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Syftet med denna studie är att undersöka om tillämpningen av formativ bedömning 
utifrån den närmaste utvecklingszonen kan bidra till ökade inlärningsmöjligheter för 
SVA-elever på gymnasienivå. En undersökning genomfördes med hjälp av kvalitativa 
intervjuer, observationer och tillämpningen av formativa metoder på planerade 
lektioner. Med hjälp av för- och efterintervjuer har vi fått underlag för elevernas 
upplevelser kring de utvalda metoderna. Resultatet från undersökningen visar 
elevernas upplevelser mot formativ bedömning och Lev Vygotskys närmaste 
utvecklingszon. Eleverna upplevde våra formativa metoder och uppgifter som 
stressiga och krävande. De fick jobba hårdare eftersom vi höll kunskapen vid deras 
närmaste utvecklingszon. Eleverna fann utmaningen som givande. Efter genomförd 
undersökning och tillämpning av formativ bedömning kunde det konstateras att elever 
föredrar undervisning anpassad efter formativ bedömning utifrån den närmaste 
utvecklingszonen. Elevernas resultat på våra formativa uppgifter visade en positiv 
utveckling gällande elevernas kunskapsinlärning. Vi anser att om man tillämpar 
formativ bedömning, och har den närmaste utvecklingszonen i åtanke, kan man skapa 
en inlärningsmiljö där eleverna uppmuntras till att vara aktiva och att vilja delta i 
undervisningen. 
___________________________________________________________________ 
Nyckelord: Bedömning, formativ bedömning, den närmaste utvecklingszonen, 
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har den språkliga och kulturella mångfalden fått en 

slående ökning i svenska grundskolor. Eija Kuyumcu (2013) hänvisar till statistik, 

sammanställd av Skolverket och Skolinspektionen år 2010, där man kom fram till att 

nästan var femte elev i grundskolan har utländsk bakgrund. Statistiken visar att många 

av dessa elever har stora svårigheter i skolan. De lärandemål som finns för årskurs 9 

uppnås inte av andraspråkselever. Detta hindrar elever från att söka nationella 

program på gymnasiet. Vidare kom man fram till att bara 54 % av elever med 

utländsk bakgrund slutför gymnasiet inom tre år. Eija Kuyumcu (2013) anser att det 

kan vara språket som utgör det största hindret. 

 

Under vår Verksamhetshetsförlagda utbildning (VFU) märkte vi att undervisning i 

svenska som andraspråk genomfördes på ett sätt som inte bidrog till elevaktivitet. Vi 

märkte detta på våra enskilda VFU skolor men problemet var mer påtagligt på en av 

skolorna. Den blev därför vald till denna studie. Eleverna var alltså inte direkt 

delaktiga i undervisningen utan blev mer som passiva deltagare, detta är vanligt vid 

“traditionell undervisning”. Kuyumcu (2013:11) förklarar att traditionell undervisning 

i hög grad kan beskrivas som implicit. Hon förklarar vidare att: “Det innebär att den 

ibland tar för givet att eleverna tillägnar sig kunskap på det sätt som den förmedlas, 

utan att alltid ta hänsyn till de svårigheter som vissa elever, exempelvis av språkliga 

eller andra orsaker kan ha med undervisningen” (Kuyumcu, 2013:11). Detta, enligt 

oss, kan vara en orsak till att andraspråkselever inte når målen gällande läs-, tal- och 

skrivförmågor. Området för speciella inlärningsstrategier för andraspråkselever är väl 

utforskat. Formativ bedömning och Vygotskys syn på lärande har varit något som 

visat sig generera undervisning med god språk- och kunskapsutveckling, vilket är ett 

stort steg för elevernas måluppfyllelse. Undervisning under Vygotsky och Wiliams 

utformningar anser vi vara lämplig för att ge mer plats åt elever i klassrummet. 

Wiliams formativa bedömning tillsammans med Vygotskys närmaste utvecklingszon 

anser vi alltså kunna ge andraspråkselever bättre inlärningsmöjligheter. 

 

Vi tycker att den tidigare nämnda statistiken är oacceptabel och det har hittills inte 

framkommit några politiska förslag på hur man kan förbättra siffrorna (Kuyumcu, 

2013). Utan någon förändring äventyrar vi framtidsutsikterna för dessa ungdomar, vi 
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går även miste om resurser som kan förbättra vår välfärds- och samhällsutveckling. 

Enligt Leahy & William (2009), har formativ bedömning visat sig vara ett gott 

pedagogiskt verktyg som har förbättrat elevers resultat enligt. 

 

Läroplanen för gymnasiet (Lgr11 Skolverket, 2011) tar upp syftet och 

kunskapskraven i svenska som andraspråk. Läroplanen framhäver att: 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem/…/ 

eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra/…/eleverna ska utveckla 

färdigheter i och kunskaper om det svenska språket, eleverna ska ges 

möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet, och eleverna ska få 

tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk/…/ 

vidare ska eleverna kommunicera i tal och skrift, använda ett rikt ordförråd, ha 

förmåga att jobba med innehållet i muntligt och skriftlig språk, läsa och 

reflektera över texter av olika slag, reflektera över språkanvändning och 

attityder till olika språkbruk och ha förmåga att reflektera över den egna 

språkinlärningen/…/ undervisningen ska behandla strategier för att förstå och 

göra sig förstådd i samtal och diskussioner, muntliga presentationer och 

muntligt berättande, deltagande i samtal och diskussioner, skriftlig 

framställning av texter för kommunikation och reflektion, språkets ordförråd, 

språkets ordförråd och reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur 

muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och 

utveckla språket. (Skolverket, 2011) 

 

Vi ville undersöka om tillämpningen av Vygotskys närmaste utvecklingszon och 

formativ bedömning utifrån Wiliams perspektiv kunde hjälpa elever som har svenska 

som andraspråk att förbättra sin läsförståelse, talförmåga och skrivförmåga. För att 

uppnå syfte med studien har vi följt en grupp SVA-elever som gick i första året på 

gymnasiet. Vi observerade klassrumsretoriken, genomförde tre lektioner med 

eleverna samt intervjuade dem både före och efter lektionerna för att kartlägga 

studiens resultat. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att undersöka om tillämpningen av formativ bedömning utifrån 

den närmaste utvecklingszonen kan bidra till ökade lärandemöjligheter för SVA-

elever på gymnasienivå och att undersöka deras upplevelser kring det. För att kunna 

nå studiens syfte ställs följande frågor: 

 

• Hur bedrevs undervisningen för de aktuella eleverna under delar av hösten 

2015? Vilka undervisningsmetoder använde lärarna inom ämnet svenska som 

andraspråk och ämnet tema (ämnet tema behandlar SO-ämnena)? 

• Upplever elever traditionell undervisning eller undervisning anpassad efter 

formativ bedömning utifrån den närmaste utvecklingszonen som mest 

lärorikt?  

• Anser eleverna att de stärker sina kunskaper i olika ämnen om de är mer 

delaktiga under lektionerna? På vilket sätt? 

 

1.2 Uppsats disposition  
I nästa kapitel, kapitel två, presenteras forskningsbakgrund. Där presenteras Lev 

Vygotskys närmaste utvecklingszon samt Dylan Wiliams formativa bedömning och 

tidigare studier kring båda teorierna. I det tredje kapitlet presenteras metod och 

material där studiens data och tillvägagångssätt förklaras. Där presenteras även 

metoder samt metoddiskussionen, material och sedan validitet och reliabilitet. Sedan, 

i kapitel fyra, redovisas studiens resultat. Efter resultatet kommer analys och 

diskussion, i kapitel fem, där resultatet analyseras samt diskuterats i förhållande till 

syfte, våra frågeställningar och tidigare forskning. Här inkluderar vi även våra 

slutsatser. Uppsatsens sista kapitel är en avslutning där studiens resultat och analys 

sammanfattas. Tankar kring vad som har gått bra med studien och vad som hade 

kunnat göras bättre, samt förslag på fortsatt forskning kommer också att redovisas. 
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2. Forskningsbakgrund  
I detta kapitel presenteras Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen och 

tidigare studier kring närmaste utvecklingszonen. Sedan kommer vi att diskutera 

formativ bedömning och då blir det relevant att presentera vad det är och vilka typer 

av formativ bedömning det finns samt diskutera tidigare studier kring formativ 

bedömning. 
 
2.1 Den närmaste utvecklingszonen  
The zone of proximal development (ZPD), alltså den närmaste utvecklingszonen, är 

bland annat det som utmärker Vygotskys arbete. Han menar att barn kan befinna sig i 

två stadier, ett lägre och ett högre. I det lägre stadiet är barnen bundna till vad de kan 

åstadkomma på egen hand, detta begränsar deras potential vilket leder till en lägre 

kognitiv utveckling. Men i det högre stadiet, där eleverna får handledning och hjälp, 

finns det ingen begränsning vilket leder till en högre kognitiv utveckling (Doolittle, 

1995:2). 

 

För att förstå ZPD måste man förstå de tre aspekter som utgör den närmaste 

utvecklingszonen. Den första aspekten handlar om elevernas faktiska utvecklingsnivå 

och deras närmaste utvecklingszon. Vygotsky menar, i sin artikel “Mind and Society 

(1930:78), att elevernas faktiska utvecklingsnivå endast innefattar vad eleverna kan 

åstadkomma på egen hand. För att nå en högre utvecklingsnivå bör eleverna få hjälp 

och stöd av en lärare eller en mer kompetent klasskamrat. Avståndet mellan vad 

eleven kan åstadkomma på egen hand och vad eleven kan åstadkomma med stöd är 

vad Vygotsky (1930:79) kallar den närmaste utvecklingszonen. Doolittle (1995:4) 

påpekar att Vygotsky talar om vikten att jobba inom de högre mentala funktionerna. 

Högre mentala funktioner består av användandet av ett svårare språkbruk, utvecklade 

problemlösningar och förmågan att kunna behandla utmanande uppgifter. Vygotsky 

ansåg att man bör uppmana lärare att arbete med dessa högre mentala funktioner 

genom aktiviteter. I aktiviteterna bör det finnas en relevant kontext, alltså att 

aktiviteterna reflekterar elevernas verkliga liv. Det är dock viktigt att aktiviteterna 

även ger plats för utveckling, det är upp till läraren att göra t.ex. skrivandet och 
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läsandet nödvändigt för eleverna, för att uppmana dem att sträva framåt menar 

Doolittle (1995:4). 
Den andra aspekten refererar till den sociala funktionen. Vygotsky (1930:83) berättar 

att interaktion är en utmärkande egenskap bakom inlärning och att den hjälper 

eleverna att nå den närmaste utvecklingszonen. Inlärningen väcker olika processer i 

hjärnan som enbart fungerar när elever interagerar med sina jämlikar. När eleven har 

tillägnat sig dessa kunskaper så blir kunskaperna en del av elevens självständiga 

prestation.  Doolittle (1995:5) talar också om hur Vygotsky menar att barn lär sig 

genom interaktioner med andra barn och vuxna. Denna interaktion fungerar som bäst 

när det sker mellan individer med olika kunskapsnivåer. Han påpekar även att 

eleverna inte endast lär sig av varandra utan de lär sig även att samarbeta med 

varandra. 

 

Den tredje aspekten handlar om den närmaste utvecklingszonens egentliga mål, vilket 

är individernas utveckling (Doolittle, 1995:5). Vidare skriver Doolittle (1995) att 

uppgifter och instruktioner eleverna får under sin skolgång bör vara utformade så att 

de leder till en oavbruten utveckling. Den närmaste utvecklingszonen uppnår detta 

genom att man konstant rör sig framåt i sin utveckling. Johansson & Sandell Ring 

(2010:29) menar att eleverna rör sig från punkt A till punkt B. Vid punkt B finns det 

nya kunskaper om ett specifikt ämne. När eleverna har tillägnat sig kunskapen vid 

punkt B är det dags att fortsätta till punkt C. Eleverna går alltså igenom en konstant 

utveckling eftersom svårighetsgraden alltid ligger ett steg över deras nuvarande 

kunskapsnivå. Johansson & Sandell Ring (2010:29) menar att om utveckling inte 

eftersträvas och elever uppehålls på samma nivå för länge finns det en risk att 

eleverna blir kvar i det som kallas komfortzonen. Med komfortzonen menas alltså att 

eleverna endast arbetar med det de redan kan, vilket hindrar den kognitiva 

utvecklingen. Utanför komfortzonen är det också onödigt att utsätta eleverna för 

kunskap som är anpassad till punkt G när de befinner sig vid punkt B. Högre krav 

ställs på eleverna i kombination av stöd och interaktion, på så vis skapas en miljö där 

eleverna lär sig bättre (Johansson & Sandell Ring, 2010:29).  I figur 1 nedan ser man 

hur den närmaste utvecklingszonen påverkar lärandet. 
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Figur 1. Zone of Proximal Development (Doolittle, 1995:6) 

 

Det viktigaste med figuren är faktumet att ZPD inte bara bidrar till kunskapsförståelse 

inom ett visst ämne, utan den bidrar även till den kognitiva utvecklingen vilket i sin 

tur leder till att eleverna lär sig att jobba mer självständigt. Vygotsky (1930) menar att 

ZPD står för att definiera kognitiva funktioner inom barns tänkande. Barnen utvecklas 

endast ifall de arbetar inom det högre stadiet, men inom det högre stadiet behöver de 

mycket hjälp. Så småningom kommer de att behöva mindre hjälp och slutligen ingen 

hjälp alls. När eleverna inte behöver mer hjälp är det ett tecken på att målet har 

uppnåtts, nämligen att eleverna genomgått en kognitiv utveckling. Vygotsky 

(1930:80) förklarar fenomenet på detta vis: “What is in the zone of proximal 

development today will be the actual developmental level tomorrow - that is, what a 

child can do with assistance today she will be able to do by herself tomorrow”. 

 

2.2 Tidigare forsknings kring den närmaste 
utvecklingszon  
I Ann-Kristin Mortensens och Susanne Williamssons kvalitativa intervjuundersökning 

Pedagogers medvetenhet om barns lärandemiljö (2010) undersökte de hur två 

pedagoger på olika förskolor ser på lärandet hos barn. I studien undersöktes också hur 

dessa pedagoger bemöter och utmanar lärandet hos barnen utifrån Vygotskys 

närmaste utvecklingszon.  I resultatet framgick det att pedagogerna inte planerade 

eller arbetade utifrån Vygotskys närmaste utvecklingszon eftersom de inte var 
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bekanta med teorin. Svaren visade dock att pedagogerna hade ett positivt bemötande 

av eleverna vilket, enligt författarna, är viktigt för barnens lärande, självkänsla och 

självförtroende. Mortensen & Williamsson (2010:22) påpekar att pedagogerna var 

rädda för att vara flexibla och att de följde en strikt planering som sträcker sig över 

hela dagen. Detta hindrade det dagliga samspelet och kommunikationen med barnen 

som författarna ansåg borde styra dagen. Att pedagogerna ser rutiner och planering 

som en trygghet upplevdes också som något negativt (Mortensen & Williamsson, 

2010:22). De menade att pedagogerna borde försöka att se och förändra sitt arbetssätt. 

Om pedagogerna inte utmanar eleverna, utan istället håller sig till vad de redan kan, 

finns det en risk att lärandet inte utvecklas (2010:23). 

 

I slutorden förklarar författarna att pedagogerna i förskolan var medvetna om barnens 

lärande. De förklarar även att de anser att ledningen i förskolorna bör uppmuntra 

pedagogerna att läsa nyare forskning och tillämpning av den nya forskningen i form 

av uppdaterade styrdokument (Mortensen & Williamsson, 2010:28). Slutsatsen 

författarna drar är att regelbundna pedagogiska diskussioner, utbildning och god 

teoretisk bakgrund är nödvändiga för att ge pedagogerna möjligheten till att få en 

djupare förståelse kring barnens lärande. 

 

2.3 Formativ bedömning  
Formativ bedömning kan bäst förklaras genom att jämföras med summativ 

bedömning. Summativ bedömning är, enligt Sadler (1989) i Formativ assessment and 

the design of instructional systems, det som summerar utvecklingen av en elev, 

exempelvis i slutet av en kurs. Klassiska exempel på summativ bedömning är 

slutprov, presentation eller någon annan form av aktivitet där elevernas kunskapsnivå 

bedöms. 

 

Begreppet “formativ” användes för första gången år 1967, av Michael Scriven för att 

beskriva hur formativa utvärderingar av elevarbeten skulle kunna läggas till i och 

förbättra läroplanen (Scriven, 1967). Senare har Sadler (1989) beskrivit formativ 

bedömning som en process där information kontinuerligt samlas in och där feedback 

ges under pågående undervisning och instruktion. Wiliam (2014) tar upp många 
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tidigare forskare som har definierat formativ bedömning. En av artiklarna Wiliam tar 

upp, skriven av Black & Wiliam (1998), definierar formativ bedömning som 

aktiviteter som drivs av läraren, där eleverna bedömer sig själva. Informationen 

används sedan för en återkoppling för att skapa och modifiera undervisningen och 

lärandet. Denna bedömning blir formativ när man använder sig av resultaten för att 

anpassa undervisningen efter studenternas behov. Vidare citerar Wiliam (2014:3) 

Cowie & Bells (1999) artikel där de definierade det till: “The process used by 

teachers and students to recognise and respond to student learning in order to enhance 

that learning, during the learning.” 

  

Wiliam (2004) skriver i en tidigare artikel, Assessment and the regulation of learning, 

att det inte finns en definition som förklarar formativ bedömning. Han förklarar vidare 

hur formativ bedömning inte enbart är en “bedömning” som görs vid ett prov. 

Formativ bedömning har en stor plats i undervisningen där det används för att 

förbättra undervisningen och elevernas insats. Han förklarar hur feedback på uppgifter 

är en central del gällande formativ bedömning, feedback förbättrar elevernas 

inlärning. De uppgifter eller aktiviteter man använder i klassrummet ska användas för 

att mäta elevernas kunskap. Ett exempel han ger som förslag kallas för “exit cards” 

(utgångskort). Denna aktivitet går ut på att man ger en lapp innan slutet av lektionen 

med en fråga om det som behandlades under lektionen. Sedan ska eleverna svara på 

frågan och ge lappen till läraren innan de lämnar klassrummet. När läraren granskar 

elevernas svar kan läraren direkt se var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. 

Utifrån elevernas svar på dessa lappar ska man sedan justera eller anpassa nästa 

undervisningspass. Wiliam (2004) förklarar hur detta står i kontrast till traditionell 

undervisning: “One of the features that makes a lesson ‘formative’, then, is that the 

lesson can change course in the light of evidence about the progress of learning. This 

is in stark contrast to the “traditional” pattern of classroom interaction” (2004:6). I 

figur 2 nedan har vi en bild på hur formativ bedömning ser ut. Man bör först tänka på 

hur lärandet kan se ut i klassrummet och hos eleverna. Sedan planerar man formativa 

aktiviteter som engagerar eleverna. Läraren ger sedan feedback på aktiviteternas 

resultat. Feedback ska hjälpa eleven att se och förstå vad de ska förbättra och vad de 

måste jobba mer med. 
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Figur 2. Wiliam 2015: muntl. Föreläsning 23.10.2015. Modell på formativ 

bedömning. 

 

I figuren visar Wiliam hur läraren och eleven jobbar tillsammans när det kommer till 

formativ bedömning. Läraren bör främja elevens kunskapsutveckling genom feedback 

som hjälper eleven att kunna fortsätta att jobba vidare. 

 

2.4 Typer av formativ bedömning  
Även om formativ bedömning tillämpas på samma sätt i klassrummet, har olika 

forskare använt olika namn eller begrepp för att beskriva dessa typer av formativ 

bedömning. Riuz-Primo & Furtak (2011) och Heritage (2007) är två forskare som har 

gjort detta på de olika typerna av formativ bedömning. Medan Riuz-Primo & Furtak 

(2011) använder begreppen “informella” och “formella”, kallar Heritage (2007) det 

för “on-the-fly” och “planerad bedömning”.  

  

Heritage (2007) använder termen “on-the-fly” när en lärare använder sig av 

oplanerade situationer under en lektion för att samla information medan Riuz-Primo 

& Furtak använder termen “informell”. Ett exempel på detta kan vara när läraren 

promenerar i klassrummet och lyssnar på vad elever pratar om och upptäcker att det 

finns många svårigheter bakom uppgiften eleverna jobbar på. Man ger feedback till 

enskilda elever eller skapar aktiviteter utifrån dessa oplanerade situationer man stöter 

på i klassrummet. Man kan även bedöma på detta sätt genom att titta på och i 

elevernas anteckningsböcker. Sedan finns det planerad formativ bedömning där 
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läraren tidigare har planerat frågor, uppgifter eller aktiviteter för att framhäva 

förmågor hos eleverna. Heritage (2007) talar slutligen också om ett koncept där en 

strukturerad formativ bedömning, med hjälp av läroplanen, kan visa elevförmågor 

genom uppgifter i läroboken eller liknande. 

 

Wiliams artikel Assessment for Learning: why, what and how (2006) förklarar 

formativ bedömning som olika typer av tidscykler. Han formulerar det kring lång, 

mellanlång och kort cykel, beroende på hur lång tid det tar att använda den insamlade 

informationen (“feedback”) från lektionerna. Den långa cykeln (4 månader -1år) 

innebär formativ bedömning som fokuserar på information samlad mellan och under 

olika undervisningsmoment. Den mellanlånga cykeln (1 vecka - 4 veckor) fokuserar 

på samlad information, t.ex. ett kapitel ur en bok. Läraren använder denna 

information t.ex.vis ett oförberett kunskapsprov, för att göra justeringar i 

undervisningen, om det behövs, innan det verkliga provet. Justeringarna beror på 

resultatet eleverna får på det oförberedda kunskapsprovet. Sist har vi den korta cykeln 

(5 sekunder - 1 timme) där man samlar in information på plats under undervisningen. 

Detta hjälper lärarna planera nästa lektion med den samlade information de erhållit. 

 

2.5 Tidigare forskning kring formativ bedömning 
Fördelar med formativ bedömning tas upp i Gniste & Ligners (2009) examensarbete 

Formativ bedömning. De menar att formativ bedömning är det starkaste verktyg som 

kan förbättra lärandet. Dylan Wiliam tas upp i deras uppsats i analysen när de 

förklarar statistik bakom formativ bedömning.  ”Formativ bedömning är mer än tre 

gånger så effektiv jämfört med om man minskade klassernas storlek med 30 %. 

Minskar man klassernas storlek med 30 % ökar lärandet med 20 %, men ägnar man 

sig åt formativ bedömning så kan lärandet öka med 75 %” (2009:30). Flera lärare som 

bidrog i deras studie gav positiv respons kring formativ bedömning. De berättar bland 

annat att elever är och blir mer självgående. Detta hjälper lärarens uppdrag att tolka 

mål och rikta mot målen. De förklarar att ”lärarens uppdrag är att både bedöma för att 

betygsätta och att bedöma för att hjälpa eleverna att nå uppsatta mål. Formativ 

bedömning är då ett utmärkt verktyg/hjälpmedel” (2009:30). 
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Det finns även lite kritik som har lyfts fram mot formativ bedömning. Emma Borg & 

Kristin Edvinsson (2012) skriver om formativ bedömning och dess effekter. Först 

förklarar de hur formativ bedömning främjar lärandet och bör ha en stor plats i 

skolans värld. Vidare förklarar de hur den dock aldrig ska ersätta summativ 

bedömning. Summativ och formativ bedömning ska balanseras sida vid sida. De visar 

också svårigheterna bakom formativ bedömning, huvudsakligen att det är 

tidskrävande och hur det kan vara svårt att nå fram till eleverna genom formativ 

bedömning. Eftersom det uppfattas som ett sätt att uppnå förbättringar, skapar det 

samtidigt stress hos läraren som sedan drabbar eleverna. Ännu en kritik är hur hög 

elevfrånvaro förhindrar ett formativt klassrum eftersom repetition har en stor roll i det 

hela. 
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3. Metod och material  
Studiens syfte är att undersöka ifall tillämpningen av formativ bedömning samt 

Vygotskys närmaste utvecklingszon kan bidra till ökade inlärningsmöjligheter för 

eleverna. Vi har observerat eleverna, klassrumsmiljön och lärarnas 

undervisningsmetoder. Vi har, med informationen vi samlat in, planerat tre lektioner 

där vi utgick ifrån formativ bedömning och den närmaste utvecklingszonen. Tanken 

bakom dessa lektioner var att samla material, då vi tillämpade formativ bedömning i 

relation till elevernas närmaste utvecklingszon, för att sedan med hjälp av resultatet 

från lektionerna jämföra elevernas upplevelser via för- och efterintervjuer. Nedan 

redogör vi för hur vi använde oss av våra metoder och material samt våra 

lektionsplaneringar. 

 

3.1 Metod  
I detta avsnitt diskuterar vi vilka forskningsmetoder vi använde i förintervjuerna, 

lektionerna samt efterintervjuerna. Vi har även observerat några lektioner innan 

utförandet av intervjuerna och har därför lagt till vad vi har sett och varför det är 

tillämpbart för vår studie. Vi intervjuade totalt sju elever och urvalet gjordes med 

hjälp av SVA-lärarna på skolan. Gällande forskningsmetoder presenteras först för- 

och efterintervjuerna, sedan observationer och slutligen formativa metoder.  

 

3.1.1 För- och efterintervjuer  
I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer både före och 

efter våra undervisningstillfällen. Detta gjorde vi för att kunna mäta deltagarnas 

upplevelser av våra metoder för att se i fall det finns någon påtaglig skillnad för 

elevernas inlärningsmöjligheter. Tanken var att ställa enkla och öppna frågor som 

enbart krävde att eleverna svarade utifrån sina egna upplevelser. I samband med 

intervjuerna skrev eleverna på ett missivbrev som vi skapade (bilaga 1). Formuläret 

skyddar deras identitet samtidigt som det ger oss deras samtycke att bli inspelade 

eftersom vi har tagit del av de fyra forskningsetiska frågorna (se bilaga 1). Elevernas 

svar från förintervjuerna jämfördes sedan med svaren de gav i efterintervjuerna. 
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Förintervjuerna hölls enskilt medan efterintervjuerna utfördes i två grupper. Detta 

gjordes för att skapa en diskussion. Förintervjuerna bestod av 17 frågor, plus 

följdfrågor (bilaga 2). Frågorna i förintervjun var ganska breda vilket fick svaren att 

nå områden utanför studien. Därför valde vi att inte inkludera alla frågor och samtliga 

svar vi erhöll under förintervjuerna. Innehållet vi valde att exkludera påverkade inte 

vår undersökning. I efterintervjuerna fick båda grupperna svara på 7 intervjufrågor 

plus ett par spontana följdfrågor (bilaga 3). Grupp 1 bestod av elev 2, 4, och 6 och 

grupp 2 bestod av elev 1, och 5. Uppdelningen av grupperna var slumpmässig. Vi 

båda deltog på intervjuerna och spelade in intervjuerna. Totalt intervjuade vi sju 

elever men använde oss bara av fem eftersom två av dessa elever aldrig dök upp på 

våra planerade lektioner. Vi valde att inte inkludera dessa elever eftersom 

undersökningen går ut på deras upplevelser både före och efter våra lektioner. 

  

Vi använder kvalitativa intervjuer som ett redskap för att ta reda hur fem elever 

upplever metoden formativ bedömning samt den närmaste utvecklingszonen. 

Kvalitativa intervjuer har en låg grad strukturering, d.v.s. att frågorna i intervjun ger 

utrymme åt intervjupersonen att svara fritt med egna ord (Patel & Davidson, 2011). 

För vår undersökning använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju är mer flexibel, även om man utgår från en lista med frågor, 

och intervjupersonerna får utveckla sina idéer och tala mer utförligt (Descombe, 

2009). Betoningen ligger på intervjupersonerna och svaren är öppna. Utifrån de frågor 

vi skapade, var genomförandet av intervjuerna mer naturligt och avslappnat. Kvale 

(1997) skriver om semistrukturerade intervjuer och förklarar hur detta sätt att samla 

information ger mer utrymme för spontana frågor. På detta sätt kan man få ut mer från 

intervjupersonerna. Deras svar blir fylligare och mer detaljerade. Vi har använt 

mobilens inspelningsfunktion under intervjuerna för att kunna säkra våra intervjuer 

och använde sedan inspelningarna som stöd i analysen. Det hjälpte oss även att 

minnas de spontana frågor vi ställde och var till stor hjälp när vi transkribera 

elevernas svar. Vår strävan var att skapa engagemang och intresse hos 

intervjupersonerna och få dem att känna sig trygga så att de skulle vilja vara 

delaktiga. 

 
 



 16 

3.1.2 Observationer 

Vi valde observationer för att samla in information (Patel & Davidsson, 2011:91). 

Genom att observera och studera olika klassrumssituationer ökade vi vår förståelse 

om skolkulturen och de olika processer som förekommer i klassrummet. Centralt för 

oss var att observera hur SVA-eleverna förhöll sig till didaktiken. Vi var även 

intresserade av hur SVA-eleverna samspelade med förstaspråkselever. Vi utgick ifrån 

en ostrukturerad plan, d.v.s. att vi inte fokuserade på något specifikt utan vi försökte 

få en helhetsbild bild av klassrumsmiljön (Patel & Davidsson, 2011:97). Data vi 

lyckades erhålla registrerades planmässigt genom anteckningar. Vi höll oss, till en 

början, passiva genom att sitta längst bak i klassrummet utan att delta i 

undervisningen. Observationer är ett praktiskt sätt att samla in kvalitativ data med 

tanke på att man kan se hur läget ser ut på plats. Vi försökte bevara den naturliga 

miljön så gott som möjligt, vilket är viktigt då undervisningen ska utspela sig som 

vanligt oavsett om forskaren närvarar eller inte (Denscombe, 2009:279). Vi använde 

oss av ostrukturerade observationer eftersom vi ville införskaffa så mycket kunskap 

som möjligt. Lektioner som observerades var SVA 1 och tema. Vi observerade tre 

SVA-lektioner och två temalektioner. Ämnet tema är en kombination av religion, 

samhällskunskap och historia. Temalektioner observerades eftersom eleverna jobbar 

med uppgifter från tema på SVA-lektioner.   

 
3.1.3 Formativa metoder 
Under våra undervisningstillfällen valde vi att använda oss av ett par olika formativa 

aktiviteter. Dessa består av aktiviteter som kallas för: “utgångskort” (exit cards), ”inga 

händer uppe” (no-hands up) och “blanda och matcha”(mix-and-match). Aktiviteterna 

är mer eller mindre beroende av varandra. Eftersom vi använde oss av den korta 

cykeln gällande formativ bedömning var elevernas resultat på första lektionen viktigt 

för upplägget av nästa lektion osv.  Utgångskort och inga händer uppe introducerades 

till oss via en föreläsning Dylan Wiliam höll i Örebro år 2015. Wiliam förklarade att 

utgångskort går ut på att man kontrollerar att eleven tillägnar sig informationen 

genom att man i början eller slutet av lektionen skapar glosor eleverna ska svara på. 

Wiliam förklarade inga händer uppe som en metod där eleverna inte räcker upp 

händerna. Tanken bakom inga händer uppe är att motverka inaktivitet hos eleverna. 

Man gör detta genom att skapa små lappar eller pinnar där man skriver alla elevernas 
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namn på. Sedan drar man, i vårt fall, en lapp där man ställer en fråga till klassen. 

Eleven, vars namn står på lappen, måste svara på frågan. Om eleven inte kan svaret 

måste eleven reflektera på det korrekta svaret någon annan ger på samma fråga. 

“Blanda och matcha” är en aktivitet vi själva kom på. Grundtanken ligger i repetition 

där eleverna ska koppla ihop rätt begrepp till rätt förklaring. Den närmaste 

utvecklingszonen använder vi här för att avgöra vad som är lämpligt gällande 

svårighetsgraden i dessa aktiviteter. Tanken var att ge dem en utmanande uppgift 

samtidigt som vi stöttar dem. På så sätt kan vi se vart eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt inom ämnet. Den sociala aspekten av Vygotskys närmaste 

utvecklingszon passar också in här eftersom aktiviteterna görs i helklass. Syftet med 

både Vygotskys (Doolittle, 1995:5) och Dylan Wiliams (2004) teorier är att elevernas 

kunskap konstant utvecklas genom tillämningen av formativa metoder som 

uppmuntrar den närmaste utvecklingszonen.  
 

Lektion 1 - utgångskort 

Denna lektion var tillägnad repetitioner av det eleverna tidigare har gått igenom i 

ämnet tema. Ämnet tema samarbetar med SVA 1. Under lektionens gång skrevs ord 

och begrepp upp på tavlan som vi ansåg vara relevanta. Dessa ord gick Solmaz 

igenom utan att skriva upp förklaringen på tavlan. När det bara återstod 10 minuter av 

lektionen bad Solmaz eleverna att lägga undan sina anteckningar och ta fram ett nytt 

papper. Elevernas uppgift var att skriva ner de valda begreppen och ge en förklaring 

till dem. Denna uppgift tilldelades enbart för att se hur pass mycket eleverna lyssnade 

på lektionen och för att se ifall eleverna tillägnade sig informationen under vår 

undervisning. Vi gjorde även detta i slutet av lektion 2.  
 
Lektion 2 - inga händer uppe 

Vi började med att gå igenom utgångskorten från lektion 1 för att se ifall begreppen 

har fastnat. Lektion 2 hade som mål att upptäcka om eleverna hade förberett sig för 

lektionen. Den här övningen var riktad mot elever som inte talar så mycket på 

lektioner. Ifall eleverna inte blir prövade på lektionen finns det inget behov för 

eleverna att förbereda sig till lektionerna. Inga händer uppe motverkar detta. Denna 

aktivitet gick ut på att skriva upp elevernas namn på en bit papper, och sedan lägga 

alla namn i en skål. Vid varje fråga drogs ett namn ur skålen och eleven som blev 
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“vald” svarade på frågan. När eleven ifråga inte kunde svara på frågan fick en kamrat 

svara i stället. Eleven måste istället reflektera över svaret kamraten gav. Denna 

aktivitet/metod uppmuntrar motvilliga eller passiva elever att tala mer under 

lektionstid. Lektionen gick ut på att eleverna skulle svara på frågor om fascismen. Vi 

hade 20 frågor om fascismen, 30 frågor totalt eftersom vi gick igenom de 10 tidigare 

begreppen från förra lektionen. 
 
Lektion 3 - blanda och matcha 
Under denna lektion repeterades allting som vi hade gått igenom under de tidigare 

lektionerna. Inom denna aktivitet gav vi eleverna två pappersblad. På ena bladet stod 

alla begrepp vi gick igenom under de tidigare lektionerna (vi valde 18 av 20 begrepp). 

På det andra bladet stod förklaringarna till begreppen. Tanken var att eleverna skulle 

matcha begreppen med förklaringarna. Begreppen förklarades dock annorlunda vid 

detta tillfälle. Vi använde oss alltså av synonymer samt mer avancerat språk för att 

utöka elevernas ordförråd samt uppmuntra problemlösning och logiskt tänkande. 

 

3.2 Material  
I detta avsnitt presenterar vi deltagarna i undersökningen som var specifikt vald för 

denna studie. Urvalet har skett med hjälp av SVA-lärarna på skolan. Lärarna ansåg att 

det vore mest lämpligt för oss att utföra vår studie på eleverna i SVA 1 eftersom dessa 

elever behövde mest hjälp gällande språket och ämnesstoffet. Vi var nöjda med valet 

eftersom dessa elever hade information som var relevant för vår studie. Elevernas tid i 

Sverige varierade, liksom deras kunskapsnivå. Elevernas ålder rör sig mellan 16 – 18 

år. Respondenternas attityder mot vår studie var positiva. De var villiga att samarbeta 

efter att de fick läsa, och skriva under vårt missivbrev. I tabellen nedan ser vi 

respondenternas tid i Sverige samt vilka tillfällen de deltog i. Tabellen visar hur och 

när varje elev deltog i våra planerade möten. Vi intervjuade hela klassen, d.v.s. sju 

elever, men inkluderade bara fem av dessa elever. Återstående två elever dök aldrig 

upp på våra planerade lektioner eller våra efterintervjuer. På grund av tekniska fel 

kunde vi inte spela upp inspelningsfilen för elev 6. Vi valde dok att ta med henne i 
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studie eftersom hon var med på en av våra formativa lektioner och kunde bidra med 

synpunkter på efterintervjuerna.  

 
Tabell 1. Undervisningens informanter 

INFORMANTER TID I 

SVERIGE 
FÖRINTERVJU 

INDIVIDUELLT 
LEKTION 1 

UTGÅNGSKORT 

LEKTION 

2 INGA 

HÄNDER 

UPPE 

LEKTION 

3 

BLANDA 

OCH 

MATCHA 

EFTERINTERVJU 
 I GRUPP 

ELEV 1  12 ÅR X   X X X (Grupp 2) 

ELEV 2 CA 3 ÅR X X X X X (Grupp 1) 

ELEV 3  10 ÅR X     X   

ELEV 4 CA 3 ÅR X X X X X (Grupp 1) 

ELEV 5 2 ÅR X X X X X (Grupp 2) 

ELEV 6 CA 6 ÅR X (Inget ljud)   X   X (Grupp 1) 

ELEV 7 11 ÅR X         

 

3.3 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet betyder giltighet och tillförlighet. Detta handlar om hur man 

säkerställer undersökningen. Vi har tagit hänsyn tull detta på olika sätt. För att få en 

ökad validitet har vi observerat några lektioner innan förintervjuerna för att få en 

starkare bild av undervisningar i samband med elevernas svar i förintervjuerna. Detta 

var mest för att minska risken för missförstånd. Vi har även använt oss av mobilens 

inspelningsfunktion vid intervjuerna eftersom vi inte ville tolka någons svar fel och 

för att höra om ledande frågor ställdes i samtalet. Ljudfilerna var en stor fördel i 

resultatet gällande transkriberingen. Vi ville minska risken för missförstånd och valde 

därför att vara två på intervjuerna, observationerna (förutom en lektion där bara en 

inte kunde närvara) och har även valt att skriva undersökningen samt analysen 

tillsammans. Vi anser att reliabiliteten är hög eftersom elevernas svar på 

intervjufrågorna skulle vara samma om någon annan skulle ställa samma frågor till 
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dem. Vi anser även att svaren skulle se likadant ut ifall någon annan skulle plocka 

fem andra deltagare eftersom frågorna handlade om deras undervisnings- och 

inlärningsmönster som är oberoende av intervjupersonen. 
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4. Resultat 
Följande kapitel är uppdelade i fyra avsnitt. I den första delen redogör vi för resultatet 

av observationerna från SVA och temalektioner. Observationerna är inordnade i två 

kategorier: observationerna av SVA-lektionerna och observationer av 

temalektionerna. Därefter kommer förintervjuerna. Resultatet av intervjuerna kommer 

att vara inordnad utifrån kategorier: elevernas taltid under lektionen, samarbete bland 

eleverna och delaktighet i klassrummet och lärandet i klassrummet.  I den tredje delen 

behandlar vi resultatet på våra genomförda lektioner och i den sista delen behandlar vi 

resultatet på efterintervjuerna som är inordnad utifrån kategorierna: lärandet i vår 

involvering, upplevelser av lektioner med formativ bedömning och upplevelser kring 

formativa metoder och bedömning. 

 

4.1 Observationer  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det vi har sett under de SVA- och 

temalektioner vi observerade. I samband med observationer upptäckte vi att både 

SVA- och temaläraren saknar en officiell utbildning i svenska som andraspråk. SVA-

läraren har däremot jobbat mycket med andraspråkselever. 

 

4.1.1 Observationer av SVA-lektionerna 

Under alla tre SVA-lektioner vi observerade upplevdes eleverna som ointresserade 

samt omotiverade, de jobbade även oftast individuellt. Eleverna var passiva och 

deltog inte mycket på lektionerna, såvida de inte hade en fråga angående innehållet. 

Det var innehållet eleverna hade mest problem med. Eftersom de inte förstod 

innehållet fanns det ingen motivation. Detta märkte vi på en lektion där eleverna 

skulle delta i en gruppuppgift i slutet av en lektion. Eleverna skulle delas in i två 

grupper (två elever i varje grupp) och diskutera innehållet, d.v.s. vad läraren gick 

igenom. Sedan skulle eleverna redovisa vad de har diskuterat. Redovisningarna var 

korta eftersom eleverna inte förstod innehållet. Trots den korta redovisningen, 

jobbade och diskuterade eleverna innehållet aktivt. Här anser vi att det var 

motivationen som var problemet snarare än innehållet. 
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4.1.2 Observationer av temalektionerna 

Våra två observationer av tema var kortvariga eftersom eleverna engagerade sig mest 

i eget arbete. Vad vi såg var dock att läraren gav en kort och snabb, föreläsning. Efter 

föreläsningen fick eleverna antingen stanna i klassrummet eller gå ut och jobba på 

projektet de höll på med. Inom projektet skulle förstaspråkseleverna jobba i grupp 

medan andraspråkseleverna skulle jobba individuellt. Förstaspråkseleverna fick dock 

skriva betydligt fler sidor än andraspråkseleverna. I ämnet tema läser alltså 

andraspråkseleverna med förstaspråkseleverna, men språket läraren använder sig av 

var inte anpassat till andraspråkseleverna. Läraren talade även med en skånsk dialekt, 

vilket verkade förvärra den språkliga situationen som redan existerade. Detta tvingade 

eleverna att be om en vidare förklaring efter föreläsningen. Eleverna jobbade sällan 

självständigt utan fick endast något gjort när de fick hjälp av läraren. Samma kan inte 

sägas för förstaspråkseleverna, det verkade som om kunskapsnivån var mer anpassad 

för förstaspråkseleverna. Angående våra uppfattningar om ämnet tema är vi inte allt 

för kritiska. Det finns en god lektionsplanering som uppmanar eleverna att jobba mer 

självständigt och eleverna får återkoppling med jämna mellanrum. Vad vi såg var 

dock att lektionsplaneringen inte tog hänsyn till andraspråkseleverna i klassrummet. 

 

4.2 Resultat av förintervjuer med elever 
Syftet med förintervjuerna var att redogöra för elevernas upplevelse av 

undervisningen i dagsläget. Detta gjorde vi eftersom vi behövde få en klarare bild av 

hur eleverna har det i klassrummet idag för att hjälpa oss att planera och genomföra 

våra lektioner. Dessa intervjuer var enskilda där elever skulle svara på 17 frågor. Vi 

redogör endast för svaren vi anser relevanta för vår undersökning. Vi båda deltog på 

intervjuerna och spelade in intervjuerna genom mobilen för att stärka 

undersökningens validitet och reliabilitet. Eftersom inspelningsfilen för elev 6 var 

ospelbar kommer vi inte tillägga elev 6:s redogörelse i förintervjuerna. Elev 3 och 7 

deltog inte i våra undervisningar eller våra gruppintervjuer. Vi har därför valt att inte 

ta med dem i resultatet eller analysen eftersom vi inte kan redogöra för deras 

upplevelser. Citaten från eleverna har rättats till den grad att de är begripliga. 
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4.2.1 Elevernas taltid under lektionen  
När det gällde frågor kring hur mycket elever får prata under lektionerna hade 

eleverna olika uppfattningar. Elev 1 tycker att de oftast måste räcka upp händerna ifall 

de vill prata. Hon erkänner dock att hon vågar uttrycka sig mer när det handlar om 

ämnen hon gillar. Eleven tycker dessutom att det finns en språkbarriär vilket får 

henne att prata mindre. Språkbarriär, enligt thefreedictionary.com, innebär att det 

finns ett hinder i kommunikationen mellan individer som talar två olika språk.  

 

 Elev 1: Det beror på vilken lärare och vilken lektion. Det är vissa lärare som 

 inte låter oss prata mycket. Om man vill säga något är det bara att räcka upp 

 handen. 

 

Elev 2 tycker, gällande talandet under lektionen, att de oftast pratar när de har en 

fråga eller om de inte förstår någonting. Elev 4 däremot uttrycker att läraren gärna vill 

lyssna på vad eleverna har att säga. Men hon förklarar också att hon är den som pratar 

mest i klassen och att hennes klasskamrater inte vågar uttrycka sig lika mycket. Att 

arbeta med förstaspråkselever är någonting elev 4 upplever som jobbigt eftersom hon 

inte vågar prata svenska framför de andra på grund av språkbarriären. I vissa fall 

upplever elev 4 att det finns en för stor språkbarriär, vilket får henne att byta till 

engelska för att undvika missförstånd. 

 

 Elev 4: När jag sitter med förstaspråkstalare så pratar jag inte svenska, liksom 

 kommer personerna fatta min svenska? Jag har dålig ordföljd, verb och 

 subjekt. Så jag pratade ett annat språk, Engelska.  

 

Elev 5 tycker att elever borde prata mer i klassrummet. I dagsläget känner hon att 

läraren är den som endast pratar och att hon inte får någonting ut av det. Gällande 

upplevelser med förstaspråkselever känner hon att hon pratar mindre på grund av 

språkbarriären. Hon säger att “Jag kommer inte prata om det är bara 

förstaspråkstalare.” 
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4.2.2 Samarbete bland eleverna och delaktighet i klassrummet 
Gemensamt tyckte elever att samarbetet är en stor del av deras undervisning. De flesta 

förklarade hur grupparbete är ett bra sätt att få hjälp av klasskamraterna. Att jobba i 

grupper är någonting de är bekanta med och någonting de använder ganska ofta. De 

flesta trivs med att jobba i små grupper och på detta sätt anser de att de använder 

varandra som resurser under arbetets gång. Elev 4 och elev 5 i undersökningen 

uttryckte också nackdelen med grupparbete och hur allt beror på vem man jobbar 

med. Ett exempel är att eleverna känner sig mer bekväma med andraspråkselever 

jämfört med förstaspråkselever. Utöver det känner elev 5 att jobba i helklass är 

någonting hon skulle hellre vilja göra istället för små grupper. 
 

Elev 4: Alltså i grupparbete så beror det på vem man är med. Alltså det går bra, 

det är roligt. Man sitter med sina kamrater och hjälper varandra. Man kan ge 

förslag, man ser hur de andra tänker. Det beror på vem man sitter med.  

 

Elev 5: Jag vågar inte prata så mycket för att jag kan inte så bra svenska. Om 

gruppen är med andra svenska som andraspråk elever är det inga problem.  

Men det blir ett problem när det är med svenskar. Jag gillar att jobba ensam. 

Jag är inte så bra på att diskutera. Jag vill jobba i grupper men det är svårt. 

Hellre jobba i helklass. Jag vet inte varför men det funkar för mig. 

 

Samarbetet mellan svenska som andraspråk och andra ämnen är något alla elever 

tycker fungerar bra. Frågan kring hur samarbetet fungerar mellan svenska som 

andraspråk och andra ämnen gav insikt i hur svenska som andra språk hjälper med 

studierna i de andra ämnena. Elev 1,2, 4 och 5 uttryckte samma känsla kring 

lektionens innehåll. Alla elever gillar konceptet med att repetera innehållet från tema 

på SVA-lektioner. 

  

 Elev 1: Mm, [namn på lärare] försöker det vi gör i lektionen han försöker 

 repetera det. 

 

 Elev 2: Ja. T.ex. om jag inte förstår så frågar jag och de översätter ord och 

 förklarar ord och så. 
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Elev 4: Det funkar bra, vi går igenom ord från samhällskunskapen från SVA. 

Går vi igenom det två gånger så fastnar det bättre. 

 

Elev 5: Ja. När vi har tema förstår jag inte [namn på lärare]. Efter tema har vi 

SVA. Då repeterar vi allt jag inte förstod i tema. Han förklarar allt jättebra.  

 

Många elever talade om hur de bidrar och talar på lektionen oftast när de har frågor 

eller inte förstår någonting. Vi såg samma likheter i frågor kring deras delaktighet att 

uttrycka egna idéer och åsikter i klassrummet. Alla svarade att de ibland får bidra på 

lektioner om läraren ger utrymme för det. Eleverna säger att de inte uttrycker sina 

idéer och åsikter självmant på grund av språkbarriären. 

 

4.2.3 Lärandet i klassrummet 

Vid frågan ”vad anser du vara en bra lektion” fick vi nästan identiska svar från alla 

elever. Elev 4 och 5 ger dock svar som sträcker sig lite längre än de andras. 

Gemensamt behandlar eleverna samma sak, nämligen lärarna och metoderna som 

används i klassrummen. Eleverna tycker att dagens klassrum är för ointressanta och 

kritiserar metoderna lärarna använder sig av. De tycker även att lärarna pratar för 

snabbt och att det borde finnas andra metoder än att bara skriva på tavlan. Elev 4 talar 

om samma sak men förklarar vidare att läraren bör ha större koll i klassen eftersom 

eleverna endast pratar med varandra medan läraren skriver på tavlan.  Hon förklarar 

även att läraren bör förstå att man inte borde betraktas som smart bara för att man kan 

språket.  

  

 Elev 4: Liksom läraren ska kollar på alla, han ska veta att alla är olika, alla har 

 olika nivåer och olika bakgrunder. Han ska också fatta att om man pratar 

 flytande svenska är man inte smart.  Läraren ska styra klassen. Läraren skriver 

 och de andra chattar med varandra.  Eftersom lektionerna inte är så 

 intressanta. Läraren måste göra det mer intressant. 

 

Elev 5: Man ska ha roligt, så man orkar lyssna. Vi hade en religion lärare, 

 han var jättebra för man orkar lyssna det han säger. Alla tyckte om hans 
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 lektioner, alla lyssnade på honom när han undervisade. Läraren är 

 viktigaste. Läraren gör bra lektion. Men elever måste också vara 

 intresserade. 

 

I dagsläget tycker eleverna att lektionerna, speciellt ämnet tema, går för fort och att de 

inte riktigt förstår allt som läraren säger. Det var bara elev 1 som kände att hon 

hängde med på lektionerna. De flesta frågar efter hjälp när de inte förstår något men 

det hjälper inte alltid. Elev 4 talar om för oss att det är svårt för henne som en SVA-

elev att hänga med läraren i det han säger och skriver eftersom lärarna (speciellt 

temaläraren) använder för svåra ord. På grund av tidsbristen känner elev 4 att läraren 

försöker klämma in allt samtidigt. Vidare tycker eleverna att det är tråkigt att bara 

skriva ner allt läraren säger, speciellt när de inte förstår allt. Elev 4 förklarar att hon 

ibland ger upp under lektionstid. Senare, på egen hand, försöker hon översätta och 

förstå det som har skrivits ner. Elev 5 talar om samma sak som elev 4. Hon hänger 

inte heller med i ämnet tema eftersom det går för snabbt och för att hon inte förstår 

läraren. Hon gör likadant då hon också, på egen hand, försöker översätta och läsa det 

som har skrivits ner.  

 

 Elev 4: Lärare har inte tillräckligt med tid det därför han gör allt på en gång. 

 Man blir stressad. Det blir så jobbigt att lyssna man skriver bara ner vad han 

 säger. Man fattar inte vad han säger och skriver (paus)vi fattar inte heller det 

 han skriver vi skriver bara ner. Alltså han är bra lärare, men grejen är jag som 

 är SVA fattar inte när en svenska pratar hel svenska. Han använder avancerade 

 ord. Så det blir svårt. 

  

Elev 1 förklarar att hon, i lektioner som tema, inte kommer ihåg mycket trots att hon 

är den enda som känner att hon hänger med. Detta på grund av att läraren bara skriver 

på tavlan och pratar för snabbt. Hon vill gärna sitta och prata mer med sina 

klasskamrater under lektionerna, på det sättet kommer hon lära sig ännu mer säger 

hon. Elev 5 delar hennes uppfattning, ju mer hon får prata under lektionerna desto 

mer lär hon sig. Elev 4 erkänner också att man lyssnar och koncentrerar sig extra 

mycket ifall man vet att man har ett prov eller ett förhör på det man lär sig. 



 27 

Vi ville veta vad eleverna tyckte lärarna fokusera mest på, eleverna eller innehållet. 

Svaret vi fick verkade bero på olika ämnen och lärare. Alla elever höll med om att 

fokusen i tema låg på innehållet. Eleverna tycker att det inte fungerar bra när fokusen 

ligger på innehållet för mycket. Om det inte finns en balans finns det en risk att de 

inte kommer att förstå något. Elev 1 säger att lärarna fokuserar för mycket på 

innehållet och att de förväntar sig för mycket av dem. Hon känner att lärarna inte 

riktigt vet om att de inte har lärt sig allt än. Elev 2 säger att det inte räcker med att 

läraren bara pratar om vad som skall göras och sedan hur det ska göras. Elev 4 vill 

inkluderas mer i lektionerna. Ifall man inte bara fokuserar på innehållet och istället 

gjorde olika klassrumsaktiviter skulle hon komma ihåg mer säger hon. 

Elev 1: Alltså nej det beror på läraren men för det mesta jag tror innehållet. De 

förväntas att vi har lärt oss någonting, vi har inte det men de vet inte riktigt att 

vi inte har det. 

 Elev 2: Jag vill ha mer hjälp om jag inte förstår i lektionen. Ibland säger de 

 bara vad som ska göras och hur man gör det. Men ibland jag vet inte hur man 

 gör ändå. 

 

4.3 Resultat av lektionerna  
Syftet med lektionerna var att mäta elevernas upplevelser genom att genomföra 

undervisning med hjälp av formativ bedömning och den närmaste utvecklingszonen. 

Vi hade planerat 3 lektioner (se 3.1.3 för lektionsplanering) där vi tillämpade 

formativa metoder med hjälp av Vygotskys teorier om lärandet. Dessa lektioner 

skedde vid tre separata undervisningstillfällen under två veckors tid.  

 

4.3.1 Första lektionstillfället 
Vid första lektionstillfället deltog elev 2, 4 och 5. Denna lektion var tillägnad 

repetition av olika samhällens ideologier de hade lärt sig om i ämnet tema. 

Ideologierna var: liberalism, socialism och konservatism. Tanken bakom lektionen 

var att dela upp eleverna i tre små grupper där de skulle diskutera de fyra olika teman 

inom ideologierna. Dessa teman inkluderade ideologiernas: människosyn, ekonomi, 
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historia och staten. Med tanke på omständigheterna, d.v.s. att endast tre elever dök 

upp, fick eleverna bearbeta en ideologi individuellt. Elev 2 fick konservatism, elev 4 

fick liberalism och elev 6 fick socialism. Vi behandlade varje tema inom varje 

ideologi. Mellan varje tema fick eleverna förbereda sig genom att läsa tidigare 

anteckningar, de fick även handledning av Solmaz. Varje elev gick sedan igenom det 

specifika temat framför klassen. Relevanta begrepp som förekom under lektionsgång 

skrev Solmaz upp på tavlan för att sedan använda dem i utgångskorten.  

 

Resultat av utgångskort 

Elev 1 var inte närvarande. 

Elev 2 förklarade 6 av 10 begrepp rätt. 

Elev 3 var inte närvarande 

Elev 4 förklarade 7 av 10 begrepp rätt. 

Elev 5 förklarade 5 av 10 begrepp rätt. 

Elev 6 var inte närvarande. 

Elev 7 var inte närvarande. 

 

4.3.2 Andra lektionstillfället 
Under andra lektionstillfället gick vi igenom ideologin fascism. Innan slutet på den 

tidigare lektionen gav vi dem en läxa till nästa lektion. Läxan var att få dem att 

fokusera på samma teman fast i en annan ideologi, fascism. Detta gjordes för att se 

ifall eleverna tillämpade samma strategier och upplägg som vi gick igenom i den 

tidigare lektionen: nämligen att bryta ned tema för tema. Målet med lektionen var 

alltså att se ifall eleverna förbereder sig till lektionerna. Vi hade förberett 20 frågor 

om fascismen. Vi tillbringade även 5 - 10 minuter på att gå igenom de tidigare 

begreppen för att se ifall de hade fastnat. Eleverna fick en liten stund på sig att gå 

igenom sina rättade utgångskort efter genomgången. Under denna lektion använde vi 

oss av inga händer uppe. Under lektionens gång skrev Solmaz fortfarande upp 

begrepp de gick igenom, detta för att återigen kunna använda sig av utgångskorten.  
 
Resultat av inga händer uppe 

Det var uppenbart att vissa hade läst på medan andra kom oförberedda. Elev 2, 4, och 
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5 var pålästa och kunde svara på majoriteten av frågorna. När de tvekade fick de stöd 

från Solmaz som gav dem ledord. Elev 1 och 6 hade inte läst på, de närvarande inte 

heller i första lektionstillfället, vilket kan vara orsaken till att de var oförberedda 

eftersom det var då de fick läxan. De gjorde dock ett aktivt försök att svara på 

frågorna och när de inte kunde svaret hjälpte de andra eleverna dem. Solmaz bad även 

eleverna att reflektera kring några av svaren de andra eleverna gav. Detta för att 

säkerställa att alla i klassrummet var aktiva. 
 
Resultat av utgångskort på slutet av lektionen 

Elev 1 förklarade 7 av 10 begrepp rätt. 

Elev 2 förklarade 8 av 10 begrepp rätt. 

Elev 3 var inte närvarande. 

Elev 4 förklarade 10 av 10 begrepp rätt. 

Elev 5 förklarade 9 av 10 begrepp rätt. 

Elev 6 förklarade 10 av 10 begrepp rätt. 

Elev 7 var inte närvarande. 

 

4.3.3 Tredje lektionstillfället 
Detta tillfälle gick ut på att repetera de tidigare lektionerna. Detta ansåg vi vara 

nödvändigt eftersom eleverna skulle, som uppgift i ämnet tema, skriva en essä om en 

av ideologierna de tidigare hade arbetat med. Eftersom eleverna inte hade valt sina 

ideologier än ansåg vi det vara klokt att gå igenom vad de hade lärt sig tidigare. Vi 

gick alltså igenom alla tidigare begreppen vi hade. Detta gjorde vi för att säkerställa 

att eleverna verkligen hade tillägnat sig all information kring begreppen. I denna 

lektion använde vi oss av en aktivitet som vi kallar för blanda och matcha. Innan vi 

började med aktiviteten hade vi lite repetition om föregående lektion. Vad vi ville 

åstadkomma med detta var att eleverna skulle tala fritt. Vi hade planerat några 

övergripande frågor vi ville ha en diskussion om. Eleverna kämpade lite med att svara 

på frågorna med vi var nöjda med resultatet eftersom eleverna pratade och 

diskuterade högt med varandra, vilket var tanken med diskussionen. 
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Resultatet av blanda och matcha 

Elev 1 hade 14 av 18 rätt. 

Elev 2 hade 18 av 18 rätt. 

Elev 3 svarade på 3 av 18 begrepp och hade 1 rätt. 

Elev 4 hade 18 av 18 rätt. 

Elev 5 hade 14 av 18 rätt. 

Elev 6 var inte närvarande. 

Elev 7 var inte närvarande. 

4.4 Resultat av efterintervjuer med elever 
Tanken med förintervjuerna var att redogöra elevernas upplevelser kring våra 

lektioner baserade på formativ bedömning med utgångspunkt i den närmaste 

utvecklingszonen. Detta gjorde vi eftersom vi ville se skillnaden på vad de tyckte 

efter våra lektioner i jämförelse med det de sa under förintervjuerna. Efterintervjuer 

bestod av 7 frågor och intervjuerna var ordnade i 2 grupper. Grupp 1 bestod av elev 2, 

4 samt 6 och grupp 2 bestod av elev 5 samt 1.   
 

4.4.1 Lärandet innan vår involvering  
När det gällde frågor kring hur lärandet ser ut i olika ämnen fick vi nästan identiska 

svar från eleverna. De tyckte att det berodde mycket på ämnet och läraren. De 

förklarade hur alla lärare har olika stilar. Det vi i högsta grad märkte under 

gruppintervjun var att eleverna inte gillade när lärarna pratade för mycket under 

lektionerna. Detta dök upp flera gånger under intervjuns gång. 

Vi ställde återigen en fråga angående hur eleverna tyckte lektionerna fungerade i 

dagsläget. Svaret vi fick var inte långt ifrån det första svaret, eleverna tycker 

fortfarande att lärarna pratar för mycket. Vad eleverna gillar mest under en lektion var 

olika från elev till elev. Elev 6 och 2 gillar att diskutera under lektionstid medan elev 

4 gillar när det finns en balans mellan att skriva och lyssna. 

  

 Elev 2: Alltså det ska vara 50/50. Man ska lyssna och man ska skriva men 

 man ska inte göra båda samtidigt. 
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 Elev 4: Skriva på datorn och anteckna vad de viktiga saker är man ska gå 

 igenom och sånt. Sen diskutera. 

 

Elev 6: Man ska typ diskutera tycker jag under lektion för att man ska hänga

 med. Alltså ibland när vi har svenska eller tema, efter att han hade förklarat 

 han brukar typ säga att ni få diskutera i fem minuter vad vi har förstått och 

 inte. Sen brukar han fråga oss och sånt. 

 

Ytterligare förklarar elev 4 att hon gillar att bli prövad eftersom hon minns innehållet 

mer då. Eleverna uttrycker att de sällan gör något prov under lektionernas gång. För 

det mesta får de uppgifter som de ska lämna in. Elev 4 berättar att de sällan lär sig 

någonting. Hon berättar att hennes uppgifter oftast är kopierade från nätet och även att 

hon inte får tillräckligt med återkoppling i tid. Gällande tema säger elev 6 däremot, att 

de får ett litet test efter varje moment. Elev 2 hade inga synpunkter angående hur ofta 

de blir prövade och gav inget svar. Elev 4 berättar att det tar lång tid innan hon får 

tillbaka inlämningsuppgifterna medan elev 6 gillar uppgifterna lärarna ger och 

förklarar att hon även får feedback på dem. 

 

Grupp 2 sa ungefär samma saker som grupp 1 men gav ytterligare synpunkter. Elev 1 

berättar att det finns lärare som bryr sig om vad eleven ska lära sig men att det också 

finns lärare som bara bryr sig om att gå igenom det som skall gås igenom. Elev 5 

gillar spanskalektionerna eftersom spanskläraren använder sig av olika strategier för 

inlärning. Hon säger att vissa lärare pratar för fort och går igenom all information för 

snabbt. Detta utgör ett stort problem för elev 5, till den grad att hon nästan vill byta 

skola.  

 

 Elev 5: Det finns lärare som går igenom mycket information i en liten period. 

 Man blandar allt och fattar ingenting. Men det finns lärare som tar allt sakta. I 

 den här skolan så får man inte mycket hjälp det är därför jag vill byta. 

 Spanskaläraren använder olika strategier och är jättebra. 
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Lektionerna är för långa och tråkiga tycker eleverna. För att åtgärda detta tycker elev 

1 att man borde göra lektionen kortare samt att eleverna borde få en större plats på 

scenen. Elev 5 känner att hon vill fokusera mer på språket i SVA-lektionerna och inte 

bara repetera begrepp från ämnet tema. Elev 1 tycker däremot att SVA fungerar bra i 

dagsläget just av samma anledning, att de går igenom saker som de inte förstod i 

ämnet tema. Elev 5 förklarar att detta är ett större problem för henne eftersom hon 

inte kan språket lika bra som elev 1. 

 

 Elev 1: Man borde dela upp lektionen, mindre lektion och läraren borde 

 inkludera oss mer. 

  

 Elev 5: Temalektionen är jätte långa och tråkiga. Och läraren bara pratar hela 

 två timmar och man gör ingenting. Ibland får vi 5 minuter rast. 

 

4.4.2 Upplevelser av lektioner med formativ bedömning 
Vi började med att berätta lite om formativ bedömning samt Vygotskys teorier för 

både grupp 1 och grupp 2. Eleverna tyckte att konceptet lät bra. Upplevelser kring 

lektionerna var bra och de alla kände att de lärde sig av dem. 

 

I grupp 1 förklarade elev 4 att hon inte lär sig mycket ifall de bara får in nya ord och 

begrepp hela tiden. Därför tyckte både elev 4 och 6 att våra utgångskort hjälpte dem 

att komma ihåg begreppen mer konkret eftersom vi prövade dem på begreppen. De 

kände att fokusen låg på både eleverna och lärandet och att de kom ihåg mycket från 

lektionerna. Elev 2 nickar men säger ingenting. 

 

 Elev 4: Alltså ni visade det som vi skulle kunna under veckan. Sen ni lärde oss 

 nya ord som vi verkligen behöver, ord som tillhör svenska som andraspråk. 

 Och ni gjorde en quiz med oss. Så länge vi gör små quizzes då behåller och 

 sparar det i hjärnan. Fast om vi gör inte det vi får bara nya ord i och då lär vi 

 oss ingenting. Och ibland alltså ett ord har fler förklaringar. Så det var bra att 

 ni hjälpte till liksom ni lärde oss nya ord.  
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 Elev 6: Det bra faktiskt jag kommer ihåg alla ord jag lärde mig förra veckan. 

 Det är ett bra sätt tycker jag.  

 
Eleverna upplevde att de inte hade fått tillräckligt med tid för att jobba på själva 

språket och grammatiken i sig. Mycket av det de gör under lektionerna är repetitioner 

av det de gör i andra ämnen. Repetition var nackdelen med våra lektioner enligt dem. 

Elev 4 uttryckte att hon skulle vilja ha lärt sig om någonting annat istället för att 

repetera tema. Trots nackdelen förklarade de att de ändå var fokuserade och att de 

kunde tillägna sig ord och begrepp som de tidigare inte kände till. Detta tyckte elev 6 

var bra eftersom våra metoder uppmuntrade henne att komma ihåg orden hon lärde 

sig. Vid frågan om vad elever tyckte skillnaderna var mellan våra lektioner och 

elevernas tidigare lektioner kände de alla att undervisningen var begriplig och att de 

kom ihåg informationen. Elev 4 säger att hon använder sig av orden och begreppen 

hon lärde sig i våra lektioner i vardagliga situationer. Elev 2 kände att orden vi valde 

var bra eftersom orden var varierade. Orden, enligt henne, var allmänna och 

ämnesspecifika.  

  

 Elev 2: Jag tror vi har lärt oss mycket för att vi har gått igenom bra ord. Olika 

 och bra. 

  

 Elev 4: Man kände att man lärde sig mycket eftersom man har liksom 

 repeterat och man har liksom fått kunskaperna av orderna. Man har fattat 

 orden och kan använda dem i sin vardag, liksom olika situationer.  

  

 Elev 6: Alltså vi har lärt oss mycket. Men även typ som alltid, det är lite 

 skillnad mellan andra lärare och er tror jag. Det var sättet på undervisningen. 

 Det var bra övningar. Man kommer ihåg allt, alltså man minnas.  

 

Eleverna i grupp 2 tyckte också att lektionerna var bra. De delar samma uppfattning 

som eleverna i grupp 1 när det gäller hur mycket de kommer ihåg efter lektionerna. 

Både elev 1 och 5 tyckte att Solmaz var sträng, men att det var bra eftersom det 

behövs. Elev 5 gillade våra lektioner eftersom hon tyckte att aktiviteterna var roliga. 
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Hennes enda bekymmer var språket och detta reflekterades i hennes utgångskort. 

Både elev 1 och 5 tyckte att fokusen både låg på eleverna och innehållet, elev 1 tyckte 

dock att fokusen låg lite mer på eleverna. De säger att skillnaderna mellan våra 

lektioner och andra lektioner ligger i elevens plats i klassrummet. Båda säger att de 

fick jobba mer med innehållet på våra lektioner istället för att bara sitta och lyssna. 

 

 Elev 1: Mer med aktiviteter inte bara sitta och lyssna. Det är roligare och 

 bättre. 

 

 Elev 5: Jag vill jobba mer med aktiviteter för man lär sig mer när man skriver 

 och pratar. 

 

4.4.3 Upplevelser kring formativa metoder och bedömning 

Alla elever var positiva kring frågorna gällande formativ bedömning. Elev 6 förklarar 

hur hennes matematiklärare använder en form av utgångskort på matematiklektionen. 

Hon sa att hon lär sig bättre eftersom läraren prövar henne. 
 

 Elev 6: Lärare borde lägga mer fokus på det. Jag använder i matte. Det känns 

 bättre. Varje vecka får jag typ några punkter som jag ska se om jag kan de 

 eller inte. Som att testa mig. Jag lär mig bättre och lägger fokus på dem orden.  

 

Gällande metoden inga händer uppe tyckte de alla att det var en bra ide, även om det 

blev stressigt ibland. Elev 2 tyckte att det var bra eftersom vissa inte vågar räcka upp 

handen. Elev 4 sade att det känns obehagligt ifall man inte kan svaret men att det ändå 

är bra att försöka. Elev 6 sade att metoden var bra eftersom att aktiviteten tvingar en 

att vara uppmärksam, det hindrar eleverna att hålla på med sina mobiler säger hon. 

 

 Elev 2: Jag tycker att det är bra för att några människor inte vågar räcka upp 

 handen. Det blir lättare att säga våra namn.  

 

 Elev 4: Alltså ibland det kan kännas kränkande liksom man kan inte svaret 
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 men det bra liksom man kan våga försöka. Man känner att man finns. 

 

 Elev 6: Det är ett bra sätt eftersom ibland man fokuserar inte på lektionerna 

 man håller på med mobilen men när man vet att det kan vara jag som ska 

 svara så håller man mer fokus på lektionen. Det hände så här för oss förra året 

 tror jag och alla elever la fokus på vad läraren sa. Det var bra. Men inte alltid, 

 det kändes lite stressigt.  

 

Eleverna i grupp 2 tyckte att formativ bedömning är en bra metod eftersom lärarna 

alltid har koll på vad eleverna kan och inte kan. Eleverna förklarade att lärarna i 

dagsläget inte har mycket koll på var de befinner sig kunskapsmässigt. Elev 1 säger 

att lärarna förväntar sig att de redan kan det som skall gås igenom. Elev 5 nämner ett 

exempel där hon berättar hur en lärare började prata om ett specifikt ämne utan att 

kolla vad eleverna kunde först. Hon berättade att det tog två veckor för henne att bara 

förstå vad ämnet gick ut på.  

 

 Elev 5: När vi började om ideologier. Jag är jätte dålig på politik så när han 

 berätta om ideologier så visste jag inget. I början han kollade inte om vi 

 kunde. Han bara började prata om det. Han förklara inte vad det var, jag 

 förstod sen efter 2 veckor. 

 

 Elev 1: Han förvänta sig att vi visste vad det var. 

 

En följdfråga på detta lydde: hur, och hur ofta, blir ni bedömda kunskapsmässigt? 

Elev 1 säger att de bara blir bedömda vid prov och inlämningar. Elev 5 säger att de 

inte ens har prov utan bara inlämningar. Inlämningarna sker ungefär två gånger i 

månaden. Detta tycker inte eleverna om eftersom de anser att de lär sig mer ifall de 

får tillbringa mer tid på uppgifter och prov. 

 

 Elev 1: Alltså vi blir bara bedömda ifall vi har prov eller en inlämning. Aldrig 

 annars.  
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 Elev 5: Jag vill ha mer prov för det är lättare för mig. Jag lär mig mer. 

 

 Eleverna säger att de inte har många aktiviteter (formativa metoder) i olika ämnen. 

De har inte använt sig av våra aktiviteter tidigare. De säger att de tycker att det är 

dåligt att de inte har jobbat med aktiviteter tidigare. Enligt elev 1 lärde hon sig mer 

efter varje aktivitet vi gjorde. Hon påpekar dock att det gick bra på grund av att de är 

få elever i klassrummet. Elev 5 berättar att hon gillade våra aktiviteter och att de 

tidigare inte har tillbringat mycket tid på aktiviteter i svenskan. Hon fortsätter dock 

med att berätta att hon var väldigt nervös under inga händer uppe och att detta 

hindrade henne att fokusera sig. Elev 1 tvekade om inga händer uppe skulle fungera 

för henne i en större klass eftersom hon skulle bli för nervös för att tala. 

 

 Elev 1: Det var bra för vi var en liten klass, om vi var en stor klass hade jag 

 inte vågat prata. 

 

 Elev 5: Jag kände mig nervös i den som ni frågade oss (inga händer uppe). När 

 andra namn kom upp så kunde jag inte fokusera mig, jag tänkte bara vad är 

 nästa fråga och vad ska jag svara på. Så jag lärde mig inte allt. 

 

Vi avslutade intervjuerna med att fråga eleverna vad de tyckte om vår studie. Både 

eleverna i grupp 1 och 2 tycker att vår studie är nyttig eftersom vi kom med en 

förändring i deras undervisning. I grupp 1 sade elev 4 att hon gillar att bli prövad 

eftersom det behövs. Hon sa också att lärare måste sluta tro att elever inte gillar prov. 

När det kommer ett prov uppmuntras hon att jobba. De andra i grupp 1 höll med men 

utvecklade inte sina svar. I grupp två sa eleverna att de är eniga om att de vill fortsätta 

med formativ bedömning i undervisningen. De tyckte även att SVA-eleverna borde få 

mer hjälp och att fokusen borde luta sig mer åt eleverna än innehållet. 

 

4.5 Resultatsammanfattning  
Det framkommer av resultatet att eleverna upplevdes som ointresserade och 

omotiverade under lektionerna. Eleverna förblev oftast passiva under lektionerna. 
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Lektionerna var dessutom inte långa. Utifrån förintervjuerna fick vi inblick om att 

eleverna inte pratade mycket under lektionerna, att de oftast pratade när de hade en 

fråga, att de gillade att jobba med varandra och att dagens lektioner är ointressanta 

samt att de inte gillar metoderna lärarna använder sig av. Resultatet från våra 

lektioner visar att eleverna engagerade sig mer efter varje lektion och detta 

reflekterade sig i deras resultat på de olika formativa metoder. På första lektionen var 

det inte många elever som var närvarade. Resultatet på deras första formativa metod 

(utgångskort) var medelmåttiga. På andra lektionstillfället pratade eleverna lite mer på 

grund av den formativa metoden inga händer uppe. De gjorde även ett utgångskort vid 

slutet av lektionen där resultatet visade en förbättring jämfört med hur det gick på 

första lektionen. På tredje lektionstillfället repeterade vi det som gjordes på förra 

lektionerna. Eleverna pratade och diskuterade högt med varandra trots att de kämpade 

lite med att svara på frågorna som ställdes. Resultatet av deras blanda och matcha på 

slutet av lektionen visade att eleverna hade rätt på majoriteten av våra frågor trots att 

vi ökade svårighetsgraden gällande språket. I efterintervjuerna berättade eleverna att 

de gillade våra metoder och att de skulle vilja jobba mer formativt i framtiden. Det 

uppskattade tanken att lektionerna var mer elevinriktade samt varierande. Vissa 

uttryckte dock att det var läskigt ibland och att de inte var säkra på om dessa metoder 

skulle fungerar i ett större klassrum. Eleverna förklarade ytterligare att innehållet var 

begripligt men ändå utmanande. 
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5 Analys och diskussion 
Vi har valt att presentera vår analys utifrån svaren vi fick på de individuella 

intervjuerna samt gruppintervjuerna och resultatet från lektionerna i förhållande till 

syfte, frågeställningar och tidigare studier. Vi anser att detta ger en klar bild av ifall 

tillämpningen av formativ bedömning och Vygotskys teori om den närmaste 

utvecklingszonen underlättar lärandet. Inom ramarna för vad vi vill undersöka 

fokuserade vi på ämnet svenska som andraspråk samt det som i elevernas schema 

kallas för ”tema” på grund av att det var en gemensam nämnare bland alla deltagare. 

 

Med stöd av våra observationer, samt svaren vi fick av våra intervjuer, anser vi att 

SVA-elevernas undervisning i dagsläget inte är kognitivt utvecklande för 

andraspråkseleverna. Vi fick även underlag för att elevernas upplevelser av deras 

tidigare undervisning var negativa. Inom Vygotskys närmaste utvecklingszon 

(Doolittle, 1995) går det att påstå att andraspråkseleverna oftast rör sig inom det lägre 

stadiet i de mentala funktionerna. Vi drar denna slutsats eftersom andraspråkseleverna 

sällan jobbar i grupp eller upplever att de får någon konkret vägledning av läraren. 

Detta, som sagt, begränsar deras potential vilket leder till en lägre kognitiv utveckling, 

vilket kan vara grunden till deras negativa upplevelser. 

 

Under intervjuerna kommenterade samtliga andraspråkselever att temaföreläsningarna 

inte bidrar med mycket. Eleverna sa dessutom att de inte förstår sig på läraren under 

hans föreläsningar eftersom han talar för snabbt och med skånsk dialekt. Eleverna 

berättade gemensamt att de inte vågade prata ut under lektionerna på grund av 

språkbarriären, de berättar även att de inte heller uppmanas att tala. I förintervjun 

tyckte elev 1 att läraren inte ger mycket plats för dem att tala såvida de inte räcker upp 

handen. Hon pratar även mindre när hon är med förstaspråkstalare eftersom det finns 

en språkbarriär. Två av eleverna i vår studie, nämligen elev 4 och 5, har dessutom gett 

upp under lektionstid för att sedan försöka lösa problemet på egen hand. Elev 5 

berättar vidare om hur hon har funderat på att byta skola just på grund av att hon inte 

förstår sig på lärarna. Heritage (2007) förklarar hur en del av formativa bedömningar 

inkluderar elevernas delaktighet. Genom att de t.ex. svarar på frågor under lektionen 

inbjuds eleverna att vara delaktiga och det ger vidare plats till läraren att utföra 

formativ bedömning. Att eleverna inte är delaktiga anser vi vara ett stort problem. Om 
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eleverna inte är delaktiga under lektionen kommer läraren inte veta vad eleverna kan 

och var de befinner sig kunskapsmässigt. Därför är tillämpningen av formativ 

bedömning i detta fall viktigt för både läraren och eleverna. Gniste & Ligners 

(2009:30) visar att formativ bedömning är “det starkaste verktyget som kan förbättra 

lärandet”. När Vygotsky talar om den sociala funktionen argumenterar han att barn lär 

sig bäst via interaktioner med andra barn (Doolittle 1995). Eftersom SVA-eleverna 

jobbar individuellt begränsas deras potential vilket i sin tur återigen leder till en lägre 

kognitiv utveckling. Detsamma kan inte sägas om förstaspråkselever eftersom de 

redan kan förstå läraren samt att de jobbar i grupp. Detta kan vi inte vidareutveckla 

eftersom vi inte har genomfört några intervjuer med förstaspråkseleverna. Vad vi 

dock kan konstatera är att kunskapsnivån i temaundervisningarna verkar ta större 

hänsyn till förstaspråkselever än andraspråkselever. Att kunskapsnivån är anpassad 

efter förstaspråkselever, i samband med att SVA-eleverna har svårt med att förstå sig 

på temaläraren, fick vissa SVA-elever att sluta se läraren som en resurs. Detta var 

synligt när elev 5 berättade att hon ibland slutade lyssna på lektionerna för att arbeta 

individuellt efter lektionen.  

 

Gällande svenska som andraspråks-lektionerna har läraren en större möjlighet att 

skapa en bra kontakt med eleverna eftersom de är få i klassrummet. Att få kontakt 

med eleverna lyckas han med eftersom eleverna framstår, genom våra observationer, 

som trygga under hans lektioner. Eleverna talar mer och tänker inte på språkbarriären. 

Under lektionerna upplevs eleverna som ointresserade samt omotiverade. Detta har 

mycket med repetitionerna från ämnet tema att göra. Metoden att repetera använts för 

att kontrollera elevernas språkbruk samt att jobba med ord som elever betraktar som 

svåra. Men eftersom eleverna inte tillägnar sig informationen under ordinarie passet, 

d.v.s. tema undervisningen, finns det inte mycket att repetera under svenska som 

andraspråks-undervisningarna. SVA-läraren får på sig rollen att återförklara allt för 

eleverna som tycks höra allt för första gången. Lektionerna, utifrån våra observationer 

samt elevernas svar under intervjuerna, anser vi alltså inte vara kognitivt utvecklande. 

Att lektionerna inte är kognitivt utvecklande anser vi bero på att lektionerna inte tar 

hänsyn till de tre aspekterna i Vygotsky teori om den närmaste utvecklingszonen. 

Dessa aspekter handlar om elevernas faktiska utvecklingsnivå (i samband med den 

närmaste utvecklingszonen), den sociala funktionen och att individernas utveckling 

konstant bör växa. De tre aspekterna hade vi i åtanke när vi skapade våra tre lektioner. 
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Våra lektioner byggde på att jobba inom de högre mentala funktionerna, interaktioner 

med hela klassen och att uppmuntra elevernas konstanta utveckling. Vilket för oss till 

vår andra frågeställning: Upplever elever traditionell undervisning eller undervisning 

anpassad efter formativ bedömning utifrån den närmaste utvecklingszonen som mest 

lärorikt? 

 

I våra förintervjuer uttryckte eleverna att de tillbringade mycket tid på att endast 

lyssna och skriva. Detta fick eleverna att förlora intresset samt motivationen. Eleverna 

vill ha andra metoder än att enbart skriva på tavlan. Ibland går lektionerna för fort 

vilket kan bero på tidsbristen. Eleverna upplever i vilket fall som helst att lärarna 

rusar igenom lektionen. Vi anser att elevernas potential begränsas eftersom 

lektionerna går för fort vilket leder till att eleverna inte tillägnar sig informationen 

som behandlas under lektionerna. De ansåg även att de bedöms allt för sällan. Elev 4 

förklarar att vissa lärare anser henne som “smart” eftersom hennes svenska är lite 

bättre än de andra andraspråkseleverna. På grund av detta finner hon att hon får 

mindre hjälp av lärarna. Ifall lärarna inte bedömer eleverna med jämna mellanrum 

finns det en risk att lärarna överskattar elevernas nuvarande kunskapsförmågor. Att 

läraren överskattar elevernas kunskapsnivå var även påtagligt när eleverna skulle 

behandla samhällsideologierna. Elev 5 talade om för oss att det tog två veckor för 

henne att förstå själva konceptet bakom en ideologi och ännu längre för att få henne 

att tillägna grundkunskaperna inom det relevanta ämnet. Wiliam förklarar hur det (en 

traditionell undervisning) ser ut när man inte undersöker var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt:  

 

 “We teach stuff, and at the end of the teaching we give students a test and 

 that’s when we work out whether they’ve learned something or not, but it’s 

 too late to do anything about it because the national strategy says we’ve got to 

 move on to the next unit tomorrow” (2006:6).  
 
Detta är bara vissa punkter som synliggör bristerna hos den traditionella 

undervisningen. Inom det formativa klassrummet kan man ändra på undervisningens 

takt och riktning beroende på elevernas inlärningsmöjligheter. Detta anser Wiliam 

(2004) vara en stark motsats till den traditionella undervisningen. Vi kritiserar även 
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hur man, inom den traditionella undervisningen, bara antar att eleverna har tagit till 

sig kunskapen. Den enda kontrollen görs i form av prov och förhör, eleverna 

informerar dock att dessa kontroller inte sker ofta. En av eleverna berättar att hon 

brukar kopiera information från nätet och använder informationen i sina uppgifter. 

Eftersom eleverna inte blir prövade ofta kommer de undan med att kopiera och klistra 

in från nätet. Formativ bedömning ett sätt att kontrollera elevernas förmågor och 

jobba vidare med det som behöver utvecklas (Wiliam, 2004). Att kontrollera 

elevernas förmågor är en tydligt märkbar skillnad mellan den traditionella 

undervisningen och undervisningen anpassad efter formativ bedömning, något vi hade 

i åtanke när vi planerade våra lektioner. Elevernas resultat på våra övningar 

reflekterade detta. Våra undervisningar krävde dessutom att eleverna rörde sig inom 

de högre mentala funktioner som innehåller mer krävande utmaningar. Att få elever 

att jobba inom de högre mentala funktionerna gjorde vi verkligt med hjälp av 

formativa bedömningar. Detta innebär att elever tog en större plats i klassrummet. De 

kände först att det var ovant och stressigt men uttryckte efteråt att utförandet av dessa 

metoder har hjälpt inlärningen. De uttryckte även att kunskapen hade fastnat på grund 

av att de höll sig aktiva under lektionens gång. I våra efterintervjuer berättade 

eleverna att de har lärt sig och kommit ihåg rådande begrepp och förklaringar. 

Eftersom eleverna tyckte att vissa formativa metoder var krävande samt att de var 

tvungna att konstant vara uppmärksamma kan man konstatera att materialet var 

tillräckligt utmanade för att de skulle kunna utvecklas. Vi höll alltså kunskapen inom 

elevernas närmaste utvecklingszon. Utifrån elevernas svar under intervjuerna samt 

deras resultat på våra undervisningar kan vi konstatera att eleverna föredrar 

undervisning anpassad efter formativa bedömningar utifrån Vygotskys närmaste 

utvecklingszon. Skälet till antagande ligger i faktumet att eleverna menar att de var 

mer aktiva under undervisningarna där formativ bedömning tillämpades. 
 
Vår tredje frågeställning handlar om ifall eleverna upplever att de stärker sina 

kunskaper i olika ämnen ifall de är mer aktiva under lektionerna. Frågan grundar sig i 

faktumet att det inte sker någon positiv utveckling i andraspråkselevernas betyg i 

ämnet tema och svenska som andraspråk. Vi tror att orsaken till att det inte sker någon 

positiv utveckling är att eleverna inte är aktiva under lektionen. Ett exempel på detta 

är elev 4 som erkänner att man bara koncentrerar sig när man vet att man har ett prov 
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eller ett förhör inom ett visst ämne. Eleverna har i samma veva nämnt att de inte blir 

bedömda ofta. Att eleverna inte blir bedömda sker oftast inte i ett formativt klassrum 

eftersom bedömningen sker omgående vilket tvingar eleverna att vara uppmärksamma 

och aktiva. Lektionerna vi planerade grundar sig bland annat i Vygotskys närmaste 

utvecklingszon och dess tre aspekter. Nämligen att jobba inom de högsta mentala 

funktionerna via aktiviteter, att eleverna lär sig av varandra och att individernas 

utveckling konstant bör växa (Doolittle (1995:4). Själva utförandet av lektionerna 

grundar sig i Wiliams formativa bedömningar. Tanken var att ordna stimulerande 

aktiviteter under lektionstid för att “tvinga” eleverna till att konstant vara 

uppmärksamma. Wiliams (2006) upprepar att tillämpningen av formativa aktiviteter i 

klassrummet hjälper eleverna vara uppmärksamma och delaktiga som dessutom 

hjälper elevernas prestation. Resultatet av förintervjuerna använde vi för att planera 

våra lektioner. Elev 4 nämner t.ex. att hon skulle tillägna sig kunskaper mer ifall 

lärarna tillbringade mer tid på eleverna och klassrumsaktiviteter istället för att bara 

fokusera på innehållet. Detta motiverade oss att använda oss av t.ex. inga händer 

uppe, som är väldigt elevorienterad. Vi anser att tillämpningen av aktiviteter i 

klassrummet lockar elevernas intresse och delaktighet. Elev 5 berättar att hon gillar 

spanskalektionerna eftersom läraren använder sig av olika strategier och aktiviteter 

för inlärning. 

 

Vi använde oss av utgångskorten varje lektion för att kunna se utvecklingen. I 

resultatet ser man en positiv utveckling. Utgångskortens resultat från elevernas första 

undervisning kan betraktas som medelmåttig. Vi anar att resultatet hade varit ännu 

lägre ifall eleverna inte var aktiva under lektionen. Vi anser att kunskapen växer när 

eleverna håller sig aktiva. Redan vid andra lektionstillfället märkte vi en utveckling. 

Eleverna var mer uppmärksamma samt fick bättre resultat på utgångskorten.  Denna 

utveckling skedde på grund av att eleverna hade ett synligt mål, nämligen att få bra 

resultat på det oundvikliga förhöret (utgångskorten) i slutet av lektionen. Resultatet 

från inga händer uppe bevisade även att majoriteten av eleverna hade förberett sig till 

lektionen. Eleverna som kom oförberedda fick ändå vara aktiva i form av att de skulle 

reflektera över de andras svar. Majoriteten av eleverna kunde svara på frågorna vi 

hade planerat, dock med en del stöd. Stödet var angeläget för att elever som oftast 

brukar inta en passiv position i klassrummet inte ska känna sig utpekad. Tanken 

bakom blanda och matcha var att utmana eleverna till att använda sig av ett mer 



 43 

avancerat ordförråd. Eleverna hade vid det här laget tillägnat sig de relevanta 

begreppen, vi ansåg därför att det vore lämpligt att ge dem en språklig kognitiv 

utmaning. Eftersom elev 3 inte deltog i de tidigare lektionstillfällena fick hon inte 

med kunskapen som behövdes till detta tillfälle. På grund av hennes frånvaro kunde 

hon inte koppla ihop begreppen med förklaringarna. Detta är en bedömning i sig. 

Denna bedömning reflekterar elevens kunskapsnivå och vilka åtgärder man bör 

tillämpa för att hjälpa eleven att komma vidare. 

 

I resultatet för blanda och matcha ser vi att eleverna hade tillägnat majoriteten av all 

kunskap som behandlades under de föregående undervisningarna, trots den språkliga 

utmaningen. Återigen vill vi argumentera att resultatet inte hade varit detsamma ifall 

eleverna inte hade varit lika aktiva som ett formativt klassrum inbjuder dem till att 

vara. Lektionerna vi planerade via Wiliams formativa bedömningar samt Vygotskys 

närmaste utvecklingszon uppmuntrade eleverna till att vara uppmärksamma, 

fokuserade, motiverade, pålästa och engagerad under alla våra lektioner. Med det sagt 

kan vi konstatera att eleverna stärker sina kunskaper ifall de är mer aktiva under 

lektionen. 

 

5.1 Metoddiskussion  
Eftersom alla elever går i samma klass ansåg vi att intervjuer var det bästa 

tillvägagångssättet. Eleverna vi valde att intervjua ligger på olika kunskapsnivåer, 

både språk- och kunskapsmässigt. Därför kände vi att vi skulle få en bred och 

varierande bild av hur det ser ut ifall vi intervjuade alla elever individuellt och i små 

grupper. Gällande förintervjuerna var vissa elever blyga till en början. Stämningen var 

inte lika avslappnad som vi trodde att det skulle vara. Detta tror vi berodde på att det 

var första gången vi utförde en kvalitativ intervju. Trots detta blev stämningen bättre 

efter varje individuell intervju vi utförde. Efterintervjuerna var mycket mer 

avslappnade eftersom eleverna kände oss vid det här laget. Eftersom eleverna kände 

sig mer bekväma under efterintervjuerna kunde de diskutera mer fritt. Eleverna gav 

utförliga svar, både i för- och efterintervjuerna. Ämnet verkade intressera eleverna. 

Det var klart för oss att eleverna förstod varför vi var där och de verkade vilja hjälpa 
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oss att göra en förändring. Innan vi påbörjade efterintervjuerna berättade vi lite om 

konceptet bakom formativ bedömning och den närmaste utvecklingszonen. Detta 

gjorde vi för att ge eleverna en chans att kunna reflektera över hur det har sett ut och 

hur det kan se ut. Vi tror inte att eleverna har uppgett svar de tror vi förväntade oss 

eftersom eleverna inte visste resultatets relevans för vår studie. Det finns dock en risk 

att elevernas uppfattning om teorierna kan ha påverkats av våra förklaringar eftersom 

intervjun genomfördes direkt efter förklaringen. Att eleverna kunde ha påverkats av 

våra förklaringar insåg vi vara en möjlighet när eleverna förklarade att de tyckte att 

konceptet lät bra och att de lärde sig mycket från varje lektion. Några elever 

förklarade nämligen lite senare att vissa övningar fick dem att känna sig nervösa, 

vilket hindrade inlärningen.  

 

Observationerna vi utförde innan för- och efterintervjuerna trodde vi skulle hjälpa oss 

att förstå klassrumsdynamiken, kunskapsnivån och andraspråkselevernas plats i 

klassrummet. De blev snarare ett refererande verktyg till utförandet av resultatet för 

både för- och efterintervjuerna. Elevernas svar under intervjuerna stämde vi alltså av 

med våra dokumentationer under våra observationer. Gällande intervjuerna ångrade vi 

vårt val av inspelningsverktyg. Mobiltelefonens inspelningsfunktion visade sig inte 

vara pålitlig eftersom den raderade en av våra ljudfiler. Elev 6, vars ljudfil raderades, 

valde vi att inkludera i vårt resultat eftersom hon tillförde användbar information för 

vår studie. Trots att vi själva kommer ihåg hennes uttalanden i förintervjuerna så 

inkluderade vi inte det i studien eftersom vi kan ha hört fel eller misstolkat eleven. Att 

inkludera hennes uttalanden skulle i vårt fall skada reliabiliteten. Vi är också 

missnöjda över situationen gällande elev 3 och 7. Dessa två elever har det svårast i 

SVA1, det hade vart intressant att se ifall vår ansats kanske kunde hjälpa dessa elever 

att förbättra sin skolgång.  

Planeringen av våra lektionstillfällen kunde ha varit bättre ifall vi hade planerat lite 

tidigare. Vi tror att om vi hade meddelat eleverna i tid hade alla elever varit 

närvarande på varje lektionstillfälle. Angående lektionerna och hur det gick så tycker 

vi att vi lyckades åstadkomma det vi ville. Eftersom detta var första gången vi 

tillämpade formativa metoder i ett klassrum känner vi att vi skulle ha kunnat få ett 

bättre resultat ifall vi hade mer erfarenhet av metoden. Blanda och matcha är en 

formativ metod vi själva har kommit på och är en variation av utgångkortet. 
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6 Avslutning  
Syftet med vår studie var att se ifall formativa metoder i samband med Vygotskys 

närmaste utvecklingszon kunde öka inlärningsmöjligheter för SVA-elever i 

gymnasienivå. Våra slutsatser härleds från elevernas dokumenterade upplevelser och 

deras resultat på våra formativa uppgifter. 

 

Genom undersökningen fick vi en insikt om hur eleverna, hösten 2015, endast rörde 

sig i de lägre mentala funktionerna. Eleverna var oftast passiva under lektionstid 

vilket fick eleverna att känna sig omotiverade samt ointresserade. Under 

förintervjuerna förklarade eleverna om undervisnings egenskaper och vilken effekt 

det tillämpades på eleverna. Vi anser att om man tillämpar formativ bedömning, och 

har den närmaste utvecklingszonen i åtanke, kan man skapa en inlärningsmiljö där 

eleverna uppmuntras till att vara aktiva och att vilja delta i undervisningen. När 

eleverna känner att de gör framsteg motiveras de. Därför anser vi att dessa metoder 

bör tillämpas på flera skolor i Sverige eftersom det är ett bra sätt att utveckla eleverna 

(både språk- och kunskapsmässigt) samt att hålla dem uppmärksamma och 

motiverade. 

 

Vi tycker att resultatet vi fick på studien visar att Dylan Wiliams formativ bedömning, 

i samband med Lev Vygotskys närmaste utvecklingszon, ger goda 

inlärningsmöjligheter för andraspråkselever. Underlaget för studien var våra 

informanters tankar och upplevelser. Vi bortser inte från faktumet att resultatet skulle 

kunna se annorlunda ut ifall vi hade använt oss av en annan typ av metodval. Vi anser 

även att resultatet hade sett annorlunda ut ifall vi själva fick välja innehållet. Men 

eftersom vi var bundna till ämnesplaneringen fick vi göra det bästa av situationen 

(Vissa elever var t.ex. trött på att repetera innehåll från ämnet tema och ville hellre 

jobba med själva språket, vi var dock tvungna att hålla oss till planeringen). Vi menar 

inte heller att dessa metoder kommer att fungera överallt, utan att metoderna gav goda 

resultat på klassen vi undersökte. 

 

För vidare forskning inom ämnet hade vi gärna velat se hur resultatet hade sett ut ifall 

metoderna hade tillämpats i lägre årskullar. Hur hade dessa andraspråkselevers 

språkliga, samt ämnesinriktade kunskaper sett ut ifall metoderna hade tillämpats 
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tidigare? Dessa undersökningar skulle kunna ändra på hur vi ser SVA-undervisningen 

idag ifall den visar goda resultat gällande andraspråkseleveras kunskapsutveckling. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 
  
  
Bian Solmaz & Rebecca Can 
Ämneslärarprogrammet - Mälardalens högskola 
C-uppsats 
  
Hej! 
Vi är intresserad av att ha dig som en del av vår undersökning vi utför just nu på 
högskola! 
 
I vår forskning kommer vi är att observera olika klassrum interaktioner. Med dessa 
observationer hoppas vi på att kunna framföra hållbara undervisningsmetoder som 
uppmanar elever till ett större deltagande i klassrummet samt ett kraftigare språk. För 
att få en djupare inblick på hur olika klassrum kan se ut kommer vi att hålla intervjuer 
med elever för att få ta del av deras perspektiv angående klass dynamiken som råder. 
Deltagande av denna intervju är frivilligt. Data vi samlar kommer inspelas och det vi 
lyckas erhålla under intervjuerna kommer endast att granskas av oss, forskarna. 
Resultatet av forskningen kommer att sedan publiceras i en vetenskaplig sida för 
examen arbeten. När forskningen är över raderas all data. Deltagarna, skolan och även 
staden eleverna befinner sig i, är total anonyma. Detta dokument är relevant för vår 
forskning eftersom delat samtycke är kritiskt för oss. Deltagarna kommer alltså inte 
att uppmanas till något de inte känner sig bekväma med. Vi respekterar även 
konfidentiellkravet. De intervjuade förblir total anonyma till den grad att även 
behöriga till de intervjuade inte ska kunna ha möjligheten att identifiera dem. Alla 
uppgifter vi lyckas erhålla kommer enbart att brukas för vårt syfte. 
När deltagarna känner sig säkra på vårt syfte och de forskningsetiska principerna som 
råder uppmanas de att skriva under detta dokument som ett tecken på samtycke och 
tillit. 
  
Jag har läst syftet och godkänner era villkor   
  
Om du har godkänt syftet och vill hjälpa till med vår undersökning skriv under nedan: 
  
 

____________________________________________________ 
Namn förtydligat/Underskrift 

 
              ___________________________ 
   Datum 
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Bilaga 2 
Frågor till förintervjuer          
  

1.  Vad tycker du om grupparbete? Vad är bra eller dåligt? 
2.  Vågar du vara delaktig under lektionen om inte läraren frågar dig? 
3.  Hur mycket vågar du uttrycka dina egna idéer och åsikter gällande uppgifter ni 

jobbar med? 
4.  Jobbar ni ofta i helklass? 

a.  När ni jobbar tillsammans i helklass hur jobbar ni då? 
5.  Vilket föredrar du, att jobba i helklass eller att jobba i smågrupper? 

a.  Varför? 
6.  Hur mycket får ni elever prata under lektionerna? 

a.  Anser ni att ni får prata tillräckligt?   
7.   Hur mycket upplever du att du kommer ihåg av det du har lärt dig under 

lektionerna? 
a.  Vad tror du skulle kunna få dig att lära dig ännu mer? 

8.    Känner du dig fokuserad under lektionerna? 
a.  Vad får dig att fokusera under lektionerna? 
b.  Hur lär du dig bäst i skolan? 

9.  Känner du att du hänger med under lektionerna? Får du tillräcklig information 
och tid kring de teman inom ett visst ämne ni arbetar med? 

10.  Känner du att du är en del av lektionen och undervisningen eller att du bara 
fungerar som en åskådare? 

a.  Är det skillnad i olika klassrum mellan olika ämnen/ olika lärare? 
b.  Känner du att du bidrar till lektionen och lektionsinnehållet? 
c.  Känner du att du får bidra? 

11.  Vad känner du att det är mest fokus på? Er elever eller innehållet? Varför 
tycker du det? 

12.  Vad anser du vara en bra lektion? / Hur tycker du att en bra lektion är? 
a.  Skulle du vilja ändra på något? 

13.  Använder ni varandra som resurser? Alltså, hur ofta hjälper ni elever varandra  
för att komma fram till en gemensam slutsats? 

14.  Vad tycker du om samarbetet mellan svenska som andraspråk och andra 
ämnen? 

Tycker du att det fungerar bra? Varför, varför inte? 
15.  Ni har lektioner tillsammans med elever som är förstaspråk talare, hur känner 

ni att samarbetet fungerar där? 
a.  Upplever du att du pratar mer, mindre eller lika mycket tillsammans 

med 
         andraspråkselever. 
b.  Finns det något samarbete? 

16.  Känner du att du, inom svenska som andra språk, återkopplar kunskap du 
tidigare har lärt dig om ett visst tema?  (Eleverna lär sig om samhällskunskap 
inom SO:n tillsammans med andra svenska elever, de bearbetar sedan ämnet i 
svenska som andra språk.) 

17.  Finns det någonting annat som du vill ta upp som du tycker skulle vara 
intressant för oss? 
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Bilaga 3 
Frågor till efterintervjuer 
  

1.     Känner ni att ni lär er olika beroende på vilket ämne det är? 
a.     Varför tror ni att ni gör det? 
b.     Känner ni att det finns skillnader på olika lärares undervisningsstilar? 
c.     Vad upplever ni som mest lärorikt under en lektion? 
d.     Vad upplever ni som minst? Hur lär ni er bäst? (vad gillar ni 

mest/minst) 
2.     Hur upplevde ni våra planerade lektioner? 

a.     Var det något som var för svårt? För lätt? 
b.     Vart kände ni att fokusen låg? På er eller innehållet? 
c.     Hur mycket kommer ni ihåg av det ni lärde er? Motivera gärna. 

3.     Vad var skillnaden mellan våra planerade lektioner och andra lektioner? 
a.     Vad var bra? Vad var dåligt? 
b.     Vad gilla ni mest? 
c.     Hur vill ni jobba i framtiden? 

4.     Vi har fått en uppfattning om att ni oftast lyssnar och skriver under era 
lektioner. Skulle ni hellre vilja jobba lite mer med själva innehållet under 
lektionstid eller tycker ni att det fungerar bra i dagsläget? 

a.     Skulle ni vilja ändra på något? Förklara gärna vad och varför. 
5.     Formativ bedömning går ut på att man konstant bedömer eleverna. Man gör 

detta så att eleverna får en djupare förståelse över vad som egentligen ska läras 
in och hur man lär sig bäst. Det är också ett sätt för lärarna att kontrollera hur 
mycket en elev har lärt sig. Hur känner ni angående detta? Låter det bra? 

a.     Hur fungerar det hos er i dagsläget?  
6.     Klassrumsaktiviteter och metoder är ett bra sätt att kontrollera hur mycket en 

elev har lärt sig. Har ni tidigare arbetat med samma metoder (utgångskort, 
inga händer uppe osv) som vi använde oss av i våra undervisningar? 

a.     Om ja, vilka metoder använde ni då? 
b.     Om nej, Hur känner ni angående det? Varför? Hur kontrollerar lärarna 

ifall ni verkligen har lärt er någonting? 
c.     Hur ofta blir ni bedömda? Motivera. 

7.     Vad tycker ni om vår forskning? Hur påverkar vår forskning undervisandet i 
dagsläget? 

 

 

 


