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 Abstrakt 
Två förberedelseklasser i Stockholm studerades genom intervjuer med deras 

lärare, i syfte att samla erfarenheter från användningen av 

undervisningsmetoden ”Lärande bedömning” i denna form av undervisning. 

Förberedelseklasser är en temporär form av undervisning för barn från andra 

länder, för att förbereda dem för vanliga svenska skolor, huvudsakligen genom 

att stärka deras förmågor i det svenska språket, särskilt för studieändamål. 

Utöver en mångfald av praktiska tips, visade intervjuerna att Lärande 

bedömning är mycket väl lämpad för denna typ av undervisning 

 

Two preparatory classes in Stockholm were studied through interviews with 

their teacher, in order to gather experiences from using the teaching method 

“Assessment for learning” in this kind of education. Preparatory classes is a 

temporary form of education for children from foreign countries, to prepare 

them for ordinary Swedish schools, mainly by enhancing their abilities in the 

Swedish language, in particular for school purposes. Besides a plethora of 

practical tips, the interviews showed that Assessment for Learning is very well 

suited for this kind of education. 
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Inledning  
”Lärande bedömning” – vad är det? 

I mitt tidigare arbete som tolk och modersmålslärare kom jag i kontakt med 

barn som läste i grundskolan utan att ha svenska som sitt första språk. Det 

väckte mitt intresse för hur lärande och lärande modeller fungerar i fall man 

har inte hunnit behärska ett språk fullt ut. Jag var även nyfiken på lärarens 

möjligheter för att bedriva undervisning och användningen av begreppet 

”lärande bedömning” i undervisningen. 

Under senare år har begreppet ”lärande bedömning”1 alltmer kommit att börja 

användas som arbetsmetod i svenska skolor. Allt fler forskare, särskilt i 

England, Australien och USA, har i sin forskning uppmärksammat vinsterna 

med den bedömning vars syfte är att stödja elevernas kunskapsutveckling och  

inte enbart mäta dess slutresultat. 

 

Metodens grundtema är att en utvärdering, oftast genom formella prov, är ett 

underlag för betygsättning eller för att ge eleven en uppfattning om ”hur han 

eller hon ligger till”, är alltför komprimerad för att kunna ge stöd för 

undervisningen. Formella prov görs vid vissa tillfällen och resultat blir bara en 

poängsiffra i relation till maximala antalet möjliga poäng, se Jönsson (2013). 

För att undervisningen ska fungera, måste man istället kontinuerligt hitta 

elevens nivå, så att man kan planera övningsuppgifterna så att de ligger precis 

vid övre kanten så att de både lyfter eleven men samtidigt är möjliga för eleven 

att utföra den på egen hand. Detta arbete, är både individrelaterat, och  

mångfasetterat per individ och det är för att nivåerna måste sökas för alla 

möjliga delområden i varje ämne. Detta tänkande stämmer för övrigt väl 

överens med Vygotskis teorier om närmaste utvecklingszonen, se Säljö (2000). 

 

Förberedelseklasser 

För barn som kommer till Sverige och inte kan svenska, är det svårt att förstå 

undervisningen i en vanlig svensk klass, likaså att uttrycka sig och 

kommunicera med läraren. Därför låter man barn, som är födda och har levt 

början av sin barndom i andra länder, gå i förberedelseklasser. Syftet med 

                                                 
1

  
Engelska: Assessment för learning. En direktöversättning till 

svenska skulle ge ”utvärdering för lärande” vilket ger en egentligen tydligare 

bild av arbetsmetoden än det förenklade uttrycket som oftast används i Sverige: 

”Lärande bedömning”. 
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dessa klasser är att träna upp deras kunskaper i svenska språket för att sedan 

slussas till vanliga svenska klasser. För att barnen inte ska ”fastna” i dessa 

klasser, har man satt en gräns på ett år, för hur länge de får gå där. De kan gå i 

förberedande klass en kortare tid, ned till sex månader, men inte längre tid än 

ett år. Tanken är att barnen lär sig svenska bäst i svenska klasser, men behöver 

en kortare tid av förberedelse för att ta sig ”över tröskeln”. Men övergången 

från förberedelseklasser till vanlig klass är ett stort steg. Barnen sätts ut i 

klasser där det finns  barn med bättre färdigheter i det svenska språket och 

utan det stödet de hade tidigare. Samtidigt ställs det krav på att  förvärva nya 

kunskaper i enlighet med LGR 11. 

 

Lärande bedömning i förberedelseklasser 

Både lärande bedömning och förberedelseklasser innebär en ökad 

individualisering av undervisningen. Därför är det intressant att studera hur 

undervisningsmetoden ”lärande bedömning” används i förberedande klasser. 

Studien syftar till att ge en uppfattning om lärande bedömning används som 

undervisningsmetod i förberedande klasser, och indirekt genom lärarnas 

berättelser, om den är möjlig att använda i undervisningen för klasser av 

denna typ. 

 

Problemställning 

Det har skrivits mycket om lärande bedömning. Samtidigt vet vi att det är ett 

stort steg mellan pedagogiska modeller och de villkor som lärare har att arbeta 

under. Min avsikt är att sprida kunskap kring lärande bedömning på ett sådant 

sätt att den blir till konkret nytta för den enskilde läraren i en 

förberedelseklass. För det syfte har jag samlad erfarenheter som kan ge en bild 

för detta. 
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Bakgrund 
Formerna för introduktion av inflyttade elever från utlandet skiljer sig åt 

mellan olika länder. Detta arbete fokuserar på svenska förhållanden, vilket 

dock kan vara en fördel eftersom Sverige är ett litet språkområde med 

betydande invandring. Vi har både långvarig, varierad och omfattande 

erfarenhet av att introducera elever till undervisning i ett nytt språk.  

 

Ur vetenskapligt perspektiv har områdena lärande bedömning och 

förberedelseklasser sina helt egna historiska trådar, och det finns inte många  

forskningsresultat som berör kombinationen mellan dem. Därför ges här en 

forskningsöversikt för dessa bägge områden, vart och ett för sig. 

Mitt resonemang i frågan kommer att utgå ifrån det sociokulturella 

perspektivet inom pedagogiken. För att förtydliga bilden av lärande kommer 

man att utgå ifrån Vygotskis teori om närmaste utvecklingszonen. 

För att underbygga analysen av det insamlade empiriska materialet kommer 

man att söka stöd i den vetenskapliga litteraturen kring frågan om lärande 

bedömning och ett antal vetenskapliga artiklar. Huvudsakliga delen av 

uppsatsen bygger på det svenska litterära bidraget, boken skriven av Anders 

Jönsson (2013), med  titeln ”Lärande bedömning”. För att väga in det 

internationella perspektivet på frågan om lärande bedömning, används 

böckerna ”Learning for assesment” av Rita Berry (2008) och ”Perspectives on 

Learning” av D.C Phillips, D.C. &  Soltis, Jonas F. (2010) i dess svenska 

översättning. 

 

Lärande bedömning - förståelse av begreppet och dess 
teoretiska bakgrund 

Begreppet lärande bedömning har ”vuxit fram ” inom den pedagogiska 

paradigmet successivt och har ett historiskt perspektiv. Syftet med införandet 

var att stödja kunskapsinhämtning och därigenom bekräfta   inlärningsteorier 

kallade för konstruktivistiska och socialkonstruktivistiska. 

Socialkonstruktivisterna håller fast vid att kunskap skapas via sociala 

aktiviteter oavsett om det handlar om interaktion med en lärare eller en 

klasskamrat, se Phillips & Soltis (2010). Det annorlunda och nya med 

begreppet  är att man för första gången använder en kunskapsbedömning som 

ett verktyg  för att utveckla elevens kunskap. Denna utveckling har en 

preciserad riktning och ska ske utifrån och mot tidigare uppsatta mål. Man 

bedömer inte hur bra lärandet går, utan har som syfte att deltagare i den 
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sociala kontexten ska kunna dra nytta av att lägesbedömningen har gjorts, se 

Jönsson (2013). 

Man kan påstå att lärande, enligt den socialkonstruktivistiska teorin, ser 

misstag och brister i utförande av en uppgift som erfarenhet som eleven 

bygger sin kunskap på, se Berry (2008). 

Via lärande bedömning har man möjlighet att förstå hur den som lär bygger 

sin kunskap. Teorin om den närmaste utvecklingszonen bidrar till förståelsen 

genom att förklara lärande som en socialprocess, se Berry (2008). En annan 

nytta uppstår då den lärande har en kontinuerlig möjlighet att se sin egen 

utveckling i termer av styrkor och svagheter. Detta tvingar elever till att vara 

aktiva deltagare under hela kunskapsskapande processen. På andra sidan 

finns lärare   som både ger feedback och utför formativa bedömningar i frågan 

om elevernas prestationer, och därigenom motiverar till inlärning, se Berry 

(2008). 

Jönsson (2013) beskriver i sin bok ”Lärande bedömning” situationen som 

relationen mellan mål, bedömning, självbedömning, kamratrespons, 

återkoppling och utvärdering som görs av en lärare. Kärnan i lärande 

bedömning handlar om att både beskriva elevens position och samtidigt göra 

en formativ utvärdering för att elevens ska kunna förstå sin väg mot målet. Det 

som gör den lärande bedömningen värdefull är att läraren ger information 

som kan användas inte bara av eleven själv utan även av hans kamrater. Det i 

sammanhanget viktigaste målet som man vill komma åt, är en situation där 

man får eleven att uppnå mål som man hade satt för undervisningen. Det 

Jönsson (2013) beskriver ligger i linje med fem strategier för att åstadkomma 

lärande bedömning, som formulerades av D. Wiliam. Wiliam hävdar att 

medling av idéer kring undervisningen skapar delaktighet hos elever, se 

Wiliam (2013). Elever kommer att förstå sina begränsningar då lärande 

aktivitet anpassas till kunskapsmålen. Regelbunden återkoppling, dvs 

feedback, kommer att utgöra ”vattenmärke” i lärandet. Tanken om 

återkoppling kan utvecklas med att relevant feedback även kan ges utanför 

skolan, tex av föräldrar, se Hattie & Timperley (2007). 

Den lärande inställningen till bedömningen har fått genomslag efter att man, 

under många år, har använt sig av intelligenstester, eller ”psykometriska 

tester”, som utvecklades av fransmännen Alfred Binet och Theodore Simon, 

för att bedöma vilka elever som skulle behöva specialundervisning i skolan. 

Testerna var objektiva i den meningen att varje uppgift bara hade ett rätt svar.  

Under 1990-talet har dock ett flertal forskare börjat intressera sig för hur den 

poängbaserade betygsättningen fungerar i pedagogiken. Se ”Assessment and 

Classroom Learning” av Black och Wiliam (1998): Introduction. I början av 

1990-talet visade ett flertal studier att man kunde förbättra pedagogiken 
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genom att använda tester för att stödja inlärningen istället för att klassificera 

eleverna. Exempelvis i en studie av femåringar i en amerikanska förskolor där 

många av eleverna hade underprivilegierade hemförhållanden. 

Experimentgruppen med vilken man arbetade aktivt med öppen 

kunskapsmätning och återkoppling till eleverna, hade väsentligt bättre resultat 

efter försökstidens slut än kontrollgruppen. Endast en av 17 i 

experimentgruppen bedömdes ha särskilda undervisningsbehov efter 

försökstidens slut, jämfört med en av fyra i kontrollgruppen, se Bergan, 

Sladeczek (1991). Vid ett experiment i en amerikansk högstadieskola (”middle 

school”), delade man, i ämnet fysik2, upp 12 klasser var och en i två hälfter, en 

halva som fick konventionell undervisning och en som fick undervisning 

baserad på frekvent konstruktiv utvärdering, se Frederiksen & White (1997). 

Bortsett från att den senare delen av eleverna uppnådde betydligt bättre 

resultat än den förra, efter försökstidens slut, visade det sig även att 

förbättringen var särskilt i stor för de elever som hade haft låga poäng vid den 

inledande kunskapsmätningen. Det, och andra studier, tyder på att 

konventionella klassificeringsbaserade tester, får elever med låga 

ingångskunskaper att inte vilja åstadkomma en förändring av sina kunskaper, 

se Jönsson (2013). 

 

  

Förberedelseklasser 

Docent Nihad Bunar, sociolog vid Stockholms universitet har, på uppdrag av 

Vetenskapsrådet och Skolverket, skrivit en ganska omfattande 

forskningsöversikt om hur man tar hand om nyanlända invandrare, i svenska 

skolor. Översikten heter ”Nyanlända och Lärande” och finns tillgänglig på 

nätet, se Bunar (2010). En stor del av referenserna är hämtade från denna 

översikt. 

 

Att förbereda nyanlända invandrarbarn för den svenska skolan är inget 

rutinarbete. Lärarna i den ordinarie svenska skolan vill att invandrarbarnen 

ska ha uppnått en viss språknivå innan de börjar i klassen, annars blir det svårt 

för läraren att bedriva undervisningen i klassen så att alla elever får den hjälp 

de behöver. Citat från Skolinspektionen (2009), sidan 21: 

Lärare i reguljär undervisning har ibland uppvisat motstånd mot att ta 

emot elever från förberedelseklasser med motiveringen att de inte bedöms 

ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna följa 

undervisning på svenska eller inte uppvisar ett godtagbart beteende. Det 

finns exempel på skolor där elever har övergått till reguljär undervisning 

                                                 
2  Kraft och rörelse 
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men inte ansetts klara av undervisning på svenska och fått återgå till 

förberedelseklass, ibland mer än en gång. 

 

Samtidigt innebär placeringen i förberedelseklasser att de nyanlända eleverna 

får mindre kontakt med det svenska språket och den svenska skolkulturen. Av 

detta skäl kritiseras förberedelseklasserna från tid till annan för att vara 

segregerande. Se exempelvis Skolinspektionen (2009) sidorna 6, 7, och 16. 

 

Ju äldre barnet är när det kommer till Sverige, desto svårare är 

förutsättningarna. Enligt Skolverkets rapport ”Elever med utländsk bakgrund” 

sidan 110, se Skolverket (2004), har barn som kommit hit fem år efter ordinarie 

skolstart i genomsnitt 25 poäng sämre meritvärde3 efter avslutad grundskola, 

än barn som kommer hit lagom till skolstarten. De olika åldrarna hos barnen 

gör även att förberedelseklasser blir åldersblandade, särskilt om ambitionen 

finns att de nyanlända eleverna ska gå i förberedelseklass i samma skola som 

den klass de är tänkta att börja i efter att de lämnat förberedelseklassen. 

Förutom åldersskillnaden, finns det även stora skillnader i skolbakgrunden i 

landet barnet kommer ifrån. Somliga barn har redan hunnit gå i väl 

fungerande skolor, medan andra knappast haft någon skolgång alls. Se Szulkin 

(2007). Eftersom många av familjerna har flytt hit från krig och andra 

konflikter, bär många barn på traumatiska minnen som de ännu inte har 

hunnit bearbeta, se Åstedt (1990). 

 

Lärande bedömning i förberedelseklasser och som en 
integrerad del i undervisningen 

Som nämnts ovan är det mycket svårt att hitta någon forskning som handlar 

om användningen av lärande bedömning i förberedelseklasser. Men 

informationen kring situationen angående lärande i förberedelseklasser kan 

man hitta i ett dokument sammanställd av Skolinspektionen. Skolinspektionen 

förvånas över att lärandet i förberedelseklasser leds av lärare snarare än av 

kvalitetsmanualer. Citat från Skolinspektionen (2009):  

Det är också vanligt att rektor inte leder arbetet kring nyanlända elever. 

Utbildningen är ofta lärarstyrd och eleven får i dessa fall en utbildning 

som planeras och genomförs av entusiastiska eldsjälar vars verksamhet 

inte ingår i skolans kvalitetsarbete. 

 

Den på förhand definierade situationen med det slutliga målet med att skapa 

kunskaper i det svenska språket saknar en plats i LGR11. Man arbetar med 

                                                 
3  Meritvärde är en summering av de 16 bästa slutbetygen från 

grundskolan, där 0 poäng motsvarar underkänt i alla ämnen och 320 poäng 

högsta betyg i alla ämnen. 
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formuleringar som inkluderas i LGR 11 och  hör till  undervisningsmål för 

svenska som andra språk. Då undervisningen i sin helhet saknar fasta ramar i 

form av en tydlig och  fast plan och lärandemålen, behandlar man denna som 

en icke permanent del i skolsystemet. Det gör tillämpningen av lärande 

bedömning i undervisningen till något särskilt intressant. Man har att göra 

med ett ämne som helt saknar tydliga undervisningsmål för 

förberedelseklasser som utbildningsform. Men att trots det kan man följa upp 

elevernas resultat oavsett komplexiteten i uppgiften.  

 

Grundtanken med lärande bedömning i undervisningen är att planera sin 

undervisning som lärare utifrån   målen som eleverna ska uppnå inom en 

årskurs eller i ett ämne. För  att leda elever till och  uppnå uppsatta punkter 

ska läraren utforma lektioner och övningar i samstämmighet med målen. På så 

sätt kommer läraren att få in informationen  om elevernas kunskapsläge i 

relationen till dem. Å andra sidan kommer eleverna att kunna använda 

lärarens  uppföljning som  kunskap om hur dessa mål ska uppnås. Mellan 

planeringsfasen och utvärderingen av undervisningen finns själva 

undervisningen. Denna ska vara sådan att lärande bedömning integreras i den, 

se Jönsson (2013). Den lärande bedömningen kommer att ha som syfte om att i 

förväg uppmärksamma problem, men inte minst att visa framstegen mot 

inlärningsmålen, se Berry (2008).  Själva undervisningen börjar man med nivån 

”messing about”. Eleven får ”stöka runt” i undervisningsmaterialet för att hitta 

kopplingar eller snarare känna igen saker från sina tidigare erfarenheter. På 

det sättet kommer han att bygga förståelse för närmast kommande 

undervisningen. 

 

Sättet som eleven ska känna materialet på är fri, men riktningen för hans 

förståelse är fastställd. Eleven ska förstå innebörden för  målet i 

undervisningen  och  samtidigt vad han förväntas att göra, se Jönsson (2013).  

Efter att man har avklarat första delen i fasen kommer lärare att börja ge 

återkoppling. Det är viktigt att återkopplingen sker vid flera tillfällen så att 

eleven har tid att  förbättra sina resultat mellan gångerna. Förbättringen 

kommer att handla om att antingen revidera uppgiften utifrån lärarens 

kommentarer eller att göra fler likartade uppgifter. Om behovet skulle uppstå 

ska eleven ha möjlighet att förstå vilken strategi han ska använda sig av för att 

höja sina resultat. Ett villkor för ett lyckat samarbete mellan eleven och läraren 

handlar om att elevens uppfattning om kvalitét i uppgiften ska stämma 

överens med lärarens, enligt Jönsson (2013).  I sin undervisning kan läraren 

iaktta och ta hänsyn till inte minst kulturella eller inlärningsskillnader mellan 

eleverna, se Phillips & Soltis (2010), Berry (2008) och Jönsson (2013). Lärarens 
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återkoppling kan gälla eleven individuellt eller som medlem av en 

arbetsgrupp, i den sistnämnda rollen kan gruppmedlemmar stå för 

återkoppling. Den sista fasen angående lärande bedömning, som integrerad 

del av undervisningen, handlar om utvärdering. Utvärderingen tar ställning 

till om eleven uppnådde uppsatta mål. Då läraren utvärderar en elev under 

hela undervisningssituationen, d.v.s under hela utbildningen, kommer den 

slutliga utvärderingen att vara väl underbyggd, se Jönsson (2013). 
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Syfte 
För ett vetenskapligt arbete kring lärande bedömning, skulle det vara 

intressantast att jämföra processer där kunskap inom förberedelseklasser 

skapas. Man skulle jämföra de som använder denna undervisningsmetod och 

sådana som inte gör det. Omfattningen av ett sådant projekt skulle dock vara 

alltför stor för ett examensarbete. Därför begränsas denna undersökning till att 

samla in pedagogers erfarenheter från användning av lärande bedömning i 

förberedelseklasser. Lärarnas berättelser ses i det sociokulturella perspektivet 

och enligt Vygotskis teori om utvecklingszoner. 

 

Undersökningen ska besvara frågan om lärande bedömning tillämpas i 

förberedelseklasser. En annan fråga handlar om lärande bedömning används i 

själva undervisningen av barn i förberedelseklasser. 
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Metod 
Val av metod 

Den valda metoden är kvalitativ, naturalistisk och baserad på 

semistrukturerade intervjuer. Denna klassificering baseras på Brymans 

översikt över samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, se Bryman (2008). 

 

Brymans (2008) översikt tillämpar en grundindelning i kvantitativa respektive 

kvalitativa metoder. I denna uppsats används en kvalitativ metod: man samlar 

in lärarnas erfarenheter på ett öppet sätt, och utan ambition att bearbeta 

resultaten statistiskt.  

 

Lärarna får frågorna i förväg, så att de kan förbereda sig till själva 

intervjutillfället. I förväg informeras de om att man kommer att intressera sig 

för användningen av lärande bedömning i undervisningen i förberedelse-

klasser.   

 

Inom den kvalitativa metoden identifierar Bryman (2008)4 fyra traditioner - 

naturalism, etnometodologi, emotionalism och postmodernism. I denna 

uppsats används den naturalistiska traditionen: 

Naturalism, en tradition som eftersträvar en förståelse av den sociala verkligheten 

utifrån dess egna termer, ”som den verkligen är”. 

 

Enligt Bryman (2008),  går det att urskilja tre olika betydelser av naturalismen. 

Här tillämpas betydelse 2 och 3: 

2. Naturalism innebär att man är trogen eller anpassar efter arten av den 

företeelse som studeras. 

3. Naturalism är en forskningsinriktning där man försöker minimera den 

störning eller det intrång som artificiella datainsamlingsmetoder utgör. 

 

Inom den kvalitativa forskningen finns flera olika metoder. I denna uppsats 

används kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det betyder att man har en 

grundstruktur av frågor, men tillåter intervjuobjekten att göra utvikningar från 

frågorna i sina svar. 

 

                                                 
4 Genom referens till Gubrium & Holstein (1997) 
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Urval 

I början av projektet, var föhoppningen att man skulle kunna sammanställa en 

lista på skolor inom Stockholmsområdet som nämner på sin hemsida att de har 

förberedelseklasser. Efter att ha påbörjat utskick av frågor via personliga brev, 

avsända direkt till skolornas  rektorer, och ett antal mail som gick direkt till 

antingen lärarna i förberedelseklasser eller rektorerna för skolorna, visade det 

sig ganska snart att det är svårt att rekrytera skolor och lärare genom sådana 

utskick. Många skolor avstod helt från att besvara brev och mail, och det 

kunde även vara svårt att nå rätt personer genom telefonsamtal. Därför 

ändrades strategin till att kontakta skolor som forskaren (jag själv) hade varit i 

personlig kontakt med tidigare och haft erfarenhet av i form av tolkningar som 

hade anknytning till frågor i förberedelseklasser. Två skolor rekryterades på 

detta sett. En tredje skola var aktuell utifrån tidigare kontakter, men lärarna på 

denna skola visade inget större intresse för att delta i en eventuell intervju. 

Återstod alltså två skolor valda från tidigare personliga kontakter, och 

accepterade att bli intervjuade. På dessa två skolor fanns det ett spann mellan 

olika åldrar som gjorde att man fick bredd i underlaget. Eftersom jag i urvalet 

använt mig av mina tidigare kontakter, klassificerar jag det som ett 

”bekvämlighetsurval”. 

Tillvägagångssätt 

Intervjuade lärare arbetar i åldersmässigt olika klasser. Ena klassen består 

enbart av yngre elever och den andra klassen omfattar samtliga åldrar i 

motsvarande svenska grundskolan. 

Intervjuade  lärare arbetar i olika kommuner inom Stockholms område och 

arbetar helt oberoende av varandra. 

   

Intervjuerna förbereddes genom att åtta frågor sammanställdes och dessa 

skickades till de intervjuade lärarna i förväg, för den händelse de skulle vilja 

förbereda sig inför intervjun. Samtliga intervjuer spelades in och presenteras 

utifrån det samlade ljudmaterialet. 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt Bryman (2008)5 finns det fyra frågeställningar man särskilt bör beakta 

när det gäller samhällsvetenskaplig forskning, citat: 

1. om det förekommer någon skada för deltagarnas del 

2. om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida 

                                                 
5 Kapitel 5, underkapitel ”Etiska Principer” 
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3. om man inkräktar på privatlivet 

4. om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information. 

När det gäller den första punkten, är skolorna och lärarna anonyma. Därtill 

kan tilläggas att undersökningen, så som den är utformad, utgör ett 

värdesättande av de erfarenheter som lärarna samlat i sin yrkesroll.  

När det gäller den andra punkten, bygger intervjuerna helt på frivillighet. 

Undersökningen gäller endast de intervjuade lärarnas yrkeserfarenheter, och 

har inget med deras privatliv att göra. 

Deltagarna har fått fullständig information om att syftet är att undersöka 

användningen av lärande bedömning i förberedelseklasser, och att resultaten 

är tänkta att sammanställas och publiceras i form av en examensuppsats. 
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Resultat 
I bägge klasser, både på skola 1 och skola 2, finns barn som kommer från 

utlandet och ska förvärva sina kunskaper i förberedelseklassen. Elevernas 

skolbakgrund skiljer sig mycket och omfattar allt från ingen skolgång alls, över 

en viss skolgång, till en bra skolgång. En annan viktig faktor rörande 

förutsättningar för en bra skolgång i förberedelseklassen kopplas enligt lärarna 

till kvaliteten för undervisningen och skoltraditionen i hemlandet, citat: 

...officiellt kommer till förberedelseklasser, barn utan tidigare skolbakgrund, från 

sina hemländer[skola 1].  

Läraren från den skolan berättar att  om skolan inte skaffar studiehandledare i 

ett modersmål, då blir förberedelseklassen aktuell. Läraren berättar även att 

man just har förväntat sig att en sådan grupp skulle komma till deras skola. 

Man förväntade sig att just den gruppen kommer att representera barn som till 

en stor del saknar tidigare skolbakgrund. I sin fortsatta berättelse upplyser 

läraren om att just sådana barn inte klarar sig i en vanlig klass. Läraren 

förklarar detta med, citat:  

Det är möjligt att orsaken till detta kan ha att göra med att dessa klasser är redan 

nedtyngda med sina egna svårigheter [skola 1] 

Skolan har beslutat att så länge man inte ha fungerande SVA undervisning, och det 

finns platser i förberedande klasser, då tar man in alla barn.[skola1] 

På skola 2 nämner läraren att barnen som kommer till den förberedande 

klassen är i varierande åldrar med början från 6-års-åldern. De äldsta barnen är 

10 år gamla. Skolbakgrunden beskrivs som, citat:  

Barn som kommer har olika bakgrund med sig. Det är kopplat till olika 

utbildningssituationer över hela världen [skola 2] 

Läraren fortsätter, citat: 

Det som underlättar arbete med att lära dem svenska är kopplat till förmågan att 

läsa , och överhuvudtaget ha en bra studieteknik, eller snarare sagt en studievana 

som medför att man är självständig i sina studier [skola 2] 

 Barn med fler antal skolår, och från länder med starka skoltraditioner, klarar 

inlärningen av svenska på kortare tid än barn med den motsatta bakgrunden. 

Uppfattningen om hur lång tid i förberedelseklassen som en elev ska tillbringa, 

skiljer sig mellan skolorna och kommunerna i Stockholm. Den kan omfatta allt 

från sex månader till fyra skolterminer, som längst om inlärningen är 

långsammare, men inte visar tecken på språkliga eller intellektuella störningar. 

Man väljer dock olika vägar för att informera elever och deras föräldrar om 

tiden för undervisningen.  
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På skola 1 utgår man ifrån. och meddelar, att eleven går vidare till en ordinarie 

klass så fort han eller hon kan börja kommunicera och förstå svenska. Man 

formulerar inga tydliga krav på kunskapsnivån, citat: 

Man tar upp frågan vid ankomstsamtal. Man förklarar att här ska de lära sig lite 

svenska eller snarare sagt tillräckligt mycket svenska för att känna sig trygga i en 

vanlig klass.[skola 1] 

och: 

Man låter barn flytta ut så snart är det dags, p g a rädslan. Rädslan handlar om 

att de kan hamna i ett tillstånd då de ska känna sig understimulerade.[skola 1] 

Barn som kommer från länder med starka skoltraditioner får börja i en 

ordinarie svensk klass (nästan) omgående, d v s de går i praktiken förbi tiden i 

förberedelseklassen.  

 

På skola 2 är inställningen och sättet att hantera undervisningstiden något 

annorlunda. Här pratar man om att endast en elev under lärarens yrkeskarriär 

klarade av att påbörja undervisningen i en ordinarie klass efter att ha gått sex 

månader i förberedelseklassen. Läraren beskriver under intervjun den 

genomsnittliga tiden i förberedelseklassen som 1,5 år och kortaste perioden 

som två terminer, d v s ett år. Vid behov kan undervisningstiden i 

förberedelseklassen förlängas med sex månader, d v s en termin. Citat: 

För att uppnå målen måste man oftast läsa 1 – 2 år i förberedelseklassen. [skola 2] 

Man börjar slussa till den ordinarie undervisningen (svenska klasser) efter 6 

månader som tidigast[skola 2] 

 

Båda intervjuade lärare berättar att alla nyinkomna börjar undervisningen med  

aktiviteter som spel och drama. På  skola 2  anser man att, citat:  

I sådana sammanhang lär man sig vems tur det är och främst av allt få elever att 

börja prata [skola 2]  

Samma uppfattning har läraren på skola 1, men vill tillägga att de som inte kan 

läsa behöver längre tid för att lära sig språket. Just för sådana barn använder 

man sig av drama och memory-spel, lekvård. Läraren tillägger att barn som 

kan läsa använder liknande aktiviteter vid sidan av sin läskunnighet.  

 

 Kraven gällande kunskaper ställs olika utifrån barnets ålder. Mindre barn har 

hos båda de intervjuade lärarna kravet på sig att lära sig läsa och skriva på 

svenska, samt siffror. Utöver detta ska de utveckla kunskaper relevanta för 

årskursen, i olika skolämnen och uppsatta enligt LGR11. Ju äldre barnen blir 

desto mer kunskaper efterfrågas och därför uppstår behovet att lära ut 

begrepp och relevanta ord ur svenska språket. Läraren på skolan berättar om 
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att man ser på olika filmer och läser i material som han plockar ihop själv. Hon 

vill att barn blir bekanta inte bara med skolmiljön utan även med närmiljö. 

Klassen gör utflykter för att även komma i kontakt med miljön utanför skolan, 

därigenom har man tillfälle att prata regler och traditioner i Sverige, citat: 

Redan vid första samtalet berättar man om att det handlar om att lära sig svenska 

som ska användas i skolan, och även den svenska som kan komma till användning i 

barnets närmiljö. [skola 2] 

och: 

I skolan pratar man mycket om hur det är med reglerna hemma och i den svenska 

klassen, eller hur det kan se ut i det svenska samhället. Barn kopplar med 

traditioner hemma och i hemlandet. [skola 2] 

I skolan, i klassen med åldersblandade barn, vill man åstadkomma en 

kunskapsutveckling både utifrån nyvunna språkkunskaper men även utifrån 

LGR116, d v s utifrån kraven i den ordinarie skolan. Läraren påpekar att man 

inte har kunnat åstadkomma en kartläggning av ämneskunskaper hos 

nyanlända barn. Det beror främst på att praxis för sådan kartläggning saknas. 

Kommunen planerar emellertid att påbörja sådana kartläggningar 2017. Man 

arbetar i den här klassen, som tidigare nämnt, utifrån kunskapskraven i den 

svenska skolan. Man har även funnit att kunskaper översatta till elevernas 

modersmål ger bättre förståelse för sammanhang i den svenska skolan, citat:  

Några som är väldigt behjälpliga i undervisningen av svenska som andraspråk, är 

studiehandledare på barnets modersmål. Det är ibland ganska svårt att hitta en 

sådan på barnets språk. Bristen på dessa är den allra hårdaste svårigheten ”under 

resan”. [skola 2] 

Man strävar efter att arbeta tematiskt, något som är särskilt viktigt för de äldre 

barnen”[skola 2] 

 Arbetsgången kan vara så att eleverna får läxor att arbeta med hemma. De kan 

då, delvis genom hemspråkslärare, få tillfälle att översätta uppgifterna till sitt 

modersmål och arbeta med dem på detta språk. Sedan kommer de tillbaka till 

skolan, till sin förberedelseklass, där man försöker lösa upp återstående 

problem på svenska, citat:  

I klassen kan eleverna få hjälp med läxor. Läraren säger, att de läxor de inte kan 

lösa hemma, kan de ta med tillbaka till skolan för att lösa där. [skola 2] 

Lärarinnan förklarar, att då man arbetar med svåra uppgifter samlar hon alla 

barn som har eller skulle kunna ha nytta av en viss specifik förklaring och gör 

det till en lektion. Barn som ej berörs av förklaringen får samtidigt arbeta med 

dator eller med egna uppgifter på papper.  

                                                 
6  Läroplan för grundskolan, 2011. 
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Är läraren tvungen att arbeta med en mindre grupp, och frigöra tid för det, kan 

hon sätta andra elever i arbete med tex ”Ipads”. [skola 2] 

Andra arbetsformer som tillämpas handlar om samarbete mellan eleverna. 

Eleverna kan hjälpa varandra med att förstå problem, på sitt modersmål. Det 

kan ske i grupp, eller genom kamratrådgivning. Citat: 

Kamratbedömning kan man tillämpa då man har hunnit utveckla sin svenska. 

[skola 2] 

Vid sådana tillfällen fångar man in elever som har gått lite längre i klassen och 

hunnit lära sig mer svenska. De hjälper elever med kortare vistelsetid  i 

Sverige.  Det framkommer i intervju att läraren arbetar med ett tema 

Läraren arbetar kontinuerligt med att följa upp elevernas utveckling och föra 

fram dem i deras kunskapsutveckling. Eleverna är väl medvetna om vad de 

ska arbeta med och vad de ska bli bättre på. 

På skola 2, innan utslussningen till ordinarie klass, samtalar man med 

föräldrarna, enligt den intervjuade läraren. Likaså, när det är ett test, samtalar 

man och påvisar framgången, själva diskussionen med elever begränsas då till 

svaret på frågan vad eleven kan bli bättre på. Vidare berättar samma lärare att 

man  utvecklar elevernas kunskaper stegvis och kan därför testa dessa stegvis, 

citat: ”Det enklaste och det svåraste är att, då man har lärt bokstäver och 

konsten att läsa, att lyfta upp till den nästa nivån”  

 

Utvärderingen sker kontinuerligt och även vid utvecklingssamtal med 

föräldrarna, där man pratar via tolk och om elevens eventuella problem. 

Läraren  tar upp problem som kräver agerande från föräldrar, t ex om det finns 

misstankar om språkstörningar. Även frågor direkt till eleven kan ställas, t ex 

om läraren vill få eleven att inte jämföra sig med andra i klassen, eller få 

honom att använda tiden på lektionen mer effektivt. Elevens utveckling följs 

upp via pedagogiska utredningar.  

 

På skola 1 har man satsat på att åstadkomma förståelse i svenska språket på 

minsta möjliga tid. Även här arbetar man enligt LGR 11 för svenska som 

andraspråk. Det dominerande arbetssättet handlar om självstudier där man 

bekantar sig med språkets grunder. Grupparbete förekommer också, t ex vid 

språkliga spel och dramascener. Gemensamma genomgångar förekommer mer 

sällan. Ibland handlar det om gemensamma utflykter. Läraren lägger tyngden 

av sin undervisning på enskilt arbete med eleverna. Det dock en utmaning att 

hinna ge alla elever tillräckligt mycket individuellt stöd. Läraren är pressad av 

tidsbrist, och vill planera tiden så att alla barn som hon jobbar med har 

meningsfulla uppgifter. Utöver språket arbetar man med kunskaper 

motsvarande svenska grundskolan enligt LGR 11. Främst handlar det om 
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arbete med matematik för att uppnå eller utveckla kunskaper motsvarande de 

som finns i det svenska skolsystemet. Även i frågan om att kartlägga 

kunskaper hos nyanlända barn, koncentrerar man sig på matematik, på 

bekostnad av andra ämnen som naturkunskap, samhällsorientering och 

elevernas modersmål. Citat: 

Kartläggningen görs av en lärare som har samma modersmål som den nyanlända 

eleven. Materialet tar tid, och därför koncentrerar man sig på att testa matematik. 

Andra ämnen, t ex biologi, ses inte som lika viktiga. Den enda intressanta 

kopplingen med andra ämnen, handlar om att hitta sätt att berika svenskan på. 

[skola 1] 

Eleverna arbetar med matematikböcker och genomgår en mängd 

kunskapstester i frågan om uppnådda resultat t ex med Diamant7 och andra 

standardiserade tester i matematik samt läsutvecklingsscheman och andra 

tester för svenska. Samtliga tester, både i matematik och i svenska, samlas i en 

pärm som eleverna har tillgång till, för att kunna fastställa och bedöma deras 

kunskaper. I början gör man kartläggningar kring kunskaper om modersmålet, 

naturorientering, samhällsorientering, engelska och matematik. Men om tiden 

inte räcker till, begränsar man sig främst till kunskaper i matematik.  

 

Det individuella arbetet är starkt kopplat till övnings- och skrivhäften. 

Datoriserade läromedel är inget man använder, möjligen beroende på de stora 

kraven på individanpassning. 

Det språkliga arbetet kopplas även med innehållet i boken ”Språket stärker” 

av Gibbon. Det framkommer i samband med informationen om att man 

undervisar i svenska som andraspråk. Informationen om LGR11 är inte lika 

framträdande, utan man är mer fokuserad på att eleverna ska lära sig förstå 

och klara av skolspråket, citat: 

De barn som inte har någon med samma språk, de lär sig snabbare, de är tvungna. 

I regel arbetar man enligt den metodik som finns beskriven i Gibbons bok med 

titeln ”Stärk språket…” [skola 1] 

För att barnen inte ska uppleva understimulans undviker man att elever 

tillbringar allt för mycket tid med att hjälpa nyinkomna barn i deras 

utveckling, och i samband med kamratutvärdering.  

 

Det individuella arbetet är starkt kopplat till övnings- och skrivhäften. Det 

finns inget organiserat arbete kring datoriserade läromedel. Bägge intervjuade 

                                                 
7  Diamant, Skolverkets diagnosmaterial i matematik för årskurserna 1-9, 

av 
Madeleine Löwing och Marie Fredriksson 
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lärare talar gärna om vikten av att ha en bra kontakt med föräldrarna och om 

insikten att föräldrarna, av olika skäl, inte alltid kan vara fullt aktiva i sina 

barns skolarbete. Graden av aktiviteten förklaras av lärare som något som är 

starkt beroende av föräldrarnas utbildningsnivå i hemlandet och ses som en 

för eleven viktig utvärderingskanal som skapar hans självuppfattning. 

Samtidigt påpekar man att även föräldrar utan akademisk utbildning stödjer 

sina barn genom att se efter att de kommer till skolan och lever upp till skolans 

krav, citat: 

Man måste säga att mycket handlar om föräldrarnas inställning till skolan. Barn 

med bra skolbakgrund är ofta ambitiösa. Man fångar upp den aspekten av skolarbete 

redan vid inskrivningssamtalet. Andra föräldrar stödjer sina barn bara genom att 

skicka dem till skolan. [skola 1] 

Föräldrar deltar i utvecklingssamtalen där man presenterar och utvärderar 

elevens resultat för en period. Feedbacken kan jämföras med formativ 

utvärdering där eleven blir ingående både beskriven och analyserad. Det sker i 

form av IUP8 och pedagogiska utredningar där ingående analyser av 

kunskapsbrister och eventuella orsaker till dessa görs. Pedagogiska 

utredningar görs parallellt med kunskapsutredningarna, t ex kan tydliga 

brister undersökas via dessa utredningar. På skola 2 är utvecklingssamtalen av 

mer informell karaktär och övergripande kunskaper i språket, arbetsvilja och 

kamratskap framhävs. 

 

                                                 
8  IUP - Individuell utvecklingsplan 
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Diskussion 

Det insamlade materialet visar på den mångsidiga användningen som 

pedagogisk bedömning har, även i en situation som är ojämlik, dvs. då båda i 

bedömningen inblandade parter bär på sin förförståelse av ett sammanhang. 

Detta arbete berör en avvikande situation, där man, oavsett skolåldern, har att 

göra med barn som saknar undervisningsspråket.  

 

Efter att ha studerat litteraturen i ämnet kommer man fram till att relationen 

mellan eleverna i förberedelseklassen och deras lärare beskrivs som  

socialkonstruktivistisk, se Säljö (2000). Den bilden som framkommer tidigt är 

att det är läraren som ska leda eleven och ska hjälpa honom eller henne att 

utveckla kunskaper i svenska språket, men även inom andra ämnen. 

 

Beskrivningen av relationen kan föras över och jämföras med Vygotskis teori 

om den närmaste utvecklingszonen. I en ”vanlig ” svensk skola delar båda 

inblandade partner, läraren på ena sidan och eleven på den andra, en 

gemensam förförståelse. Förförståelsen betyder inte att undervisnings-

situationen är jämlik. Läraren, helt i linje med Vygotskis teori, ska vara den 

som leder kunskapsutvecklingen hos eleven.  

 

I förberedelseklasser möter man en situation, då utvecklingen ska åstad-

kommas utan att de inblandade parterna varken har en förförståelse eller ett 

gemensamt språk, som de kan kommunicera på. Resultatet av undersökningen 

visar även på, att uppfattningen om när en elev förvärvat tillräckliga 

kunskaper i svenska, för att börja undervisningen i den ordinarie svensk skola, 

skiljer sig åt. Skola 1 formulerar kraven på ett informellt sätt och som förmågan 

att  kommunicera och förstå svenska. Läraren från skolan 2 har en tydlig 

uppfattning om att det väldigt sällan som man utvecklar tillräckliga kunskaper 

i svenska  under en period på 6 månader. I regel sker detta efter mer en 6 

månader och genomsnitt efter 1,5-2 år. Trots skillnaderna går det att observera  

att skolorna har ett exakt likadant tillvägagångssätt angående bedömningen av 

framsteg hos eleverna. Bedömningen utförs enligt bestämda regler och lyckas 

fånga upp kunskapsutveckling utifrån den enskildes förutsättningar, se 

Jönsson (2013).  

 

Båda lärare formulerar utgångspunkten för sitt arbete som: ”alla nyinkomna 

barn börjar undervisningen i svenska med att spela språkutvecklande spel och 
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är med om drama ….”[skola 2]. Läraren på skola 1 ger en bredare bild 

angående förutsättningar och pratar om att läskunnigheten går att 

åstadkomma vid sidan om drama och memory-spel. Om lek och teater kan 

resultera i en för skolan användbar kunskap går åsikterna isär om. De som 

svarar jakande på frågan är socialkonstruktivisterna med Vygotski i spetsen. 

Kunskap uppstår ur sociala interaktioner oavsett om det handlar om en lärare 

eller en kamrat, se Phillips & Soltis (2010).  

 

Vidareutveckling av språk och ämneskunskaper hos nyanlända barn ska äga 

rum och utvecklas i en bestämd riktning. I syfte att säkra denna utveckling 

använder man pedagogisk bedömning som verktyg. Denna  bedömning 

kommer att orsaka  en optimal kunskapsutveckling, med kamrater som 

kommer att dra nytta av den, se Jönsson (2013) och Berry (2008). 

Användningen av lärande bedömning svarar väl mot behoven i det sociala 

kontext, med olika skoltraditioner och elever i olika åldrar. Läraren ska leda 

utvecklingen trots att han saknar kunskaper i elevernas modersmål. Det gör att 

samarbete mellan dem är sårbart. Lärandet uppstår, men baseras på 

erfarenheter från misstag och brister i utförandet av uppgifter (Berry, 2000). 

Läraren styr fortfarande och ansvarar för utvecklingen, men han tar till hjälp 

utomstående aktörer: andra elever som kan bättre svenska, tolkar, eller andra 

vuxna ”med språket”.  

 

Båda lärare berättar att samtliga utvecklingssamtal med föräldrar kan vara ett 

användbart tillfälle för att framföra sina åsikter och löpande utvärderingar till 

berörda elever. Just på grund av  frånvaro av svenska eller modersmålet vill 

lärarna att man väntar med kamratbedömning. Lärarna själva formulerar, 

under intervju, tanken om att ”....kamratbedömning kan man tillämpa då man 

har hunnit utveckla sin svenska..”.  Men situationen med bristande 

kommunikation hanteras av lärarna själva. 

 

Med hjälp av tydliga exempel om hur det ska vara och övningar anpassade till 

den undervisade elevens nivå, kan läraren göra sig förstådd, och sätta sig in i 

elevens läge och sättet hur han eller hon ska arbeta för att nå det önskade 

målet. Lärarna berättar att det är ständigt kamp med  tiden. 

 

Yngre barn, och barn som är äldre och måste lära sig läsa och skriva på nytt, 

upplever den lärande bedömningen i sin enklaste form. Läraren visar exempel 

på god läsning och skrivning, och barnen upprepar. Lärarens presenterade 

exempel blir även exempel på målen för undervisningen. Då läraren talar i 

närvaro av andra barn med samma behov, kommer den lärande bedömningen 
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att vara till nytta även för kamrater. Den formativa delen i lärande bedömning 

handlar då om att läraren säger att eleven läser bra, och vad han ska ändra på. 

Eleven har utrymme för en självutvärdering och kan få omdömen från 

kamrater.  

 

Man kan se att lärande bedömning som  begrepp, bär med sig lite olika styrkor 

och svagheter. Då vi möter enklare former av lärande bedömning blir det 

lättare att både formulera mål via tydliga exempel i en uppgift, hitta ett sätt att 

identifiera elevens position gentemot målet, samt ge eleven möjligheten att 

förbättra nivån på sina prestationer, se Jönsson (2013) och Hattie & Timperley 

(2007). 

 

Läraren från skola 2 gör gemensamma genomgångar för hemläxan eller andra 

teoretiska eller språkliga problem. I dessa engageras elever som berörs direkt 

av detta problem eller uppgift. Det sätt att arbeta på får stöd av D. Wiliam 

(Wiliam, 2013). Han påpekar att genom att medla idéer kring sin undervisning 

skapar man delaktighet hos elever.  Den formativa delen i lärande bedömning 

handlar då om att läraren säger att eleven gör saker bra, och vad han ska ändra 

på. Eleven har utrymme för en självutvärdering och kan få omdömen från 

kamrater. Vad man kan fundera över är frågan om att anpassning av arbete ska 

göras kring lärandemålen för den specifika utbildningen eller utifrån 

kunskapsnivån förvärvade av elever (Jönsson, 2013). 

 

I det här specifika fallet arbetar lärarna utifrån andra grundförutsättningar. 

Enda vägen att skapa kunskaper är att lära ut för att bygga på. Intervjuerna ger 

en bild av att båda lärare sätter samtliga undervisningsmål utifrån det aktuella 

läget som den enskilde befinner sig i. Då förberedelseklassen inte omfattas av 

lärandemålen enligt LGR11, blir det läraren som skapar dessa genom att hämta 

in uppgifter enligt LGR 11, och med hänsyn till elevens skolgång.  

 

Läraren från skola 2 kommer närmare modellen om lärande bedömning i 

undervisningen, genom att anordna grupparbete med ett visst tema (Jönsson, 

2013).  I gruppen deltar elever som har behov av just den undervisningen. 

Detta är oftast kopplat till tiden för vistelse i Sverige och antalet år i sin 

skolgång.  I undersökningen framgick att klassen som är åldersblandad (skola 

2) upplever fler tillfällen med gemensamma genomgångar och temaarbete än 

den åldershomogena klassen på skola 1. Läraren  på skola 2 förklarar  att - 

svåra uppgifter från läxan och temaundervisningen genomför hon i en grupp, 

medan läraren från skola 1 berättar om sitt individuellt inriktade stöd mot 



  

 

22 

 

eleverna som följs av deras självstudier i av läraren förberett material, som 

består av häften och övningsböcker.  

 

Lärarnas beskrivning vittnar om att kunskaperna hos eleverna då uppnår nya 

nivåer: förbättrade och mera avancerade. Då arbete sker  i klimatet med 

språkliga brister, kommer modellen där lärande bedömning integreras i 

undervisningen, inte att få fullt genomslag. Det beror på att eleven blir 

begränsad, och det på grund av det  svenska språket, i sina möjligheter att 

skapa en förförståelse i  ett tema eller ett problem. Även nyttan av att göra en 

utvärdering för att eleven ska förstå sin väg mot målet blir begränsad. Det som 

återstår är nyttan med kamratbedömning, självutvärdering och återkoppling 

från läraren (Jönsson, 2013). Lärarens presenterade exempel blir även exempel 

på målen för undervisningen. 

 

Problem kan uppstå då komplexiteten i uppgifterna ökar. Först och främst 

kräver en mer komplicerad uppgift både användbara och nivåanpassade 

språk. Undervisningen ska då erbjuda en kunskapsutvecklande utmaning där 

eleven förvärvar nya ord och begrepp i ett ämne och på det nya språket. I en 

sådan situation kan missförstånd uppstå. Det kan gälla förståelsen av nya och 

sammansatta begrepp. Eleven kan även vid ytlig förståelse använda begreppen  

rätt, d v s i rätt sammanhang. Kunskapsmålet förblir ändå ouppnått. Här 

kommer varierande övningar ha stor betydelse, både för att bidra till 

förståelsen av ett problem och samtidigt som ett verktyg som validerar 

kunskapsmätning. Likaså kommer tillämpade strategier som läraren kom-

municerar ut, att bli mer komplexa.  

 

Läraren kommer, för att skapa kommunikationen mellan sig och eleven, eller 

hans eller hennes kamrater, bli hänvisad till utomstående aktörer: en annan 

elev eller en tolk. 

 

På frågan om möjligheter att integrera lärande bedömning i undervisningen 

för förberedelseklasser, är svaret positivt. Om man lägger upp uppgifterna så 

att barnet kommer att känna igen ett ämne antingen via tidigare skolgång eller 

via sina tidigare praktiska erfarenheter, kommer detta att leda till ett 

självständigt arbete i fasen ”stöka runt” i ett ämne. Faran finns, om man har att 

göra med äldre elever, med kunskapsbrister från skolan i hemlandet. 

Kunskapsbrister kan även vara orsakade av medfödda språkstörningar. I 

sådana fall saknas förutsättningar för att på egen hand hitta och upptäcka 

samband i ett nytt ämne. Fortfarande kommer vi inte ifrån att den rådande 

kunskapsnivån är väl bedömd inför den nya kunskapsutmaningen. 
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Utvärderingen av undervisningen då den lärande bedömningen är integrerad 

sker, i bägge skolorna, via grundliga pedagogiska utvärderingar, enligt vad 

läraren från skola 2 berättade.  Lärarnas professionalism skapar planer för 

undervisningen. Den kontinuerliga utslussningen till vanliga klasser blir 

automatiskt en utvärdering av deras insatser. 
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Avslutning 
På frågan om lärande bedömning tillämpas i förberedande klasser, är svaret 

positivt. Man måste påpeka att det sker under andra villkor än inom den 

ordinarie svenska grundskolan. Avsaknad av ett språk skapar extra hinder i 

det kunskapsutvecklande arbete som behövs. 
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BILAGA 1: Referat från intervjuer 
 

Intervju på skola 1 

I ett och samma klassrum läser barn från både lågstadiet och mellanstadiet, 

tjugotvå stycken, varav 18 med skolbakgrund. Det är två lärare som arbetar 

sida vid sida, i ett och samma klassrum, kopplade till respektive låg- och 

mellanstadiet.  Jag får höra att små barn är lättare att utvärdera eftersom de 

börjar med att lära sig skriva och läsa. Hos äldre barnen däremot, är det 

bredare kunskaper, och inte sällan kunskaper från hemländer, som ska 

utvärderas. 

Min intervju sker med lågstadieläraren. 

 

1. (Vilka kriterier måste barnen uppfylla för att kunna gå i en förberedelseklass?) 

På min första fråga får jag ett svar att officiellt kommer till 

förberedelseklasser, barn utan en tidigare skolbakgrund, från sina 

hemländer. Läraren berättar att i de fall där skolan inte kan skaffa fram 

studiehandledare på elevens modersmål blir en förberedelseklass aktuell. 

Beslutet om det har tagits förra och för-förra året. Den direkta orsaken till 

dessa beslut var att man har förväntat sig att det till skolan kommer många 

barn till somalier, som har redan funnits sig till rätta i Sverige. Man har 

velat förbereda sig på att en sådan och stor grupp av denna typ kommer till 

orten. Man förväntade sig att dessa barn, till en stor del, saknar 

skolbakgrund.  För att klara av de kommande behoven med extra timmar 

för studiehandledning har varje elev fått med sig 40 000 kr extra i skolpeng 

för att finansiera extra studiehandledning. 

 Läraren berättade att man har upptäckt att dessa barn inte klarar sig i en 

vanlig klass. Det är möjligt att orsaken till detta kan ha att göra med att 

dessa klasser är redan nedtyngda med sina egna svårigheter. Skolan i 

övrigt saknar resurser för barn som är placerade i vanliga klasser, man har 

SVA9 -vikarier som lärare och saknar tillräckligt många speciallärare. 

Läraren tycker att det är lite grann så att dessa barn offras för att de inte får 

någon hjälp. Samtidigt har man inte fått sådana barn som man hade 
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förväntat sig att få. Skolan har tagit beslut om att så länge de inte har en 

fungerande SVA-undervisning, och det finns platser i förberedande klasser, 

då tar man in alla barn. 

 

2. (Hur går man tillväga för att lära dem svenska?) 

Det är väldigt individuellt och det är av vikt om barnet kan läsa sedan 

tidigare. Hur gamla barnen är, är också av vikt. Läraren har märkt i sitt 

arbete att barn som inte kan läsa behöver en längre tid för att lära sig 

språket. 

För barn som inte kan läsa använder man dramaspel och memory-spel, 

lekvård. Barn som kan läsa använder liknande aktiviteter vid sidan om sin 

läskunnighet. Det som gäller för barn på mellanstadiet, och för de som 

kommer från länder med bra skolor, är att arbeta med vanliga skolböcker. 

De kan alltså börja plugga direkt. Man kan ge böcker som är avsedda för 

barn som läser svenska som andra språk. Våra barn är väldigt motiverade. 

Motivationen, det är att de vill jobba hårt, och mammor och pappor är med 

i arbetet. På mellanstadiet är det väldigt viktigt med det. Det kan finnas 

skillnader i det arbetet, barnen sinsemellan. Motivationen påverkas i stor 

grad av om det finns flera barn som talar samma språk och i en och samma 

klass. Det kan vara väldigt hämmande att tala samma språk. Just nu 

kommer hälften av barnen från Somalia och därför behöver de inte 

anstränga sig för att prata svenska med andra barn. De har det även lättare 

att leka och skämta med varandra. De barnen som inte har någon med 

samma språk, de lär sig snabbare, de är tvungna. I regel arbetar man enligt 

den metodik som finns beskriven i Gibbons bok med titeln ”Stärk 

språket…” 

 

3. (Förekommer något/några arbetssätt i svenskaundervisningen oftare än 

andra?) 

Det språkstärkande arbetssättet som beskrivs av Gibbon är det som 

används i verksamheten. Det förekommer även individuella arbeten: att 

alla har sin arbetsbok eller att alla spelar palinspel, eller räknar i 

matteboken. Men det är fortfarande så att den största delen av 

undervisningen är språkutvecklande 

 

4. (Finns det några mål, som eleverna i förberedelseklass måste uppnå, innan de 

kan gå vidare? När informeras eleven om dessa mål i så fall?) 

Man tar upp frågan vid ankomstsamtal. Man förklarar att här ska de lära 

sig lite svenska eller snarare sagt tillräckligt mycket svenska för att känna 



  

 

 

sig trygga i en vanlig klass. De  är inte färdiga alls. Kan många ord som är 

nyttiga i skolmiljön och mycket mer. 

Det finns många verktyg som används då elevernas kunskaper ska 

bedömas. Från kommunen har skolan fått ett kartläggningsmaterial som 

ska användas då eleverna börjar. Tillsammans med en lärare, som har 

samma språk, ska eleven gå genom alla ämnen. Men det finns inte 

möjlighet att genomföra detta fullt ut, eftersom för att eleven direkt börjar i 

en vanlig klass eller förberedelseklass. Det kan ta några veckor innan man 

får igång studiestöd på respektive språk. Det är först efter alla dessa 

processer, som man kommer igång med arbetet kring 

kartläggningsmaterialet. Studiehandledarna hinner gå genom det 

viktigaste, för kartläggningen i sig är väldigt tidskrävande. Då man arbetar 

inom begränsade tidsramar, får studiehandledare gå genom det viktigaste i 

materialet. 

Eftersom det finns krav på att identifiera kunskaper kring matematiska 

sammanhang, satsar man merparten av tiden på att få grepp om dessa. 

Man koncentrerar sig på svenska och matematik, kontakten med andra 

ämnen sker via svenskan och ”per automatik”. Man behöver inte kunna 

fotosyntesen i absoluta början. Om en studiehandledare tar sig an och 

testar en av eleverna, då tar det tid från andra elever, det är därför som 

pedagogerna i förberedelseklassen är tvungna att överväga hur mycket tid 

man ska lägga på det hela. Identifierar man nivån i matematik, då vet man 

vilken bok, d v s bok på vilken nivå, som man ska ge till eleven. Man testar 

nivån i matematik för att eleven inte kan svenska än och det är viktig att 

veta vad eleven egentligen kan.  Testerna i matematik hinner man oftast 

inte på en gång, utan studiehandledaren hinner komma flera gånger. Om 

det en t ex kommer en arabisktalande elev, eller om läraren har flera barn 

från samma språkgrupp då kan man överväga för att man inte hinner flera 

barn just den dagen. Det är därför som man måste agera. Lärarinnan testar 

på egen hand, och efter det hittar hon rätt bok för eleven. 

 

5. (Vilka tester/verktyg används i de fall då elevernas kunskaper skall bedömas?) 

Det finns en bok som används för kartläggning av nyanlända elever. Man 

använder den inom hela kommunen. Kartläggningen görs av en lärare som 

har samma modersmål som nyanlända eleven. Materialet tar tid, och därför 

koncentrerar man sig på att testa matematik. Andra ämnen, t ex biologi, ses 

inte som lika viktiga. Den enda intressanta kopplingen med andra ämnen, 

handlar om att hitta sätt att berika svenskan på. Även egna tester för 

respektive årskurs tillämpas utifrån uppgifter i skolan. För årskurs 3 gör de 



  

 

 

en uppgift som de brukar börjar åk 3 med, och en skrivningsuppgift för 

årskurs 3 som avser alla. 

Studiehandledningen fortsätter då eleven kommer in i en vanlig klass, men 

som man har sagt det tidigare. Kan stödet i förberedande klassen 

förekomma?. I förberedande klassen har man bara matematik, och andra 

ämnen är med bara på grund av svenska språket. Man koncentrerar sig på 

det svenska språket. Återigen: materialet tar tid, men kartläggning behövs, 

för att kunna hitta rätt bok i svenska. Tester sker automatiskt, det handlar 

om att se i fall eleven kan läsa. När man talar om testning, är det värd att 

nämna att även de nationella proven görs med språkligt stöd, det är 

obligatoriskt om de inte ha kommit en vecka innan. Man tvingar inte 

eleven att utföra provet om man märker att det verkligen inte går. I åk 3 

gör man en övning som innebär att man söker rätt nivå via proven. 

Studiehandledning (via språket) ska vara det som anpassar nivån till 

eleven. 

 

6. (Är bedömningsverktygen anpassade till undervisningsprocessen? På vilket 

sätt, försök att ge exempel!) 

Inte alla bedömningsverktyg är anpassade till undervisningen. Detta är 

främsta skälet till att man använder sig av studiehandledarnas hjälp. Det 

ultimata skulle vara att ha eget material.  

Under samtalet ser jag att uppgiften från årskurs 3 är väl beräknad. 

Läraren säger att eleverna som saknar skolbakgrund försöker göra 

uppgifter också, i den mån de klarar av det förstås. 

 

7. (Vilket/vilka arbetssätt fungerar bra/bäst i en förberedelseklass? Varför?) 

Man måste säga att mycket handlar om föräldrarnas inställning till skolan. 

Barn med bra skolbakgrund är ofta ambitiösa. Man fångar upp den 

aspekten av skolarbete redan vid inskrivningssamtalet. Andra föräldrar 

stödjer sina barn bara genom att skicka dem till skolan. 

Vidare är det värt att nämna att eleverna samarbetar med varandra, d v s 

man arbetar i en grupp och samarbetar där. Det blir mycket av dialoger och 

diskussioner. Barn med samma språk förklarar gärna för varandra. 

Då det gälle testresultat, då berättar man om resultaten. Man har ganska 

mycket tid för feedback för båda lärare. Det är 18 barn. Feedback kommer 

på en gång vi individuella arbeten. Man jobbar väldigt individuellt med 

dem, för de är på olika nivåer. 

Lärarna ser barnens utveckling och berättar om den. Man har läxförhör 

varje vecka. 



  

 

 

Man kan inte generalisera vilket arbetssätt som fungerar bäst i klassen. Det 

beror på vilken grupp det är. Både barn och grupper är väldigt olika. Man 

måste komma ihåg att grupperna är under ständig förändring. Ett halvår 

kan vara annorlunda än det andra. Barn flyttar ut hela tiden. Man måste 

anpassa sig hela tiden  

Man låter barn flytta ut så snart är det dags, p g a rädslan. Rädslan handlar 

om att de kan hamna i ett tillstånd då de ska känna sig understimulerade. 

Politiker har sagt att ett barn ska gå i klassen högst 2 terminer, dvs. ett år. 

Därför gör man mot slutet av sista terminen en slutlig bedömning och de 

fallen där de behöver få behålla eleven en termin extra. Det grundläggande 

kravet för utslussning handlar om att ett barn ska kunna tala och förstå 

svenska. 

 

8. (Vad krävs av en lärare i förberedelseklass?) 

För att jobba som lärare ska man vara utbildad, helst i SVA, och ha intresse 

för arbete med andra kulturer. Minst lika viktigt är att kunna eller ha 

förmågan att göra det åldersrelaterat. Övriga egenskaper som efterfrågas 

handlar om stresstålighet, och förmågan att vara flexibel, eftersom saker 

kan ändras från dag till dag. 

 

Intervju på skola 2 

 

1. (Vilka kriterier måste barnen uppfylla för att kunna gå i en 

förberedelseklass?) 

Lärarinnan svarar att barn i hennes klass är i blandade åldrar. Spannet 

börjar med 6-årsåldern. De äldsta barnen är 10 år gamla. Barn som kommer 

har olika skolbakgrund med sig. Det är kopplat till olika 

utbildningssituationer över hela världen. 

 

2. (Hur går man tillväga för att lära dem svenska?) 

Det som underlättar arbetet med att lära dem svenska är kopplat till 

förmågan att läsa, och överhuvudtaget ha en bra studieteknik, eller snarare 

sagt en studievana som medför att man är självständig i sina studier. 

Man pratar om allt som ingår i livet i Sverige. Om den svenska maten, hur 

det är att komma i tid, och andra regler. Man diskuterar för att jämföra  det 

som var i hemlandet med det som finns i Sverige. 

 

3. (Förekommer något/några arbetssätt i svenskundervisningen oftare än 

andra?)  



  

 

 

Kamratbedömning kan man tillämpa då man har hunnit utveckla sin 

svenska. Grunden för att kunna tillämpa andra metoder handlar om att 

man kan prata svenska. Idag kan alla elever i klassen prata svenska. 

Då elever är nya i Sverige börjar man med att spela spel. Man tränar 

samtidigt tal genom att få elever att våga prata, lära sig vems tur det är. 

Även frågor kring relationer till rätt och fel får en annan dimension. I 

denna fas är det inte så viktigt om det blir rätt eller fel. Man tränar på 

grupparbete. 

. 

4. (Finns det några mål, som eleverna i förberedelseklass måste uppnå, 

innan de kan gå vidare? När informeras eleven om dessa mål i så fall?) 

Utvärderingen av elever sker kontinuerligt, dvs. under resans gång. 

Ett av målen är att man har temaarbete med hela klassen, och alla arbetar 

utifrån sina förutsättningar som dessutom är olika. Lärarinnan berättar att 

hon tycker mest om då hon, tillsammans med hela klassen, får lösa en 

uppgift på smartboarden (elektronisk skrivtavla). Då är alla samlade och 

hon förklarar för alla. Det som tilltalar henne i sådana situationer är att 

diskussionerna är kreativa och att rätt eller fel är inte viktigast. Svenska 

genomsyrar all undervisning i början. Även om det gäller matematik. I 

början av tiden i förberedelseklassen dominerar antalet timmar för svenska 

klart, även på bekostnad av antalet timmar för matematik.  Men det ändras 

i takt med ökade kunskaper i svenska och övergår till den planerade 

proportionen. För att kunna utveckla matematiskt tänkande måste man ha 

ett ordförråd. När man undervisar arbetar man med bilder och ”Ipads”. 

Lärarinnan använder sig inte av en fast uppsättning böcker. Hon plockar 

materialet själv och sammanställer det. Man vill täcka behoven och anpassa 

nivån. Man plockar och sammanställer eget material även då hon tycker att 

eleven behöver utveckla eller förbättra någon aspekt av sitt språk. Man vill 

visa att eleven genomgår en utveckling och använder sig därför av 

modersmålet som stöd i det syftet. I övrigt så har man använt ”Ipad” och 

bilder i olika sammanhang. I övrigt vill man se till att uppgifterna utgör en 

viss utmaning för  den enskilde eleven. 

 

För att uppnå målen måste man oftast läsa 1 – 2 år i förberedelseklassen. 

Man börjar slussa ut eleverna till den ordinarie undervisningen efter 6 

månader som tidigast. Utslussningen för att delta i ordinarie 

undervisningen börjar med enstaka ämnen och det är lättare att ordna för 

de elever som är planerade att fortsätta på samma skola. Läraren 

förutsätter att, även om man kommer samma område, kräver det mer 



  

 

 

arbete att slussa ut för enstaka timmar i en annan skola. Hur tidigt man 

börjar slussa ut eleven, hänger även ihop med åldern vid ankomsttillfället. 

Yngre barn har lite mindre svårigheter med att tidigare än de äldre, slussas 

ut till en vanlig klass.   

Man har mindre att ta in om man bara ska lära sig att läsa och skriva. 

Naturligtvis påverkar skolbakgrunden från hemlandet, och föräldrarnas 

utbildning. Man får inte glömma att även antalet år i Sverige spelar roll för 

språkutvecklingen i sin helhet. 

Man strävar efter att arbeta tematiskt, något som är viktigt särskilt för dem 

äldre barnen.  

Man samlar materialet utifrån elevernas behov, d v s finns inga fasta 

böcker, utan man ser till att eleven arbetar på ”sin nivå”. Det står alltid i 

fokus att skapa och planera uppgifter som utgör en utmaning för eleven. 

Man uppmanar barn att lära sig språket redan från början. Redan vid första 

samtalet berättar man om att det handlar om att lära sig svenska som ska 

användas i skolan, och även den svenska som kan komma till användning i 

barnets närmiljö. 

Några som är väldigt behjälpliga i undervisningen av svenska som 

andraspråk, är studiehandledare på barnets modersmål. Det är ibland 

ganska svårt att hitta en sådan på barnets språk. Bristen på dessa är den 

allra hårdaste svårigheten ”under resan”. 

När utslussning närmar sig, samtalar man med föräldrarna . När det är en 

test, så påvisas framgångar, och det görs hela tiden. Diskussionen med 

elever förs hela tiden och  i formen: Vad är det du kan bli bättre på….?  

 

5. (Vilka tester/verktyg används i de fall då elevernas kunskaper skall bedömas?) 

När man ska testa elevernas kunskaper går man stegvist framåt. Det 

enklaste och svåraste är att då man har lärt ut bokstäver och konsten att 

läsa, lyfta upp eleven till nästa nivå. Men samtidigt det är först då någon 

kan läsa flytande, som man kan börja prata om, och visa att, man kan läsa 

”mellan raderna”.  

Tester och annat material som används för att bedöma elevernas 

kunskaper: Material som kräver barnets direkta deltagande. 

 

6. (Är bedömningsverktygen anpassade till undervisningsprocessen? På vilket 

sätt, försök att ge exempel!) 

Bedömningsverktygen är anpassade till sättet man undervisar på. Man 

använder en del färdigt material i svenskan. T ex ”Läs och skriv 

utveckling”. I matematik: ”Diamanten”, i svenska:  ”Nya Språket Lyfter”. 



  

 

 

Man har en pärm med bedömningar som barn och föräldrar kan bläddra i, 

och följa upp förändringen som har skett. Man måste lära känna barnen för 

att förstå hur de lär sig. Man vill att de pratar mycket.  Annars, eller snarare 

därför, ger man dem uppgifter som handlar om, eller främjar, kollektivt 

lärande. 

Ja, både utifrån uppgifterna men samtidigt vill man frigöra en viss 

tidsmängd för att kunna arbeta enskilt.  Man tittar   under tidens gång på 

målen beskrivna i den ordinarie kursplanen för en årskurs, enligt LGR 11. 

Man letar efter ämnen som är lämpliga för att kunna förbereda eleven till 

en vanlig skolgång. Naturligtvis glömmer man inte vad SVA säger för 

respektive årskurser. 

 

7. (Vilket/vilka arbetssätt fungerar bra/bäst i en förberedelseklass? Varför?)  

Man arbetar på ett sätt som är anpassat till just det aktuella behovet som 

uppstår. Läraren vill gärna samla så många som det går, kring en uppgift 

eller i ett diskussionsforum. Syftet är att om hon förklarar då gör hon det 

för flera samtidigt. Då det handlar om en diskussion har hon möjlighet att 

skapa en förståelse kring problemet och även förståelsen för att göra fel vid 

t.ex. matematiska lösningar.  Är läraren tvungen att arbeta med en mindre 

grupp, och frigöra tid för det, kan hon sätta andra elever i arbete med tex 

”Ipads”. Det är möjligt tack vare mängden av olika appar som kombinerar 

ljud, nya ord och även konsten att använda bokstäver. Det finns elever som 

får skriva och läsa texter i program med ljudanalys. 

Tills i våras var man hård med att göra pedagogiska kartläggningar 

(utredningar ) för varje  elev, och dessutom varje fick var och en en IUP 

(Individuell Utvecklingsplan). Nu har man släppt lite på det kravet. Men 

läraren skriver själv sina omdömen i fortlöpande text. Ovan nämnda 

åtgärder görs i syfte att se och följa elevers utveckling. Pedagogiska 

utredningar diskuterade man med föräldrar, i utvecklingssamtal. 

I skolan pratar man mycket om hur det är med reglerna hemma och i den 

svenska klassen, eller hur det kan se ut i det svenska samhället. Barn 

kopplar med traditioner hemma och i hemlandet. 

Man arbetar mest i klassen.  De flesta föräldrar saknar svenska (det finns 

dock blandade äktenskap). I klassen kan eleverna få hjälp med läxor. 

Läraren säger, att de läxor de inte kan lösa hemma, kan de ta med tillbaka 

till skolan för att lösa där. 

 

8. (Vad krävs av en lärare i förberedelseklass?) 



  

 

 

Läraren måste ha förståelse och tålamod, ha förmågan att lösa problem. 

Arbetet handlar mycket om att prova sig fram, hitta lösningar för att 

åstadkomma utveckling. 

Tanken med förberedelseklassen skulle vara att förbereda till skolgången 

och skapa förståelse för skolsammanhang. 
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