 

samtal och anförande är det som skiljer de olika nivåerna åt. Se exempel nedan: 

  

43% 

37% 

17% 

0% 
3% 0% 

Muntlig produktion - GERS 

Fokus/ förmjukande Fokus/ förstärkande 

Styrka/intensitet/isolering Styrka/intensitet/infusion 

Styrka/kvantitet/isolering Styrka/kvantitet/ infusion 
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Tabell 7. Muntlig produktion årskurs 9. 

 

Kunskaps- 
Krav 

Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering 

E Eleven kan med en i 
huvudsak(1) 
fungerande(2) 
kombination av 
vardagsrelaterat (3) och 
ämnesrelaterat(4) språk 
samtala om och 
diskutera varierande (5) 
ämnen på ett enkelt (6) 
sätt 

1Styrka/intensitet/isolering 
2.Styrka/intensitet/infusion
3.Fokus/förmjukning 
4.Fokus/förstärkning 
5.Styrka/kvantitet/infusion 
6. Fokus/förmjukning 

I sådana situationer kan 
eleven ställa frågor och 
framföra åsikter med 
enkla (7)och till viss del 
(8 )underbyggda (9) 
argument 

7.Fokus/förmjukning. 
8. Styrka/kvantitet/isolering 
9. Fokus/förstärkning 

 
C 
 

Eleven kan med en 
ändamålsenlig (16) 
kombination av 
vardagsrelaterat 
(17)och ämnesrelaterat 
(18) språk samtala om 

16. Fokus/förstärkning 
17. Fokus/förmjukning 
18. Fokus/förmjukning 

och diskutera 
varierande (19 )ämnen 
på ett utvecklat (20) sätt 

19. Styrka/kvantitet/infusion 
20. Fokus/förstärkning 
 

A Eleven kan med en 
ändamålsenlig och 
effektiv (28) 
kombination av 
vardagsrelaterat 
(29)och ämnesrelaterat 
(30) språk samtala 

28. Fokus/förstärkning. 
29. Fokus/förmjukning. 
30. Fokus/förstärkning  

om och diskutera 
varierande ämnen på ett 
välutvecklat sätt 

Fokus/förstärkning 

 

Procentuell fördelning: 

 

 

Diagram 4. Muntlig produktion årskurs 9. 

 

I kunskapskraven för SVA årskurs 9 vinner de förstärkande orden över de förmjukande i antal 26% 

mot 19%. Procentuellt är också intensifierande ord vanligare än kvantifierande: 42% mot 13%. Här är 

infusion betydligt vanligare än under GERS- 18%. I kunskapskraven finns t.ex. citat som följande: 

19% 

26% 
24% 

18% 

8% 
5% 

Muntlig produktion åk 9 
 

Fokus/ förmjukande Fokus/ förstärkande 

Styrka/intensitet/isolering Styrka/intensitet/infusion 

Styrka/kvantitet/isolering Styrka/kvantitet/ infusion 
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[framföra åsikter] på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och breddar och fördjupar 

dem. Fördelningen tyder åter på att kvalitativa aspekter av språkutvecklingen lyfts fram, samt att en 

specificering - förstärkande drag- av språket premieras i texten.  

 

5.1.3  Skriftlig produktion 
 

GERS 

 
Flera av citaten nedan återfinns även under rubriken muntlig produktion. De passar dock även in 

under skriftlig produktion då jag menar att de avser själva aktiviteten som kan vara antingen muntlig 

eller skriftlig. Precis som för muntlig produktion rör skriftlig produktion på de lägre nivåerna enstaka 

fraser och meningar för att på de högre nivåerna avse längre texter.  

Tabell 8. Skriftlig produktion GERS. 

Nivå Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering 

A1 Kan använda välkända, 
vardagliga uttryck 

Fokus/förstärkning och mycket (1) 
grundläggande (2) 
uttryck som syftar till 
att möta konkreta (3) 
behov 

1.Styrka/intensitet/isolering 
2. Fokus/ förmjukning 
3. Fokus/förstärkning 

A2 Kan kommunicera i enkla och 
rutinmässiga sammanhang som  

Fokus/ förmjukning kräver ett enkelt (4) 
och direkt (5) utbyte 
av information 

4. Fokus/ förmjukning 
5. Fokus/förstärkning 

B1 Kan producera enkla, (10) 
sammanhängande (11) texter 
om ämnen som är välkända 
eller av personligt (12) intresse. 

10. Fokus/förmjukning 
11.Fokus/förstärkning 
12. Fokus/förmjukning 
 

Kan beskriva 
erfarenheter och 
händelser, berätta om 
drömmar, 
förhoppningar, och 
framtidsplaner och 
kortfattat ge skäl för 
och förklaringar till 
åsikter och planer. 

Styrka/kvantitet/isolering 

B2 Kan producera tydlig (13) och 
detaljerad (14) text inom ett 
brett fält av områden, förklara 
en ståndpunkt i ett aktuellt 
ämne 

13. Fokus/förstärkning. 
14Styrka/kvantitet/infusion 

  

C1 Kan använda språket flexibelt 
och effektivt (15) för såväl 
sociala som studie- och 
arbetsrelaterade områden(16) 

15.Fokus/förstärkning 
16.Fokus/förstärkning 

Kan producera tydliga 
,välstrukturerade (17) 
och detaljerade(18) 
texter om komplexa 
(19)  ämnen. 

17. Fokus/förstärkning 
18 Styrka/kvantitet/infusion 
19 Fokus/förstärkning 

C2 Kan sammanfatta information 
från olika skriftliga källor och 
därvid återge argument… och 
redogörelser i en 
sammanhängande (25) 
presentation. 
 

Styrka/kvantitet/infusion 
25. Fokus/förstärkning 

Kan uttrycka sig 
spontant(20), mycket 
(21) flytande och 
precist (22) 

20 och 22 Fokus/förstärkning 
21.Styrka/intensitet/isolering 
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Procentuell fördelning: 
 

 

Diagram 5. Skriftlig produktion GERS. 

 

Här är som synes förstärkande ord vanligast, t.ex. Kan använda språket flexibelt och effektivt. Även 

en del förmjukande ord finns med, dock färre än förstärkande. När det gäller 

styrka/intensitet/infusion finns 0 förekomster i texten medan styrka/intensitet/isolering landar på 

förekomster motsvarande 8 %. Detta kan förstås vara ett resultat kopplat till min tolkning av 

dokumentens citat men det kan också vara en följd av att det i GERS läggs större vikt vid precisa 

formuleringar gällande intensitet. Citaten rörande skriftlig produktion visar åter tecken på att det i 

GERS läggs större vikt vid kvantitet än intensitet då citat rörande kvantitet kan räknas ihop till 18%. 

 

 
Årskurs 9  
 
På samtliga nivåer rör citaten längre skrivna texter. Kraven på kvalitet och innehåll skiljer sig dock 

mellan de olika nivåerna: 
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48% 

8% 

0% 

7% 
11% 

Skriftlig produktion GERS 

Fokus/ förmjukande Fokus/ förstärkande 
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Tabell 9. Skriftlig produktion årskurs 9. 

Kunskaps- 
Krav 

Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering 

 

Eleven kan skriva olika 
(1)slags texter med viss 
(2) språklig variation 

1Styrka/kvantitet/infusion 
2. Styrka/kvantitet/isolering 

Enkel (3) textbindning 
och i huvudsak (4) 
fungerande (5) 
anpassning till texttyp, 
språkliga normer och 

3.Fokus/förmjukning. 
4.Styrka/intensitet/isolering 
5.Styrka/intensitet/infusion 
 

C Eleven kan skriva olika 
slags(16) texter med 
relativt god (17)språklig 
variation  

16 Styrka/kvantitet/infusion 
17Styrka/intensitet/isolering 
 

utvecklad 
(18)textbindning och 
relativt väl(19) 
fungerande 
(20)anpassning till 
texttyp, språkliga 
normer och strukturer 

18.Fokus/förstärkning 
19.Styrka/intensitet/isolering 
20.Styrka/intensitet/infusion 
 

A Eleven kan skriva 
olika(39) slags texter 
med god (40)språklig 
variation, 

39.Styrka/intensitet/infusion 
40.Styrka/intensitet/isolering 

välutvecklad (41) 
textbindning och väl 
(42) fungerande (43) 
anpassning till texttyp, 
språkliga normer och 
strukturer 

41.Fokus/förstärknig 
42.Styrka/intensitet/isolering 
43 Styrka/intensitet/infusion 
 

 
 
 
Procentuell fördelning: 

 

 
Diagram 6. Skriftlig produktion årskurs 9. 

Här är fördelningen mellan kategorierna den jämnaste som återfunnits i denna studie. Avsnitten som 

rör skriftlig produktion är också de längsta avsnitten i kursplanen för årskurs 9. Detta kan vara ett 

tecken på att skriftlig produktion ses som den viktigaste delen av språkutvecklingen. Precis som 

under de tidigare rubrikerna är citaten som rör intensitet fler till antalet än de som rör kvantitet, 

vilket som tidigare tolkas just som att dessa aspekter av språkutvecklingen ses som viktigare än de 

kvantitativa aspekterna.  
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22% 
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5% 

Skriftlig produktion åk 9 
 

Fokus/ förmjukande Fokus/ förstärkande 

Styrka/intensitet/isolering Styrka/intensitet/infusion 
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5.1.4  Jämförande analys av dokumenten  
 

Kursplanen för SVA årskurs 9:s kunskapskrav utgör som tidigare nämnts en större textmassa än den 

globala skalan för GERS. Då den procentuella fördelningen av de olika studerade kategorierna 

redogörs kan en jämförande analys ändå göras. I resultatredovisningen ovan kunde vi se att det i de 

lägre nivåerna av dokumenten användes flera förmjukande ord och att dessa blev färre ju högre upp i 

språknivåerna vi kom. Detta kan tyckas vara en självklarhet då dokumenten faktiskt rör just 

språkutveckling där syftet är att gå från det allmänna och vanliga -förmjukande- till det specifika- 

förstärkande (jfr Holmegaard och Wikström 2004). Inte desto mindre är detta ett viktigt resultat då 

dokumenten i föreliggande uppsats inte tidigare varit föremål för studier. Ytterligare ett resultat är av 

intresse: förmjukande ord förekommer i större utsträckning i GERS än i kursplanen för årskurs 9. 

Under kategorin muntlig produktion förekommer till och med förmjukande ord i större utsträckning 

än förstärkande ord. Detta kan vara ett tecken på att GERS fokuserar på mer allmän muntlig 

kommunikativ förmåga. Att de förstärkande orden förekommer i större utsträckning än de 

förmjukande i kursplanen för årskurs 9 kan vara ett resultat av att kunskapskraven E-A i sig består av 

graderingar där E står för den lägre språknivån och A den högre. Samma områden avhandlas under 

samtliga kunskapsnivåer men en förstärkning och intensifiering av begreppen sker från E-nivå via C-

nivå till A-nivå.  

 
På ytterligare ett område skiljer sig de två dokumenten åt – då det gäller fördelningen på citat 

kopplade till intensitet och citat kopplade till kvantitet. I kursplanen för årskurs 9 förekommer citat 

kopplade till intensitet i större utsträckning än citat kopplade till kvantitet. Återigen kan detta vara 

ett reslutat av att kursplanen för årskurs 9 består av graderingar av språkutvecklingen och att samma 

områden avhandlas med förstärkande och intensifierade ord. Detta kan dock inte vara hela 

förklaringen då kvantifierande ord, om de setts som viktiga, då skulle ha funnits med på samtliga 

kunskapsnivåer även i kursplanen.  

 

Ytterligare skillnader finns i texterna. GERS språknivåskalorna är tämligen detaljrika och precisa på 

lägre nivå: 

A1: Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som syftar till 
att möta konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om 
personliga förhållanden som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker han/hon har. Kan 
samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är 
beredd att hjälpa till (GERS 2009 s. 34) 

Kursplanen för årskurs 9 innehåller dock formuleringar som kan ge upphov till tolkning redan på de 

lägre nivåerna.  
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Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning 
och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 
(Kunskapskraven för E, Skolverket 2011b s. 248). 

Vad som här avses med språklig variation redogörs till exempel inte närmare. När det gäller GERS blir 

formuleringarna öppnare på de högre skalorna, vilket torde lämna utrymme för tolkning av 

innehållet: 

C2: Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som han/hon hör eller läser. Kan sammanfatta information 
från olika muntliga eller skriftliga källor och därvid återge argument och redogörelser i en 
sammanhängande presentation. (GERS 2009 s. 34) 

 

Det finns dock stora likheter mellan de två dokumenten. De båda fokuserar på en funktionell och 

kommunikativ syn på språket där eleven ska lära sig att kommunicera på och använda sig av språket. 

I Gr11s kursplan för Svenska som andraspråk beskrivs ämnets syfte: 

 
Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 
och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges (…) möjlighet att utveckla 
språket för att tänka, kommunicera och lära (…) rika möjligheter att kommunicera på svenska 
utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet (Skolverket 2011 s. 
239). 

 

Även i GERS finns åtskilliga citat som kan kopplas ihop till den kommunikativa funktionen av språket, 

t.ex. ”Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang”; ”Kan hantera de flesta situationer 

som uppstår under resor i områden där språket talas”. I GERS 2009 finns också ytterligare beskrivning 

av begreppet kommunikativ språklig kompetens där språkanvändarna, för att uppnå sitt 

kommunikativa syfte, beskrivs använda de allmänna färdigheterna – kunskap om världen, 

sociokulturell kunskap, interkulturell medvetenhet, praktiska färdigheter, interkulturell färdighet, 

existentiell kompetens, inlärningsförmåga, språklig och kommunikativ medvetenhet, allmän fonetisk 

medvetenhet och allmän fonetisk färdighet, studieteknik samt heuristisk förmåga(metod för att 

upptäcka eller bilda ny relevant kunskap) - tillsammans med kommunikativa kompetenserna 

lingvistisk kompetens, sociolingvistisk kompetens och pragmatisk kompetens (Skolverket 2009 s. 99-

106). 

 

5.2  Intervjuer  
 

Intervjuerna i studien behandlade som tidigare nämnts tre huvudområden: styrdokument, 

bedömning, undervisning. Dessa får utgöra underrubrikerna i avsnittet som följer. Till varje 

underrubrik har två till tre citat från varje tillfrågad informant valts ut. Citaten bedöms ge en bild av 

tankar angående frågornas teman. Här har alltså inte uttryck och kategoritillhörigheter räknats och 
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redogörelsen kommer heller inte gå ned på alla detaljer i det uttalade. Syftet är att förklara 

kontexten och de intervjuades vardag (Kvale & Brinkmann 2009 s. 39-40). 

 

5.2.1  Styrdokument 
 
Intervjufrågorna rörde vilka styrdokument lärare och skolledare anser sig använda sig av i sin 

verksamhet och hur informanterna upplever GERS kontra kursplanen för årskurs 9. De utvalda svaren 

rör GERS men bedöms ställas i relation till kursplanen för årskurs 9. 

 

Tabell 10. Intervju - resultat om styrdokument. 

 
Informant Satskomplex Positiv/negativ bedömning Föremål för 

bedömningen 

Lärare 1 CEFR[GERS] fungerar på våra elever 

 

Positivt GERS 

Lärare 1 Det kanske är mer relevant på lägre 

nivåer 

Positivt GERS 

Lärare 2 Jag tolkar CEFR [GERS som att man på 

olika nivåer undervisar i olika områden 

Negativ GERS 

Lärare 2 CEFR [GERS], det är min tolkning just 

nu, är mera att beta av.  

Negativ GERS 

Lärare 2 Arbetar man efter målen i åk 9 är det 

inte så uppdelat i områden som det är i 

CEFR [GERS].  

Negativ GERS 

Skolledare Nog tror jag att CEFR[GERS] är 

användbar. 

Positiv GERS 

Skolledare Det jag tycker är problematiskt är det 

finns bedömningsdelar i det [Hen avser 

nog mera ett databaserat test kopplat 

till GERS snarare än själva dokumentet 

den globala skalan] 

Negativ GERS 

 

Vid transkriberingen gjorde jag en intressant iakttagelse. Svaren på frågorna gällande GERS riktar in 

sig på olika områden för de olika informanterna. Lärare 1 pratar framför allt om en specifik skolas 

anpassning av skalan där ett kurssystem utifrån de olika nivåerna gjorts med en lokal arbetsplan för 

varje kurs. Lärare 2 upplevs tala både om den globala skolan och ovan nämnda specifika skolas 

anpassning. Skolledaren talar framför allt om det digitaliserade test som görs på skolan - utifrån 

GERS- nivåerna. Eleverna intervjuades inte då jag inte kunnat bedöma i vilken utsträckning man på 

den aktuella skolan talat om styrdokumenten med eleverna. Iakttagelsen i sig får utgöra en del av 

resultatet - att GERS inte givet betyder samma sak för alla informanter. 

 

När det gäller de utvalda citaten ovan kan vi se att lärare 1 ställer sig positiv till skalan framförallt 

med den lokala anpassningen då: ”Matrisen [en variant av den globala skalan] i sig inte säger så 
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mycket. Därför behövs en anpassning – en checklista [kurssystemet]”. Hen menar också att 

skalan/matrisen fungerar bra på elever som är i början av språkutvecklingen då skalan på de lägre 

nivåerna (A1-A2) är konkret. ”På de lägre nivåerna är undervisningen väldigt konkret, 

språkutvecklingen och skalan är mer konkret”. Detta stämmer också överens med resultaten av 

textanalysen tidigare i uppsatsen: att GERS på de lägre nivåerna är detaljrik, konkret och fokuserar på 

vardagligt, förmjukande innehåll. Lärare 2 ställer sig däremot mer tveksam till det konkreta i skalan 

då hen uppfattar den som styrd till vad som ska betas av. ”Jag vill inte gå tillbaka och tänka att jag ska 

allt göra stegvis heller. För mig är det inte självklart att man lär in något stegvis.” Läraren framhåller 

dock också att grundskolans kursmål för årskurs 9 är orimliga för många av eleverna och att GERS 

kanske är det enda alternativet.  

 

Skolledaren berättar i intervjun att organisationens verksamhet styrs av skollagen, läroplan för 

gymnasieskolan och skrifter som Skolverket gett ut för introduktionsprogrammen och 

språkintroduktion. När det gäller den specifika undervisningen är det egentligen enbart kursplanerna 

för årskurs 9 som ska gälla men under senare tid har, menar skolledaren, diskussioner om GERS förts 

inom programmet. Skolledaren ser organisatoriska svårigheter att implementera ett nytt 

styrdokument men ställer sig inte odelat negativ till detta då kursplanen för årskurs 9 för många av 

eleverna är ouppnåelig. De GERS-tester som görs på skolan ger dessutom en möjlighet att avgränsa 

grupperna så att det inte blir så stor spridning inom dem, framhåller skolledaren. 

 

5.2.2  Bedömning 
 

Frågorna rörde hur lärare, skolledare och elever ser på bedömning av språkutveckling – vilka 

bedömningsformer som dominerar undervisningen samt hur informanterna ser på betyg. 

  



32 
 

Tabell 11. Intervju- resultat om bedömning. 

Informant Satskomplex Bedömning: positiv/negativ Föremål för 

bedömning 

 

Lärare 1 Betyg i sig är inte viktigt. Det räcker att se 

språkutveckling i nivåer. Med betyg blir det så mycket 

jämförelse. GERS passar individen bäst. 

Negativ                     Positiv 

Positiv 

 

Betyg 

GERS 

Lärare 1 Den viktigaste bedömning är nog skriftlig – att de kan 

använda sin kunskap i en skrift och skriva en bra mening 

med de ord vi pratar om. 

Positiv  

Positiv-                            positiv  

Elevens produktion 

Lärare 2 Betyg i sig vet jag inte hur viktigt det är. Då är processen 

mycket, mycket viktigare. Den biten är viktigare än 

själva siffran och betyget. Tyvärr är inte det de viktigaste 

sen… då blir betyget det viktiga. Jag tror att det är 

jätteviktigt för eleverna att få veta var de är och vart de 

ska så att de inte bara för en bokstav eller en siffra. Det 

känns inte färdigt hur vi ska kunna ge ett kvitto på vad 

de klarar av och vad de behöver jobba med. 

Positiv  

 

 

 

Positiv  

Elevens 

språkutveckling 

Lärare 2 Just nu är jag i ett famlande skede. Nu när jag jobbar 

med elever som är ännu nyare [än årskurs 9] i språket 

känner jag just nu att det är så otroligt mycket i språket 

så jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till allt – hur 

vi ska jobba med eleverna. 

Negativ  Bedömningens 

fokus 

Skolledare Ibland tänker jag väl att det är lite knepigt att vi inte har 

andra nivåer att arbeta mot även om vi inte skulle ge 

några betyg. 

Negativ Bedömningens 

grunder – årskurs 9 

Skolledare Det är kanske inte så lämpligt att återkoppla till en 18-

19-åring och säga att du har svenska årskurs 5 eller så, 

men man skulle ju kunna tänka sig att man använder sig 

av årskurs 5 s kriterier men man kallar det för något 

annat än årskurs 5 men egentligen har diskussionen 

aldrig först… det är lite konstigt. Det finns mer att 

utveckla där… fast kanske att CEFR-[GERS]skalan kan 

fungera.  

 

Negativ 

 

 

 

 

 

 

Positiv 

Bedömningens 

grunder- 

grundskolans 

kursplaner 

 

 

 

GERS 

Elev 1 Betyg är ganska viktigt eftersom högt betyg ger mig 

jättebra känsla att studera mer. Jag vill ha betyg på 

Språkintroduktionen. 

Positiv  

 

Betyg 

Elev 1 Det skulle inte kännas bra att få betyg i årskurs 6 

eftersom jag är 19 år men ändå man kan känner att man 

kommer fram på språk. 12 år inte dåligt. Det är bättre 

än ingenting. 

Negativ 

 

 

Positiv  

Betyg – grundskolan 

Elev 2 Jag behöver inte betyg. Jag ska studera för mig själv, inte 

för läraren. 

Negativ Betyg 

Elev 2 Att få betyg i årskurs 6 skulle kännas normalt. Jag vet att 

min nivå är lägre än en 18-årig svensk tjej. Jag har inte 

svårt med tankarna… jag har problem bara med språk. 

Positiv Betyg – grundskolan 

 

När det gäller bedömningsunderlag uttrycker båda lärarna en vilja att få ett så brett underlag som 

möjligt där samtliga förmågor ska prövas och utvecklas, såväl läsande och lyssnande som talande och 

skrivande. Elevernas svar tyder också på att deras lärare, dessa är inte uppsatsens informanter, 

strävar efter ett brett bedömningsunderlag. Lärare 1 och 2 framhåller dock båda skrivandet som 

utslagsgivande bedömningsunderlag – om eleven kan konstruera bra texter är det ett mått på att 

eleven gått framåt och framför allt att eleven bedöms klara kommande utbildning bättre. Hur lärarna 

faktiskt bedömer t.ex. de texter eleverna skriver framgår inte av svaren i intervjun – detta är dock 
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snarare ett resultat av att inga specifika frågor eller följdfrågor angående detta ställdes. Svaren från 

de båda lärarna visar dock på att de båda strävar efter att använda sig av formativ bedömning (jfr 

Lindström m.fl. 2011 s. 15) här preciserat av lärare 2: ”det är jätteviktigt för eleverna att få veta var 

de är och vart de ska”. 

 

Under tidigare rubrik redogjordes för skolledarens påpekande om att bedömningsgrunderna för 

undervisningen i och av elevernas språkutveckling egentligen enbart är kursmålen för grundskolans 

årskurs 9. Då samtliga informanter ser svårigheter för eleverna att uppnå detta under den 

begränsade tid de undervisas på språkintroduktionen (ett läsår) ställde intervjuaren frågor om tankar 

kring alternativa styrdokument, t.ex. grundskolans kursplan för årskurserna 4-6. Samtliga vuxna 

beskrev då problematiken med att grundskolans kursplan är åldersrelaterad. Lärare 1 menar att GERS 

passar bättre då den fokuserar enbart på språkutveckling medan grundskolans kursplan också 

fokuserar på biologisk utveckling. Lärare 2 och skolledaren framhåller möjligheten att använda sig av 

kursplanen för lägre åldrar men att INTE kalla det för kunskaper motsvarande t.ex. årskurs 6. Lärare 2 

specificerar: 

Det jag är lite rädd att man missar om man kopplar helt ifrån grundskolans mål är just att det är en 
ny läroplan och ett nytt sätt att bedöma(...).Jag tycker att det nya bedömningssystemet handlar 
mycket om att man ska se processen och man ska se inlärning på ett sätt som inte bara är att fylla 
på. Inlärning kommer från alla håll och kanter och att man måste höja ribban. 

 
De två eleverna har olika inställning till bedömning och betyg. För elev 1 är det viktigt att få ett betyg 

som ett kvitto på att hen lärt sig något medan elev 2 inte behöver betyg då hen, som hen, uttrycker 

sig lär sig för sin skull, inte för betyget. Där lärarna och skolledaren ser det som problematiskt att 

kursplanerna för grundskolan är åldersrelaterade och att det därför är olämpligt att använda en 

sådan bedömningsgrund för gymnasieungdomar har eleverna en annan inställning. Att få ett betyg i 

en lägre årskurs, t.ex. årskurs 6, ser de inte som något problem då det ändå visar på vilken språknivå 

de ligger.  

 

5.2.3  Undervisning 

 
Intervjuerna inleddes med frågor angående undervisningen på Språkintroduktion och utbildningens 

kärna. Svaren redovisas dock sist då de bedöms utgöra en bra sammanfattning av de tidigare 

rubrikerna – synen på bedömning och styrdokument torde genomsyra den faktiska undervisningen. 

Samtliga valda citat rör undervisningen och består av positiva bedömningar varför en ytterligare 

kategorisering i en mall inte bedöms nödvändig. 
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Tabell 12. Intervju - resultat om undervisning. 

 
Informant  Satskomplex 

Lärare 1 Undervisningen ska ge trygghet och struktur 

Lärare 1 60-70 % av undervisningen är invidanpassad för att ge stadiga grunder i språket. 

Lärare 2 Det är viktigt att kombinera att jobba med tryggheten i gruppen för att skapa 

ett klimat där man får göra fel. 

Lärare 2 Trygghet skapar man genom att ha ett tillåtande, positivt klimat i gruppen och 

med tydlighet, struktur och ramar.  

Skolledare Viktigt den första tiden är att känna att man är välkommen. 

Skolledare Kärnan med utbildningen är det svenska språket med inslag som stärker 

integrationen. 

Elev 1 Det är viktigt att prata, prata, prata med flera 

Elev 1 Det är bra att vi kommer från olika länder och att vi har studerat olika saker i 

våra länder. Vi hjälper varandra. 

Elev 2 Det viktigaste är att prata svenska 

Elev 2 Jag pratar svenska med mina kompisar. Vi är på samma nivå, t.ex. om någon 

pratar fel rättar vi varandra och vi blir bättre och bättre 

 

Både lärare 1 och 2 poängterar att undervisningen ska ge trygghet och struktur – detta utan att 

koppla diskussionerna till något styrdokument. Hur denna trygghet skapas ser de två olika lärarna 

något olika på. Lärarna undervisar i grupper som har kommit olika långt i språkutvecklingen, vilket 

kan påverka deras uppfattning om undervisningens innehåll. Med det sagt: Lärare 1 säger sig främst 

undervisa på individnivå –där många av uppgifterna både är individanpassade och menade att lösa 

individuellt. Lärare 2 lyfter fram vikten av att jobba med individen i gruppen – genom t.ex. först jobba 

tillsammans i gruppen med diskussioner för att sedan göra eventuella individuella uppgifter. Eleverna 

lyfter i sin tur båda fram vikten av att prata svenska och att detta med fördel sker i grupp. 

Skolledaren i sin tur lyfter fram vikten av att ge eleverna en välkomnande start så att de känner sig 

välkomna och trygga. Undervisningens specifika innehåll nämner inte hen närmare än att kärnan är 

det svenska språket. Intressant att notera är också elevernas åsikter om att det viktigaste är att prata 

svenska. Detta kan ställas i relation till att lärarna, som på intet sätt sagt att muntliga aktiviteter är 

oviktiga, lyfter fram skrivandet som det viktigaste bedömningsunderlaget. Kanske är det så att 

lärarna i undervisningen ger många tillfällen för muntliga aktiviteter men anser att det är lättare att 

bedöma språkutveckling i skrift då det är mindre flyktigt. 
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5.2.4  Sammanfattande analys av intervjusvar 
 

Den faktiska undervisningen, framhåller både skolledare och lärare, bör ge trygghet och struktur. En 

lärare framhåller också att eleverna bör få reda på var de är och vart de ska vilket tyder på en 

formativ syn på bedömning. I övrigt framgår i intervjuerna att bedömning av språkutveckling i 

allmänhet är svårt. Informanter berör också det svåra med att bedöma språkutvecklingen hos 

eleverna specifikt utifrån grundskolans kursplan för årskurs 9. Lärare och skolledare ser både för- och 

nackdelar med att använda sig av såväl GERS som grundskolans kursplan för årskurs 9. Att däremot 

skriva omdömen utifrån grundskolans kursplan för de lägre årskurserna bedöms dock som 

motivationssänkande- att eleverna inte uppskattar att höra att deras språknivå motsvarar en elev i 

årskurs 4. Intressant är dock att eleverna i studien inte upplever detta som ett stort problem. 

Underlaget i föreliggande studie är dock alldeles för litet för att dra några slutsatser av detta, men jag 

kan inte undgå att fundera på om det är vi vuxna i skolan som lägger ord i elevernas munnar när vi 

vill undvika grundskolans, åldersrelaterade, styrdokument på språkintroduktionen. 
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6 Diskussion 

 

Under detta avsnitt analyseras resultaten från textanalysen och intervjuerna utifrån tidigare 

forskning. En diskussion om metod och innehåll förs och uppsatsen avslutas med framåtsyftande 

frågor. 

 

6.1  Metoddiskussion 
 
Lindström m.fl. (2001) skriver följande: ”För att kunna bedöma elevernas arbete, måste läraren ha en 

uppfattning om vilka kriterier och kvalitativa nivåer som är relevanta för en viss uppgift” (s. 15). I 

skolans värld torde det vara naturligt att vända sig till kursplanerna för ämnet för att formulera dessa 

kriterier och nivåer. Uppsatsens utgångspunkt och problemområde ligger dock i att det för 

gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion inte finns ett styrdokument att vända sig 

till för att formulera uppgifter, kriterier och språknivåer. I skrivelser från Skolverket nämns såväl GERS 

som kursplan för SVA årskurs 9 (Skolverket 2013). Under läsningen av föreliggande uppsats är det 

dock möjligt att läsaren, precis som jag, funderat på om dessa dokument ens är jämförbara då 

framförallt de lägre nivåerna av GERS rör början av språkutvecklingen medan grundskolans kursplan 

är mer relevant för språkanvändare som kommit längre i språkutvecklingen. Icke desto mindre är det 

dessa dokument som just nu finns att tillgå för elever och lärare på språkintroduktionen och analysen 

av dokumenten visar något om vilka språkliga kvaliteter som premieras i de olika dokumenten.  

 

Ytterligare en invändning mot materialet i studien kan vara att om nu årskurs 9 är ouppnåeligt, varför 

inte jämföra GERS och de lägre årskurserna? Givet den i uppsatsen valda tillämpningen av 

appraisalteorin hävdar jag dock att resultatet inte hade förändrats i stort av ett material bestående 

av kunskapskraven för årskurs 1-3 eller 4-6. På samtliga nivåer av kunskapskraven för de tidigare 

årskurserna används nämligen samma eller liknande, graderande, ord som i kursplanen för årskurs 9. 

Under kunskapskraven för, motsvarande, godkänt betyg vad gäller läsförståelse i årskurs 3 och 6 

används t.ex. formuleringarna: ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket 2011b s. 245) och ”Eleven kan 

läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket 2011b s. 245). Att jämföra med 

kunskapskraven för årskurs 9: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, 

på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag” 

(Skolverket 2011b s. 247). Kunskapskraven för svenska som andraspråk i årskurs 9 får alltså ses som 
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representativ för kunskapskraven i Skolverkets grundskolekurser i Svenska som andraspråk vad gäller 

användning av graderingsord. Med detta sagt tittar vi närmare på resultaten i uppsatsen. 

 

6.2   Resultatdiskussion 
 

Uppsatsens textanalys bidrar till den tunnsådda forskningen angående nyanlända (Bunar 2010) bara 

genom att titta närmare på den verksamhet de kan verka inom. Uppsatsen bidrar dessutom till 

forskningsfältet genom att presentera en tillämpning av appraisalteorin (jfr Martin & White 2005). 

Detta sker utifrån uppsatsens inledande fråga: Kan strategier för hur bedömningsnivåer konstrueras 

språkligt i de olika dokumenten urskiljas? Efter närläsning, kategorisering och analys är jag benägen 

att svara JA på denna fråga. En närmare redogörelse för detta gjordes under kapitel 5.1.4. I korta 

ordalag framkom här t.ex. att de förmjukande orden är vanligare på de lägre bedömningsnivåerna i 

de båda dokumenten för att i större utsträckning övergå till förstärkande ord på de högre nivåerna. 

Dessutom framkom skillnader vad gäller intensifierande och kvantifierande ord. I kursplanen för 

årskurs 9 förekom citat kopplade till intensitet i större utsträckning än citat kopplade till kvantitet, 

medan det i GERS globala skala förekom fler citat kopplade till kvantitet än citat kopplade till 

intensitet. Detta tolkas som att GERS fokuserar mera på kvantitativa aspekter av språkutveckling 

medan kursplanen för årskurs 9 fokuserar mera på kvalitativa aspekter av språkanvändning. 

 

När det gäller uppsatsens fråga om vilken relation som råder mellan de två olika dokumenten vad 

gäller bedömning av språkutveckling visade analysen, som nämnts ovan, på skillnader i fördelningen 

av graderingsord. Det finns dock stora likheter mellan de två dokumenten. De båda fokuserar på en 

funktionell och kommunikativ syn på språket, där eleven ska lära sig att kommunicera på och 

använda sig av språket. Torpsten (2008 s. 94f) gör också iakttagelsen att det i kursplanen för svenska 

som andraspråk (studien rör Kursplanen från 2000) fokuseras på att lärandet av svenska som 

andraspråk ska ge förutsättningar att lyckas i andra ämnen och i vidare studier. Svenska som 

andraspråk ges här funktionell utgångspunkt. Visserligen, menar Torpsten, betonas ordförråd, läsa 

och skriva samt grammatikövningar men det i syfte att klara av vardagliga kontakter med språket 

(2008 s.99). Torpsten studerar som sagt andra styrdokument men av föreliggande analys att döma 

gäller detta än. Av textanalysen ovan att döma kan detta också sägas gälla GERS där inga specifika 

formuleringar gällande t.ex. grammatikundervisning finns. Intressant är då att koppla detta till 

Economous text (2007) där eleverna i studien upplever att ämnet Svenska som andraspråk framför 

allt handlar om grammatik. Förutom intervjuerna gör Economous klassrumsobservationer och i dessa 

framkommer, precis som i intervjuerna, att stor vikt vid grammatikundervisning läggs. Economous 

menar dock att elevtexterna i Svenska som andraspråk A på gymnasiet legitimerar ämnets 
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existensberättigande då eleverna har ett behov av stöd i sin skriftspråkliga utveckling (2007 s. 134) 

viket inte helt avskriver visst fokus på grammatikundervisning. Hur kan då Torpsten och Economous 

studier kopplas till min studie? Jo, genom att sticka ut något. I denna studies intervjuer tycks varken 

lärare eller elever fokusera på grammatikundervisningen i sina svar. Huruvida detta beror på att de 

inte ser grammatikundervisning som det mest väsentliga i undervisningen eller på att intervjuaren 

inte riktade frågorna åt det hållet låter jag däremot vara osagt.  

 

Ett styrdokument är som Torpsten påpekar både en pedagogisk text och en social konstruktion där 

det som ska undervisas väljs ut (2008 s.32). Det faktiska innehållet i undervisningen är dock upp till 

lärarna att formulera utifrån tolkning av dokumenten, och lärarna i min studie gör olika tolkningar av 

styrdokumenten (jfr Holmegaard& Wikström 2004, Lindström m.fl 2011 och Wrigstad 2004,). Lärare 

1 bedömer GERS vara det bäst lämpade styrdokumentet för eleverna på Språkintroduktionen då det 

är konkret och att hen med hjälp av den lokala anpassningen kan följa en checklista för att säkerställa 

att eleverna får en undervisning som följer en språkutvecklande ordning. Lärare 2 är fortfarande i 

”ett famlade skede” men ser en risk med att GERS blir just ett dokument där olika moment betas av i 

en bestämd ordning, trots att läraren inte ser på språkutveckling som något som följer givna steg (jfr 

Abrahamsson & Bergman 2005 samt Håkansson 2004). I Lindroos text framkommer också kritik mot 

GERS språkskalor som kan kopplas till lärare 2 och skolledarens tveksamma inställning till 

styrdokumentet då kriterierna i skalorna tycktes vara otydliga. Lindroos lyfter här fram vikten av att 

ta fram modellbedömningar och konkreta exempel till varje språknivå för att underlätta för lärarna 

(Lindroos 2010 s.72). I Lindroos studie undersöks finska lärares användning av skalorna i 

undervisningen i svenska som andraspråk. GERS fungerar i Finland som en utgångspunkt i läroplanen 

för språkundervisningen i grundskolor och gymnasier. Där har man också utvecklat en nivåskala 

för språkfärdigheter på basis av GERS och denna skala används i evalueringen av 

språkfärdigheter i grund- och gymnasieutbildning (a.a. s. 1ff). I svenska skolor används också 

GERS-skalorna i moderna språk, engelska, och teckenspråk för hörande. Dessa språk har också 

”samma generella krav på språkfärdighet oavsett vilken nivå i skolsystemet eleven befinner sig på” 

(Skolverket 2011a s. 7). Vid närmare genomläsning av GERS 2009 framkommer också att skalan är 

framtagen just för moderna språk, vilket kan likställas med främmande språk – alltså inte ett 

andraspråk. Frågan är därför om GERS som skala ens kan sägas vara ett rimligt bedömningsunderlag 

för andraspråksundervisning. Den bedömning tycks dock göras av Skolverket då SFI-undervisningens 

styrdokument också utgår från GERS- skalan (Skolverket 2012).  
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När det gäller den faktiska undervisningen framhåller både skolledare och lärare att den bör ge 

trygghet och struktur och att eleverna bör få reda på var de är kunskapsmässigt och var de ska, vilket 

tyder på en formativ syn på bedömning. Detta utgör varken GERS eller kursplanen för SVA åk 9 något 

hinder för, dock måste lärarna göra en bedömning och ett urval av undervisningens innehåll. Detta är 

dock ingen lätt uppgift då en bred kunskapssyn förmedlas i läroplaner och kursplaner, vilket också 

påpekas av Astrid Pettersson (i Lindström m.fl. 2011 s. 35). En formulering i ämnesbeskrivningen av 

svenska som andraspråk i grundskolan lyder t.ex.”I undervisningen ska eleverna få rikligt med 

tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk” vilket också ska ”ge eleverna 

en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk” (Skolverket 2011b s. 182). Utifrån denna 

formulering bör läraren sedan göra uppgifter som också kan stämmas av med kunskapskraven och 

att utifrån dem göra en bedömning om eleven uppnår dem. För att göra en tillförlitlig bedömning 

måste läraren göra ett urval och se till att de uppgifter hen konstruerar och bedömer täcker en 

mängd olika faktorer. Uppgifterna behöver vara tillförlitliga, mäta det som hen faktiskt tänkt, 

engagera eleven, vara lätta att använda i bedömning och förhoppningsvis leva upp till elevernas 

förväntningar (Wrigstad 2004 s. 719-725). Eleverna behöver stöttning på vägen, och framför allt 

behöver både de och läraren ha klart för sig vad som faktiskt bedöms. Detta kan tydliggöras genom 

t.ex. matriser, med tydliga och lagom utmanande mål för varje uppgift (Lindström 2011 m.fl. s. 15). 

Viktig är också att lärarna, påpekar Pettersson, har tid tillsammans för att analysera dessa matriser 

och hur eleven faktiskt ligger till (Pettersson 2011 s. 40). Ett led i denna bedömning skulle t.ex. 

performansanalys kunna vara. Abrahamsson och Bergman menar att performansanalysen ger en 

helhetsbild av den språkliga kompetensen. Den funktionella kompetensen utgör utgångspunkt i 

analys av formell språklig kompetens, textuell kompetens och sociolingvistisk kompetens (2005 s. 14 

och 36 ). Detta kan också kopplas ihop med Lärare 2:s tankar om att: ”bedömningssystemet handlar 

mycket om att man ska se processen och man ska se inlärning på ett sätt som inte bara är att fylla på. 

Inlärning kommer från alla håll och kanter och att man måste höja ribban.” Lärare 2 är också den 

enda vars svar, utan att uttryckligen nämna begreppen, kan kopplas till performansanalys och 

processbarhetsteori. Att ingen annan gjort det får som tidigare nämnts ses som en brist hos 

intervjuaren då inga ytterligare följdfrågor ställdes i den riktningen. Lärare 2 tycks som sagt positivt 

inställd till performansanalys och processbarhetsteorin men mer tveksam till GERS.  

 

Lärare och skolledare i studien lyfter fram vikten av att eleverna kan följa sin språkutveckling, för 

detta krävs inte givet betyg utan informanterna är öppna för andra typer av omdömen. Här bedömer 

de t.ex. GERS-skalorna vara bättre än att sätta betyg motsvarande de lägre årskurserna i grundskolan, 

årskurs 1-6. Detta kan kopplas till att Torpsten menar att undervisningen måste utformas efter den 

språkliga nivå eleven befinner sig på så att den faktiska språknivån bedöms – så att eleverna inte 
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betygsätts efter den fysiska åldern (2008 s. 161). Detta är som sagt en synpunkt som uttalat stöds av 

samtliga lärare och skolledare i undersökningen, dock inte av eleverna.  

 

Textanalysen i uppsatsen visar på att graderingstermerna fokus och styrka med underkategorierna 

förmjukning eller förstärkning och kvantitet eller intensitet tyder på att olika fokus på bedömning av 

språkutveckling läggs i de studerade dokumenten. Lärare, skolledare och elever visar i sina svar i sin 

tur på att språkintroduktionen är en komplex verksamhet där bedömning sannerligen inte är en 

enkel och självklar uppgift. I både textanalys och intervjusvar kan förmodligen förespråkare för både 

GERS och grundskolans kursplan för SVA finna stöd, och argument mot, att använda det ena eller 

andra styrdokumentet i bedömning av elever på Språkintroduktion. Som lärare på just 

språkintroduktionen kan jag bara hålla med Lärare 2 i att: ”Just nu är jag i ett famlande skede” 

gällande vilka bedömningsverktyg jag ska använda mig av för att bedöma elevernas språkutveckling. 

 

6.3     Förslag till vidare forskning 
 
Slutligen, en framåtblick. Då forskningen som fokuserar på nyanlända elever i den svenska skolan är 

tunnsådd kan min uppsats ses som ett bidrag för att bredda fältet. Uppsatsen är på intet sätt 

heltäckande men kan förhoppningsvis ge uppslag till fortsatt forskning. Det vore t.ex. intressant att 

göra djupare jämförande analyser av GERS och andra styrdokument inom skolväsendet, t.ex. 

grundskolan årskurs 1-3 och årskurs 4-6, men då utifrån andra analysmetoder än i denna text. 

Dessutom vore det intressant att studera lärares bedömningar av texter utifrån mallar kopplade till 

GERS och kursplaner för grundskolan. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Introduktion: 
Mitt namn är Anna Jerlinder Krüger och jag ska under våren skriva C -uppsats i Svenska som 
andraspråk vid Karlstad universitet. I min uppsats vill jag undersöka elever, lärare och skolledares syn 
på bedömning och undervisning för språkutveckling.  Jag är intresserad av DINA åsikter. Det finns 
alltså inget rätt eller fel.  Svaren på frågorna spelas in. Det är bara jag som intervjuare som kommer 
ha tillgång till materialet och alla uppgifter om skolor, personer och platser kommer att 
anonymiseras. 
 
För att du, om du vill, ska kunna förbereda dig inför samtalet sätt skickar jag med de frågor jag just nu 
tänker mig ställa. (Till lärare och skolledare skickas även GERS samt kursplan för årskurs nio). Alla 
frågor kanske inte blir aktuella och beroende på hur våra diskussioner går kan frågorna komma att 
ändras. Frågorna om bedömning och styrdokument ser jag som viktigast att avhandla. 
 
LÄRARE: 
Uppvärmningsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 Vad har du för utbildning? 

 
Tematiska frågor: 
Undervisningen 

 Vad är viktigt för elevernas första tid på Språkintroduktionen? 

 Vad är utbildningens kärna? 

 Hur visar det sig i din undervisning? 

 Hur anpassas undervisningen efter elevernas förutsättning? 

Bedömningen 

 Hur gör du för att bedöma elevernas språknivå? 

 Vilka bedömningsformer dominerar din undervisning? 

Styrdokument 

 Vilka styrdokument använder du när du lägger upp din undervisning och bedömning? 

Följdfråga: 

 Har du använt GERS i ditt arbete? 

 Hur upplever du bedömningen av elevernas färdigheter enligt skalan? 

 Finns det problem i bedömning enligt skalan? 

 Hur skulle sådana problem lösas enligt din åsikt? 

 Hur ser du på GERS kontra kursplanen för årskurs 9? 

 Hur ser du på betyg? Är det viktigt i ditt arbete att sätta betyg/motsvarande? 

 
SKOLLEDARE: 

 Hur länge har du arbetat som skolledare? 

 Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 Vad har du för utbildning? 



 
 

 
Undervisningen 

 Vad är viktigt för elevernas första tid på Språkintroduktionen? 

 Vad är utbildningens kärna? 

 Hur anpassas undervisningen efter elevernas förutsättning? 

Bedömningen 

 Vilka bedömningsgrunder har lärarna? 

Styrdokument 

 Vilka styrdokument styr organisationen av verksamheten? 

 Har du använt GERS i ditt arbete? 

 Hur upplever du bedömningen av elevernas färdigheter enligt skalan? 

 Finns det problem i bedömning enligt skalan? 

 Hur skulle sådana problem lösas enligt din åsikt? 

 Hur ser du på GERS kontra kursplanen för årskurs 9? 

 
ELEV: 

 Ålder, 

 Vilket land kommer du ifrån? 

 Hur länge har du varit i Sverige? 

 Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? 

 Hur länge har du gått i skola i Sverige? 

 
Undervisningen 

 Vad är viktigt för elevernas första tid på Språkintroduktionen? 

 Hur gör skolan för att anpassa undervisningen efter eleverna? 

 Hur lär du dig bäst? 

Bedömningen 

 Hur bedömer lärarna elevernas språknivå? 

 Hur vill du bli bedömd? 

 Hur ser du på betyg? Är det viktigt att få betyg? 

 Hur ser du på att få omdömen eller betyg motsvarande grundskola (åk 1-9)? 

 

 

 
  



 
 

Bilaga 2 – textanalys 
Läsförståelse – GERS 

 
Nivå Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering Citat Gradering 

A1 Kan förstå välkända, 
vardagliga uttryck 

Fokus/förmjukning och mycket (1) 
grundläggande (2) 
uttryck 

1.Styrka/ intensitet/isolering 
2.Fokus/förmjukning 

som syftar till att 
möta konkreta 
behov 

Fokus/ 
förstärkning 

A2 Kan förstå meningar 
och vardagliga 
uttryck 

Fokus/förmjukning som rör 
omedelbara behov 
(t.ex. mycket 
grundläggande 
information om 
individ,(…) 

Fokus/ förstärkning   

B1 Kan förstå 
huvudinnehållet (3)  
i vad han/hon läst 
om välkända (4) 
förhållanden som 
han/hon 
regelbundet (5) 
möter i arbetet, 
skolan (…)etc. 

 
3.Styrka/kvantitet/infusion 
4. Fokus/förmjukning 
 
5.Styrka/kvantitet/infusion 

när det presenteras 
på tydligt  (6) 
standardspråk (7) 

6 Fokus/förstärkning 
7.fokus/förstärkning 

  

B2 Kan förstå 
huvudinnehållet (8) 
i komplexa (9) 
texter om både 
konkreta (10) och 
abstrakta (11) ämne 

8.Styrka/kvantitet/infusion 
9.Fokus/förstärkning 
10. Fokus/förstärkning 
11. Fokus/ förstärkning 

Inklusive 
fackmässiga 
(12)diskussioner 
inom det egna 
specialområdet (13) 

12. Fokus/ förstärkning. 
13.Fokus/förstärkning 

  

C1 Kan förstå ett brett 
(14) urval av 
krävande (15),  

14. Styrka/kvantitet/isolering 
15. Fokus/förstärkning 

längre (16) texter 
och urskilja 
underförstådda 
(17) betydelser 

16.Styrka/kvantitet/isolering 
17. Fokus/förstärkning 

  

C2 Kan med lätthet (18 
) förstå  
 

18.Styrka/intensitet/infusion praktiskt taget allt 
(19) han/hon läser 

19.styrka/kvantitet/isolering  Kan 
sammanfatta 
information från 
olika (20) 
skriftliga källor 
och(…) återge 
argument och 
redogörelser i en 
sammanhängand
e (21) 
presentation. 

20.Styrka/kvantit
et/infusion 
 
 
 
 
 
 
 
21.Fokus/ 
Förstärkning 

 
 

 
Läsförståelse
- Årskurs 9 

     

Kuns
kaps- 
Krav 

Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering 

E Eleven kan läsa 
skönlitteratur med 
flyt 

Styrka/intensitet/infusion på ett i huvudsak 
(1) fungerande (2) 
sätt välja, använda 
lässtrategier utifrån 
olika (3) texters 
särdrag 

1.Styrka/intensitet/isolering 
2.Styrka/intensitet/infusion 
3.Styrka/kvantitet/infusion 
 
 

Genom att göra 
enkla (4) 
sammanfattninga
r av olika (5) 
texters innehåll 
och kommentera 
centrala (6) delar 

4.Fokus/förmjuk
ning  
5.Styrka/kvantite
t/infusion 
6. 
Fokus/förstärkni
ng 

E med viss (7) 
 koppling till 
tidsaspekter och 
orsakssamband visar 

7.Styrka/kvantitet/isolering 
8.Fokus/förmjukning  

tolka och föra 
enkla(9) och till viss 
del (10) 
underbyggda (11) 

9.Fokus/förmjukning 
10.Styrka/kvantitet/isolering 
11.Fokus/förstärkning 

  



 
 

eleven 
grundläggande (8) 
läsförståelse 

slutsatser om 
samband mellan 
verk och 
upphovsman. 

 
C 
 

kan läsa 
skönlitteratur och 
sakprosa texter med 
gott (12) flyt (13), 
genom att på ett 

12Styrka/intensitet/isolering 
13.Styrka/intensitet/infusion 

 
ändamålsenligt sätt 

Fokus/förstärkning göra utvecklade 
(14) 
sammanfattninga
r av olika (15) 
texters innehåll 

14. 
Fokus/förstärkni
ng. 
15. 
Styrka/kvantitet/
infusion 

C och kommentera 
centrala (16)delar 
relativt (17) god (18 
)läsförståelse 

16.Fokus/förstärkning 
17 och 18 
Styrka/intensitet/isolering 
 

Dessutom kan 
eleven, utifrån egna 
erfarenheter och 
referensramar samt 
olika livsfrågor och 
omvärldsfrågor 

Styrka/kvantitet/infusion tolka och föra 
utvecklade (19) 
och relativt väl 
(20) 
underbyggda 
(21) resonemang 
om budskap  

19.Fokus/förstär
kning 
20.Styrka/intensi
tet/isolering 
21. 
Fokus/förstärkning 

C som är tydligt 
framträdande och 
budskap som kan 
läsas mellan raderna 
i olika verk. 

Fokus/förstärkning 
 

Eleven för också 
utvecklade 
resonemang om 
verket med 
kopplingar till dess 
upphovsman och  

Fokus/förstärkning 
 

drar då relativt 
väl relativt väl 
(22) 
underbyggda 
(23) om samband 
mellan verk och 
upphovsman 

22.Styrka/intensi
tet/isolering 
23.Fokus/förstär
kning 

A Eleven kan läsa 
skönlitteratur och 
sakprosatexter med 
mycket gott(24) flyt 
(25) genom att 

24.Styrka/intensitet/isolering 
25..Styrka/intensitet/infusion 

på ett 
ändamålsenligt (26) 
och effektivt (27) 
sätt, välja och 
använda 
lässtrategier utifrån 
olika texters särdrag 

26-27 Fokus/förstärkning Genom att göra 
välutvecklade 
sammanfattninga
r av olika texters 
innehåll och 
kommentera 
centrala delar 

Fokus/förstärkni
ng 

A med god (28) 
koppling till 
tidsaspekter och 
orsakssamband visar 
eleven mycket(29) 
god (30) 
läsförståelse 

28 -30 Styrka/intensitet/isolering 
 

Dessutom kan 
eleven, utifrån egna 
erfarenheter och 
referensramar samt 
olika livsfrågor och 
omvärldsfrågor 

Styrka/kvantitet/infusion tolka och föra 
välutvecklade 
och väl 
underbyggda 
resonemang om 
budskap som är 

Fokus/förstärkni
ng 

 tydligt 
framträdande (31) 
och budskap som 
kan läsas mellan 
raderna (32 )eller är 
dolda (33 )i olika 
verk. 

31Fokus/förstärkning??? 
 
32-33 styrka/intensitet/infusion? 

Eleven för också 
välutvecklade (34) 
resonemang om 
verket med 
kopplingar till dess 
upphovsman och 
drar då väl 
underbyggda 
slutsatser om 
samband mellan 
verk och 
upphovsman 

34. Fokus/förstärkning   

 

Muntlig produktion - Gers 

Nivå Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering Citat Gradering 

A1 Kan använda 
välkända, 
vardagliga (1) 
uttryck 
och mycket (2) 
grundläggande (3) 
uttryck som syftar 
till att möta 
konkreta (4) behov 

1.Fokus/förmjukning 
2. Styrka/intensitet/isolering 
3. Fokus/förmjukning 
4. Fokus/förstärkning 

Kan presentera sig 
själv och andra samt 
ställa och besvara 
frågor om personliga 
förhållanden som var 
han/hon bor, personer 
han/hon känner och 
saker han/hon har. 

Fokus/förmjukning 

Kan samtala på ett enkelt  
(5) sätt under 
förutsättning att 
samtalspartnern talar 
långsamt (6) och tydligt 
(7) och är beredd på att 
hjälpa till 

5-7 Fokus/ 
förmjukning 



 
 

A2 Kan kommunicera i 
enkla och 
rutinmässiga 
sammanhang som  

Fokus/förmjukning kräver ett enkelt (8) 
och direkt (9) utbyte 
av information 

8.Fokus/förmjukning 
9.Fokus/förstärkning 

Kan i enkla (10) termer 
beskriva delar (11) av sin 
egen bakgrund, sin 
närmaste (12) omgivning 
samt förhållande inom 
områden som rör 
omedelbara (13) behov 

10.Fokus/förmju
kning 
11. 
Styrka/kvantitet/
isolering 
12 
Fokus/förmjukni
ng 
13. 
Fokus/förstärkni
ng 

B1 Kan hantera de 
flesta (14) 
situationer som 
vanligtvis (15) 
uppstår under resor 
och i områden där 
språket talas. 

14.Styrka/Kvantitet/isolerin
g 
15.Fokus/förmjukning 

    

B2 Kan delta i samtal så 
pass flytande och 
spontant att ett  

Fokus/förstärkning normalt  (17) 
umgänge med en 
modersmåltalare blir 
fullt(18 ) möjligt (19), 

17. Fokus/förmjukning 
18.Styrka/intensitet/isolering 
19. Fokus/förstärkning 
 

utan ansträngning för 
någondera parten 

Fokus/förmjukni
ng 

C1 Kan uttrycka sig 
flytande och 
spontant (20) utan  
att i större 
utsträckning 
(21)söka efter ord 
och uttryck. 

20.Fokus/förstärkning 
21Fokus/förmjukning 

Kan använda språket 
flexibelt och effektiv 
(22)t för såväl sociala 
som studie- och 
arbetsrelaterade 
områden.(23) 

22. Fokus/förstärkning 
23. Fokus/förstärkning 

  

C2 Kan uttrycka sig 
spontant (24), 
mycket(25) flytande 
och precist (26) 

24 och 26 
Fokus/förstärkning 
25. 
Styrka/intensitet/isolering 

Samt därvid skilja 
mellan finare(27) 
nyanser även i mer 
komplexa (28 
)situationer. 

27. Styrka/intensitet/isolering 
28,. Fokus/förstärkning 

  

 

Muntlig produktion- årskurs 9 

Kunskaps- 
Krav 

Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering 

E 

Eleven kan med en i 
huvudsak (1) 
fungerande (2) 
kombination av 
vardagsrelaterat (3) och 
ämnesrelaterat(4) språk 
samtala om och 
diskutera varierande (5)  
ämnen på ett enkelt (6) 
sätt 

1Styrka/intensitet/isolering 
2.Styrka/intensitet/infusion
. 3.Fokus/förmjukning 
4.Fokus/förstärkning 
5. Styrka/kvanitet/infusion 
6. Fokus/förmjuknin 
 

I sådana 
situationer kan 
eleven ställa 
frågor och 
framföra åsikter 
med enkla (7)och 
till viss del (8 
)underbyggda (9) 
argument 

7.Fokus/förmjuknin
g. 
8. 
Styrka/kvanitet/isol
ering 
9. 
Fokus/förstärkade 

på ett sätt 
som till viss 
del för 
samtalen och 
diskussionern
a framåt. 

Styrka/kvanitet/isoleri
ng 

E 

Eleven väljer och 
använder då i huvudsak 
(10)fungerande 
(11)språkliga strategier 
för att förstå och göra 
sig förstådd 

10Styrka/intensitet/isolerin
g 
11Styrka/intensitet/infusio
n 

Dessutom kan 
eleven förbereda 
och genomföra 
enkla 
(12)muntliga 
redogörelser med 
i huvudsak 
(13)fungerande 
(14)struktur, 
innehåll och språk 
och viss 
(15)anpassning till 
syfte, mottagare 
och sammanhang 

12.Fokus/förmjukni
ng. 
13Styrka/intensitet/
isolering 
14Styrka/intensitet/
infusion. 
15.Styrka/kvanitet/i
solering 

  

 
C 

Eleven kan med en 
ändamålsenlig (16) 

16. Fokus/förstärkning 
17. Fokus/förmjukning 

och diskutera 
varierande (19 

19. 
Styrka/kvanitet/infu

sådana 
situationer 

21. Fokus/förstärkning 
 



 
 

 kombination av 
vardagsrelaterat 
(17)och ämnesrelaterat 
(18) språk samtala om 

18. Fokus/förmjukning )ämnen på ett 
utvecklat (20) sätt 

sion 
20. 
Fokus/förstörkning 
 

kan eleven 
ställa frågor 
och framföra 
åsikter med 
utvecklade 
och 
underbyggda 
(21) 
argument på 
ett sätt som 
för samtalen 
och 
diskussionern
a framåt (22) 

22. 
Styrka/intensitet/infus
ion 

C Eleven väljer och 
använder då relativt väl 
(23) fungerande (24) 
språkliga strategier för 
att förstå och göra sig 
förstådd 

23. 
Styrka/intensitet/isolering 
24. 
Styrka/intensitet/infusion 

Dessutom kan 
eleven förbereda 
och genomföra 
utvecklade 
muntliga 
redogörelser med  

Fokus/förstärkning relativt väl 
(25) 
fungerande 
(26) struktur, 
innehåll och 
språk och 
relativt god 
(27) 
anpassning 
till syfte, 
mottagare 
och 
sammanhang 

25 och 
27Styrka/intensitet/is
olering 
26.Styrka/intensitet/infusi
on 

A Eleven kan med en 
ändamålsenlig och 
effektiv (28) 
kombination av 
vardagsrelaterat 
(29)och ämnesrelaterat 
(30) språk samtala 

28. Fokus/förstärkning. 
29. Fokus/förmjukning. 
30. Fokus/förstärkning  

om och diskutera 
varierande ämnen 
på ett 
välutvecklat sätt 

Fokus/förstärkning I sådana 
situationer 
kan eleven 
ställa frågor 
och framföra 
åsikter med 
välutvecklad
e och väl 
underbyggda 
argument på  

Fokus/förstärkning 

A ett sätt som för 
samtalen och 
diskussionerna framåt 
och fördjupar eller 
breddar dem 

Styrka/intensitet/infusion 

Eleven väljer och 
använder då väl 
(31)fungerande 
(32)språkliga 
strategier för att 
förstå och göra sig 
förstådd 

31. 
Styrka/intensitet/iso
lering. 
32. 
Styrka/intensitet/inf
usion 

Dessutom 
kan eleven 
förbereda 
och 
genomföra 
välutvecklad
e (33) 
muntliga 
redogörelser 
med väl (34) 
fungerande 
struktur, 
innehåll och 
språk och god 
(35) 
anpassning 
till syfte, 
mottagare 
och 
sammanhang. 

33. Fokus/förstärkning 
 
34-35 
Styrka/intensitet/isole
ring. 

 

Skriftlig produktion –  GERS 

Nivå Citat Typ av gradering Citat Typ av gradering Citat Gradering 

A1 Kan använda 
välkända, 
vardagliga uttryck 

Fokus/förstärkning och mycket (1) 
grundläggande (2) 
uttryck som syftar till att 

1.Styrka/intensitet/isolering 
2. Fokus/ förmjukning 
3. Fokus/förstärkning 

  



 
 

möta konkreta (3) behov 

A2 Kan kommunicera i 
enkla och 
rutinmässiga 
sammanhang som  

Fokus/ förmjukning kräver ett enkelt (4) och 
direkt (5) utbyte av 
information 

4. Fokus/ förmjukning 
5. Fokus/förstärkning 

Kan i enkla (6) termer 
beskriva delar (7) av sin 
egen bakgrund, sin 
närmaste (8) omgivning 
samt förhållande inom 
områden som rör 
omedelbara (9) behov. 

6.Fokus/förmjuk
ning 
7.Styrka/kvantite
t/isolering 
8. 
Fokus/förmjukni
ng 
9.Fokus/förstärk
ning 
 

B1 Kan producera 
enkla, (10) 
sammanhängande  
(11) texter om 
ämnen som är 
välkända eller av 
personligt (12) 
intresse. 

10. Fokus/förmjukning. 
11.Fokus/förstärkning. 
12. Fokus/förmjukning 
 

Kan beskriva 
erfarenheter och 
händelser, berätta om 
drömmar, 
förhoppningar, och 
framtidsplaner och 
kortfattat ge skäl för och 
förklaringar till åsikter 
och planer. 

Styrka/kvantitet/isolering   

B2 Kan producera tydlig 
(13) och detaljerad 
(14) text inom ett 
brett fält av 
områden, förklara 
en ståndpunkt i ett 
aktuellt ämne 

13.Fokus/förstärkning. 
14 Styrka/kvantitet/infusion 

    

C1 Kan använda språket 
flexibelt och 
effektivt (15) för 
såväl sociala som 
studie- och 
arbetsrelaterade 
områden(16) 

15.Fokus/förstärkning 
16.Fokus/förstärkning 

Kan producera tydliga 
,välstrukturerade (17) 
och detaljerade(18) 
texter om komplexa (19)  
ämnen. 

17. Fokus/förstärkning 
18 Styrka/kvantitet/infusion 
19 Fokus/förstärkning 

  

C2 Kan sammanfatta 
information från 
olika skriftliga källor 
och därvid återge 
argument… och 
redogörelser i en 
sammanhängande 
(25) presentation. 
 

Styrka/kvantitet/infusion 
25. Fokus/förstärkning 

Kan uttrycka sig 
spontant(20), mycket 
(21) flytande  och precist 
(22) 

20 och 22 
Fokus/förstärkning 
22. 
Styrka/intensitet/isolering 

Samt därvid skilja mellan 
finare (23) nyanser även i 
mer komplexa (24) 
situationer. 

23. 
Styrka/intensitet
/isolering. 
24. 
Fokus/förstärkni
ng 

 
Skriftlig produktion – årskurs 9 

Kunskaps- 
Krav 

Citat Typ av gradering Citat Typ av 
gradering 

Citat Typ av 
gradering 

E 

Eleven kan skriva olika 
(1)slags texter med viss 
(2) språklig variation 

1Styrka/kvantitet/i
nfusion 
2. 
Styrka/kvantitet/is
olering 

Enkel (3) textbindning och 
i huvudsak (4) fungerande 
(5) anpassning till texttyp, 
språkliga normer och 

3.Fokus/förmju
kning. 
4Styrka/intensit
et/isolering 
5Styrka/intensit
et/infusion 
 

De berättande texter 
eleven skriver innehåller 
enkla gestaltande 
beskrivningar och 
berättargrepp samt      

Fokus/förmjukn
ing 

E dramaturgi med enkel 
uppbyggnad 

Fokus/förmjukning Eleven kan söka, välja ut 
och sammanställa 
information från ett 
avgränsat urval av källor 

Fokus/förmjukn
ing 

och för då enkla (6) och 
till viss del 
(7)underbyggda 
resonemang om 
informationens och 
källornas trovärdighet 
och relevans 

6Fokus/förmjuk
ning. 
7.Styrka/kvantit
et/isolering 

E 
 

 Sammanställningarna 
kännetecknas av enkla 
beskrivningar och 
förklaringar, struktur, 
citat och 
källhänvisningar 

Fokus/förmjukning Genom att kombinera 
olika (8) texttyper, 
estetiska uttryck och 
medier så att de olika 
delarna samspelar på ett i 
huvudsak (9) fungerande 
(10) sätt kan eleven 
förtydliga, förstärka och 

8.Styrka/kvanti
et/infusion 
9.Styrka/intensi
tet/isolering 
10.Styrka/inten
sitet/infusion 
11. 
Styrka/intensite

utifrån respons bearbeta 
texter mot ökad (12) 
tydlighet, kvalitet och 
uttrycksfullhet (13)  på 
ett i huvudsak (14) 
fungerande (15) sätt 

12. 
Styrka/kvanitiet
/isolering 
13 
Styrka/intensite
t/infusion 
14 
Styrka/kvantitet



 
 

levandegöra (11) sina 
texters budskap 

t/isolering 
 

/isolering 
15styrka/intensi
tet /infusion 

C Eleven kan skriva olika 
slags(16) texter med 
relativt god (17)språklig 
variation  

16Styrka/kvanitet/
infusion 
17Styrka/intensite
t/isolering 
 

utvecklad (18)textbindning 
och relativt väl(19) 
fungerande 
(20)anpassning till texttyp, 
språkliga normer och 
strukturer 

18.Fokus/förstä
rkning 
19.Styrka/inten
sitet/isolering 
20. 
Styrka/intensite
t/infusion 
 

De berättande texter 
eleven skriver innehåller 
utvecklade gestaltande 
beskrivningar och 
berättargrepp samt 

Fokus/förstärkning 

C dramaturgi med 
relativt(21) komplex 
(22)uppbyggnad 

21 
Styrka/intensitet/i
solering 
22 
Fokus/förstärkning 

Eleven kan söka, välja ut 
och sammanställa 
information från ett 
relativt (23) varierat (24) 
urval av källor och 

23.Styrka/inten
sitet/isolering 
24 
Styrka/kvantitet
/infusion 

för då utvecklade (25) 
och relativt väl (26) 
underbyggda (27) 
resonemang om 
informationens och 
källornas trovärdighet 
och relevans 

25Fokus/förstär
kning 
26 
Styrka/intensite
t/isolering 
27 
Fokus/förstärkn
ing 

C Sammanställningarna 
kännetecknas av 
utvecklade 
beskrivningar och 
förklaringar, 

Fokus/förstärkning Utvecklat (28)och 
fungerande (29) 
kunskapsrelaterat (30) 
språk samt relativt väl (31) 
fungerande (32) struktur, 
citat och källhänvisningar 

28 
Fokus/förstärkn
ing 
29.Styrka/inten
sitet/infusion 
30Styrka/intens
itet/isolering 
31 
Styrka/intensite
t/infusion 

Genom att kombinera 
olika (32)texttyper, 
estetiska uttryck och 
medier så att de olika 
delarna samspelar på ett 
ändamålsenligt (33) sätt 
kan eleven förtydliga, 
förstärka och 
levandegöra (34) sina 
texters budskap 

32.Styrka/inten
sitet/infusion 
33 
Fokus/förstärkn
ing 
34. 
Styrka/intensite
t/isolering 
 

C utifrån respons 
bearbeta texter mot 
ökad (35) tydlighet, 
kvalitet och 
uttrycksfullhet (36)  på 
ett relativt väl (37) 
fungerande (38) sätt 

35.Styrka/kvanitie
t/isolering 
36Styrka/intensite
t/infusion 
37Styrka/kvantitet
/isolering 
38styrka/intensite
t /infusion  

   

A Eleven kan skriva 
olika(39) slags texter 
med god (40)språklig 
variation, 

39. 
Styrka/intensitet/i
nfusion 
40.Styrka/intensit
et/isolering 

välutvecklad (41) 
textbindning och väl (42) 
fungerande (43) 
anpassning till texttyp, 
språkliga normer och 
strukturer 

41.Fokus/förstä
rknig 
42.Styrka/inten
sitet/isolering 
43 
Styrka/intensite
t/infusion 
 

De berättande texter 
eleven skriver innehåller 
välutvecklade 
gestaltande 
beskrivningar och 
berättargrepp 

Fokus/förstärkn
ing 

A samt dramaturgi med 
komplex uppbyggnad 

Fokus/förstärkning 

kan söka, välja ut och 
sammanställa information 
från ett varierat urval av 
källor 

Styrka/kvantitet
/infusion 

för då välutvecklade och 
väl underbyggda 
resonemang om 
informationens och 
källornas trovärdighet 
och relevans 

Fokus/förstärkn
ing 

A Sammanställningarna 
kännetecknas av 
välutvecklade och 
nyanserade 
beskrivningar och 
förklaringar 

Fokus/förstärkning 

välutvecklat (44)och 
fungerande 
kunskapsrelaterat språk 
samt väl (45)fungerande 
(46)struktur, citat och 
källhänvisningar 

44Fokus/förstär
kning 
45.Styrka/inten
sitet/isolering 
46.Styrka/inten
sitet/infusoin 

Genom att kombinera 
olika texttyper, estetiska 
uttryck och medier så 
att de olika delarna 
samspelar på ett 
ändamålsenligt och 
effektivt sätt kan eleven 
förtydliga, förstärka och 
levandegöra sina texters 
budskap 

Fokus/förstärkn
ing 

A utifrån respons 
bearbeta texter mot 
ökad (47) tydlighet, 
kvalitet och 
uttrycksfullhet (48)  på 
ett  väl (49) fungerande 
(50) sätt 

47Styrka/kvanitiet
/isolering 
48Styrka/intensite
t/infusion 
49Styrka/kvantitet
/isolering 
50styrka/intensite
t /infusion  

   



 
 

 


