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Syftet med den här studien är att undersöka nyanlända elevers resultat och upplevelser av 

det nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs nio vårterminen 2018. 

Frågeställningarna är: 

 

• Hur presterar eleverna på det nationella provets olika delar? 

• Vilka svårigheter upplever eleverna med provet och varför? 

 

Studien genomfördes i två delar. En dokumentdel baserad på resultatsammanställningar av 

elevsvar från det nationella provet och en intervjudel bestående av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med fem elever. Resultatet visar att eleverna fick lägst resultat på 

läsdelen av provet och på momentet att granska och värdera texten. I elevintervjuerna 

framkom att fyra av fem elever upplevde läsdelen som svårast. Respondenterna uppgav flera 

orsaker till detta: frågorna var svåra att förstå, respondenterna hade för lite erfarenhet av 

innehållet i texterna, man läser inte den typen av texter i hemlandet, svårt att hinna läsa alla 

texterna, texterna innehöll svåra ord samt svårt att tolka och uttrycka egna tankar om texterna. 

I skrivdelen valde tre elever att skriva en recension medan två valde en argumenterande text. 

Orsakerna som uppgavs till detta var främst att dessa texter var lättare att skriva och att 

eleverna hade övat mest på dessa typer av texter.  
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1. Inledning 

Att flytta till ett annat land innebär en stor omställning, geografiskt, kulturellt och inte minst 

språkligt. Ju längre bort man flyttar geografiskt desto större blir oftast omställningen. De 

värderingar och sedvänjor man hade i hemlandet stämmer inte längre. En enkel sak som att 

till exempel handla mat blir med ens mycket svårare. Att inte kunna förstå och göra sig 

förstådd i olika situationer gör livet komplicerat. Det är därför viktigt att de människor som 

flyttar till vårt land, oavsett anledning, får goda möjligheter att lära sig svenska. Ett sätt för 

barn och ungdomar att lära sig svenska är att gå ett språkintroduktionsprogram i grundskolan 

eller gymnasiet. Där får de träna mycket på svenska men också läsa andra ämnen som 

matematik, biologi och historia på svenska. På många språkintroduktionsprogram finns 

tillgång till språkstödjare på elevernas modersmål. Dessa fyller en viktig funktion med att 

hjälpa eleverna att koppla ihop svenskan med modersmålet och på så sätt utnyttja elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter. 

 

Det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. Man räknar med att det tar mellan fyra och åtta år att 

lära sig ett andraspråk (Bunar, 2015). Det finns många faktorer som påverkar hur lång 

inlärningsprocessen blir: ankomstålder, tidigare skolbakgrund, motivation, elevens 

livssituation och elevens kulturella bakgrund är några sådana faktorer. För att denna process 

ska bli så kort och effektiv som möjligt krävs naturligtvis bra lärare och bra undervisning i 

svenska som andraspråk. Kaya (2016) hänvisar till tidigare forskning (Cummins, Gibbons, 

Lindberg, Sellgren, m fl) som har visat att det finns förutsättningar för en bra undervisning i 

ett andraspråk genom vissa framgångsfaktorer. Dessa framgångsfaktorer är till exempel 

modersmålsundervisning, strukturerad undervisning, att eleverna får mycket stöttning utifrån 

sina behov samt att undervisningen utgår från elevernas tidigare kunskap och erfarenheter. 

 

Vad kan man då ytterligare göra för att förbättra undervisningen och bedömningen i svenska 

som andraspråk? Finns de några delar i svenskan som är svårare att lära sig och vilka delar är 

det i så fall? Varför är dessa delar svårare? Det finns många frågor som väntar på svar. För att 

förbättra och förändra undervisningen av nyanlända är det viktigt att veta vilka moment 

eleverna har svårast att bemästra. Ett sätt att mäta elevernas kunskaper är de nationella 

proven. Även om dessa prov endast ska vara en del av bedömningen av elevernas kunskaper 



  2 

är risken stor att proven får alltför stor betydelse för bedömningen. Utformningen av provet är 

därför viktig för att provet ska fungera för alla elevgrupper och att bedömningen därmed blir 

så rättvis som möjligt. Som det ser ut idag är provet och bedömningen samma i svenska och 

svenska som andraspråk. Man kan då ställa sig frågan om det är rimligt att nyanlända ska göra 

samma prov som de elever som levt hela sitt liv i Sverige. Bör inte provet i svenska som 

andraspråk anpassas till de nyanländas erfarenheter och referensramar? 

 

För att få svar på dessa frågor analyseras i den här studien resultatet från två delprov, 

läsförståelse och skrivning, av det nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs nio i 

en klass på språkintroduktionen. Vidare analyseras också vilka moment av läsförståelsen som 

eleverna har högst respektive lägst resultat på. Genom intervjuer undersöker studien också 

några elevers upplevelser av provet. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel ges en bakgrund till studien samt en presentation av tidigare forskning inom 

området. Kapitlet inleds med en definition och förklaring av nyanlända som följs av en 

presentation av språkintroduktionsprogrammet. Därefter ges information om det nationella 

provet, en kort beskrivning av andraspråksinlärning och ämnet svenska som andraspråk. Sist i 

kapitlet presenteras studiens teoretiska fokus.  

 

2.1. Nyanländ 

Att vara nyanländ innebär att nyligen ha kommit till ett annat land. Det finns många orsaker 

till att människor migrerar till andra länder, exempelvis ekonomiska faktorer, krig, förföljelse 

eller familjeförhållanden. Migrationen kan vara frivillig eller påtvingad. Nyanlända är inte en 

homogen grupp människor. De kommer från många olika länder med olika kulturer och 

religioner. De talar olika språk och har olika utbildningsbakgrund. Det enda de har 

gemensamt är att de är nya i Sverige. Nyanlända i Sverige har rätt till utbildning inom allmän 

skola, det vill säga förskola, grundskola och gymnasieskola (SFS 2010:800, kap 7, 3§).  

Enligt skollagen definieras nyanländ som en person som 

 

• har varit bosatt utomlands, 

• nu är bosatt i landet, och 

• har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han 

eller  hon fyller sju år. 

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (SFS 2010:800, 

kap 3, 12a§). 

Övervägande delen av nyanlända elever i den svenska skolan kommer från Afghanistan, 

Syrien och Irak (Skolverket, 2016a). Detta är länder där kulturen skiljer sig väsentligt från den 

svenska. Det innebär att de inte bara måste lära sig ett nytt språk utan också helt nya sociala 

koder och sociala strukturer, inte minst vad gäller jämlikhet mellan män och kvinnor. När 

man inte kan känna igen eller tolka människors beteende skapas ett kognitivt kaos som leder 

till osäkerhet och stress, detta brukar kallas kulturchock (Wellros, 1998). Detta tar naturligtvis 
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både energi och fokus från skolarbetet. Förutom de skrivna lagar och regler som gäller i 

samhället finns också oräkneliga oskrivna regler eller normer att förhålla sig till. Wellros 

(1998) förklarar att ordet norm är besläktat med ordet normal vilket betyder att den som håller 

sig till normerna betraktas som normal. Därmed betraktas den som inte håller sig till 

normerna som avvikande. Hon menar vidare att normer ger uttryck för kulturella värderingar.   

 

Ett stort antal av de afghanska eleverna är ensamkommande vilket bland annat innebär 

utsatthet och saknad efter sina familjer. Att lämna sin familj för att själv få ett bättre liv kan 

också leda till skuldkänslor (Möller, Perini & Gustavsson, 2017). Till detta kommer i många 

fall en oro över att inte få uppehållstillstånd i Sverige och därmed bli utvisad, vilket gör att 

många av dessa elever mår psykiskt dåligt. Ensamkommande barn och ungdomar är en utsatt 

grupp med högre risk att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest och 

sorg än befolkningen i övrigt (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). Brunnberg, Borg och 

Fridström (2011) refererar även till irländska och engelska studier som visar på psykiska 

problem och ökad psykologisk sårbarhet bland nyanlända och att dessa ofta drabbas av bland 

annat depression, ångest, svårigheter att äta och sova, mardrömmar, hemlängtan, oro för 

familjemedlemmar, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. 

2.2. Språkintroduktionsprogrammet 

Språkintroduktionsprogrammet (IMS) är en del av det individuella programmet på 

gymnasieskolan där nyanlända främst får möjlighet att lära sig svenska men också förbereds 

för att kunna gå vidare till ett nationellt program på gymnasiet eller till ett arbete (Skolverket, 

2016a). Även om fokus ligger på svenska läser eleverna också övriga ämnen som krävs för att 

bli behöriga till ett nationellt program, bland annat kärnämnena engelska och matematik. 

Eftersom det finns en åldersgräns på 19 år för att söka in på ett gymnasieprogram och 

eleverna på IMS är minst 16 år innebär det att de har mycket kort tid på sig att få betyg både i 

svenska som andraspråk och i övriga ämnen (Bomström Aho, 2018). Många av eleverna 

känner sig därför stressade och att tiden rinner ifrån dem.  

   

Eleverna på IMS kommer från ett flertal länder som sinsemellan är mycket olika både när det 

gäller kultur, religion och utbildning (Skolverket, 2016a). De bildar därför också heterogena 

klasser. I en IMS-klass kan det finnas elever som har gått flera år i skola och har studievana. 

Samtidigt kan det också finnas elever som endast gått några få år i skola eller som inte gått i 
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skola alls. I exempelvis Afghanistan uppskattas att endast 60 procent av barnen går i skolan 

(Svenska Afghanistankommittén, 2017). Anledningarna till bristande skolgång är till exempel 

att det på grund av krig eller konflikter inte funnits möjlighet att gå i skola, att det saknats 

tillgång till skolor eller att elever från vissa minoritetsgrupper eller flyktinggrupper inte 

tillåtits gå i skola (Bomström Aho, 2018). 

 

Utbildningen ser olika ut i olika länder, exempelvis skiljer sig utbildningen i Afghanistan och 

Syrien markant från den i Sverige. Skillnader kan även förekomma inom länder. Därför möter 

ofta nyanlända ett helt nytt utbildningssystem med nya lärandeprocesser och pedagogiska 

former som de är tvungna att anpassa sig till (Sharif, 2017). I Afghanistan är utbildningen 

mycket auktoritär och eleverna uppmuntras sällan till kritiskt tänkande (Svenska 

Afghanistankommittén, 2017). Detta innebär att många nyanlända elever måste lära sig helt 

nya studiemetoder och lära sig förstå helt andra krav på kunskap. Sharif (2017) beskriver i sin 

studie av nyanlända ungdomar från Irak att de där hade fått lära sig utantill och att ha ett 

okritiskt förhållningssätt till de kunskaper som lärdes ut. Därför ifrågasatte de sällan 

information och hade svårt att värdera och tänka kritiskt menar Sharif. De hade också 

svårigheter både med att arbeta självständigt och i grupp eftersom detta inte förekommer i 

utbildningen i Irak. Vidare hade ungdomarna problem med att diskutera och argumentera, 

något de heller inte tränat på tidigare (a.a.). Detta bidrar till elevernas stress och frustration 

över att inte nå kunskapskraven. 

   

2.3. Nationella prov 

De nationella proven har två huvudsyften. Det ena är att bedömning och betygssättning ska 

bli så likvärdig och rättvis som möjligt. Det andra är att ge information om i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls dels på skolnivå, dels på huvudmannanivå och dels på 

nationell nivå. Provet ska endast vara en del av lärarens bedömning och betygssättning 

(Skolverket, 2016b). Vidare skriver Skolverket kring provens funktion: 

 

Proven har i första hand en summativ funktion och är en avstämningspunkt i slutet av en 

årskurs i grundskolan som visar vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen 

där prov genomförs. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera 

kursplanerna och ämnesplanerna. De kan även i viss mån ha en formativ funktion, till 

exempel att ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas. (Skolverket, 2016b, s. 11) 
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Hirsh (2016) menar att det idag finns ett starkt politiskt och medialt fokus på provens 

summativa funktioner och att detta sannolikt i hög grad påverkar hur lärarna utformar sin 

undervisning. Hon anser därför att det finns risk för att undervisningen fokuseras på de delar 

av kunskapskraven som förekommer på proven och att mycket tid läggs på att förbereda 

eleverna för proven, bland annat vad gäller format och innehåll. Vidare, vad gäller likvärdig 

bedömning, konstaterar hon att hänsyn måste tas både till bedömning av elevprestationer och 

möjligheten till inlärning "Sambedömning blir på det viset en process som inte bara innefattar 

bedömning av konkreta elevuppgifter, utan även arbete kring en gemensam syn på 

kursplanernas innehåll och hur man undervisar om det." (Hirsh, 2016, s. 11). Lundahl (2017, 

s. 6) skriver att de nationella proven är "en form av maktutövande som på gott och ont formar 

den svenska skolan" och att proven är "en så naturlig del av den svenska skolan att det kan 

vara svårt att se alternativen". Han menar också att det är viktigt för demokratin att dessa 

strukturer granskas. Vidare konstaterar han att den tidigare forskningen på området i 

huvudsak haft fokus på provkonstruktion i stället för konsekvenser för lärare och elever i 

undervisningen. 

  

Det nationella provet är gemensamt för svenska och svenska som andraspråk och består av tre 

delar. Delprov A prövar elevens förmåga att tala, samtala och diskutera på svenska. Delprov 

B prövar elevens förmåga att läsa och tolka olika typer av texter på svenska och delprov C 

prövar elevens förmåga att skriva en egen text på svenska. Skolverket för statistik över 

resultaten av de nationella proven i samtliga ämnen där proven genomförs. Där visas det 

totala resultatet, resultaten på respektive delprov och det totala resultatet uppdelat mellan 

flickor och pojkar. I resultatet för provet i svenska som andraspråk finns dessutom en 

uppdelning mellan kommunala och fristående skolor, föräldrarnas utbildningsnivå, elever 

födda utomlands före respektive efter skolstart samt nyinvandrade elever och elever med 

okänd bakgrund (Skolverket, 2018a).  

 

För bedömning av provet ska läraren följa Skolverkets bedömningsanvisningar för varje 

delprov. När det gäller delprov B bedöms elevens förmåga att "läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften" (Skolverket, 2018c, s. 6). Delprovet som 

består av 23 uppgifter av två typer, öppna uppgifter och flervalsuppgifter, prövar fyra olika 
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läsförståelsemoment. Skolverket (2018d) beskriver de fyra läsförståelsemomenten enligt 

följande: 

 

• Hitta efterfrågad information - hitta och återge information som uttrycks tydligt i 

texten. 

• Dra enkla slutsatser - hämta information från texten som sedan omformuleras i svaret. 

• Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera - förstå och belysa dolda 

budskap eller en underliggande mening i texten. 

• Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag - t ex känna igen texttypiska 

drag eller värdera textens information. 

 

Skolverkets bedömningsunderlag består av en bedömningsmall med bland annat information 

om svarskrav och poäng samt hela elevlösningar med kommentarer. Samma 

bedömningsanvisningar gäller för elever som läser svenska respektive svenska som 

andraspråk (Skolverket, 2018c). 

 

Vad gäller delprov C bedöms elevernas förmåga att "formulera sig och kommunicera i /.../ 

skrift", "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang", "urskilja språkliga 

strukturer och följa språkliga normer" och till viss del "söka information från olika källor" 

(Skolverket, 2018c, s. 24). Delprovet består av en skrivuppgift där eleverna får välja mellan 

tre olika skrivuppgifter som representerar olika typer av texter. Skrivuppgiften ska också 

anpassas till ett sammanhang och en mottagare. Dessutom bedöms källhantering i två av 

uppgifterna. Skolverkets bedömningsunderlag består av en uppgiftsbeskrivning där kraven för 

uppgiften anges, en bedömningsmatris där kursplanens kunskapskrav konkretiseras samt 

elevlösningar med analyser och bedömningar (a.a.). Det finns två olika bedömningsmatriser, 

en för svenska och en för svenska som andraspråk, men innehållet är exakt detsamma i båda 

matriserna. Det enda som skiljer bedömningarna i de båda ämnena åt är att man i svenska som 

andraspråk ska ta hänsyn till elevens kommunikationsstrategier, exempelvis "omskrivning, 

nybildning, överanvändning, övergeneralisering och förenkling" (Skolverket, 2018c, s. 25). 

Skolverket anger att anledningen till att det i princip inte är några skillnader mellan 

bedömningarna i svenska och svenska som andraspråk är att formuleringarna i kursplanerna i 

de båda ämnena är i stor sett identiska. Sahlée (2017) menar att vissa tillvägagångssätt 
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föredras i bedömningsmaterialet när det gäller hur eleven bör tolka skrivuppgiften. I sin studie 

där hon jämför bedömningen av elevtexter i svenska och svenska som andraspråk visar det sig 

att texterna i svenska stämmer bättre överens med den tolkning som föredras av Skolverket. 

Därför anser hon att nyanlända inte bör bedömas efter samma kriterier som en elev som har 

svenska som modersmål och har gått nio år i svensk skola.  

 

2.4. Andraspråksinlärning 

Det första språk en individ lär sig kallas modersmål eller förstaspråk. Förstaspråksinlärning 

sker informellt i språkets naturliga miljö vilket betyder att individen lär sig språket utan 

formell utbildning i det land språket talas (Torpsten, 2008).  Ett språk som lärs in efter 

förstaspråket men också i språkets naturliga miljö kallas därför andraspråk (Einarsson, 2004). 

De elever som läser svenska som andraspråk har därför ett annat modersmål än svenska. 

Eleverna lär sig svenska formellt genom undervisningen i skolan men också informellt 

utanför skolan, till exempel tillsammans med kamrater (Torpsten, 2008). Abrahamsson (2009) 

skriver att förstaspråk lärs in i en viss ordning, utvecklingsstadier, hos barn och menar att 

dessa utvecklingsstadier tycks vara generella och universella. Han menar att barnet först lär 

sig modersmålets språkljud för att därefter lära sig enstaka ord. Därefter följer stadier med 

yttranden som innehåller två, tre respektive fyra ord. Samtidigt med dessa stadier sker också 

en utveckling av böjningsmorfologi och syntax. Vidare hänvisar Abrahamsson till ett antal 

studier som gjorts i USA där det framkommit att även andraspråksinlärning sker i en viss 

ordning och att denna ordning är densamma oavsett andraspråksinlärarens modersmål. Dessa 

studier visade också att andraspråket är ett språk i utveckling istället för en färdig produkt 

som avviker från målspråket (a.a.). Norrby och Håkansson (2007, s. 69) ger exempel på 

typiska drag i ett andraspråk: 

 

• transfer (överföring från ett tidigare inlärt språk, t ex ordföljd) 

• förenkling (t ex utelämning av prepositioner och hjälpverb) 

• övergeneraliseringar (t ex alla verb böjs regelbundet) 

• helfraser (t ex "det spelar ingen roll") 

• undvikande av vissa strukturer 
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Enligt Skolverket (2017) är huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i 

andra språk än minoritetsspråken om minst fem elever önskar det och om det finns tillgång till 

lämpliga lärare. Man skriver också att "goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av 

svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan" samt att "ett rikt och varierat 

modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till 

företeelser i omvärlden" (Skolverket, 2017, s. 39). Persson (2016) skriver om hur viktig 

modersmålsundervisning är för språkutveckling hos tvåspråkiga elever. Hon menar också att 

tvåspråkighet har betydelse vid kognitiv utveckling och att det underlättar metaspråklig 

medvetenhet (medvetenhet om språkens struktur och funktion). Vidare anser hon att 

tvåspråkighet också har positiva effekter för begreppsbildning, slutledningsförmåga och 

kreativt tänkande. Kaya (2016) tar också upp modersmålsundervisningen som en 

framgångsfaktor för nyanländas lärande. Ytterligare faktorer som är viktiga för nyanländas 

språkutveckling och lärande som hon nämner är bland annat undervisning som bygger på 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, mycket stöttning för elever efter behov och 

möjlighet för eleverna att utveckla språk- och ämneskunskaper parallellt (a.a.). Skolverket 

(2017) hänvisar till tidigare forskning och skriver att elever som får undervisning både på sitt 

modersmål och på det nya språket når en högre språklig nivå på båda språken än elever som 

endast får undervisning på det nya språket. Vissa elever kan till och med nå en högre språklig 

nivå på det nya språket än infödda elever. 

 

Persson (2016) förklarar anledningen till modersmålets betydelse genom transfer. 

Med transfer, också kallat translanguaging, menas att alla språk hos individen hänger ihop i 

ett språkligt system. Genom att individen lär sig något på ett språk utvecklas också individens 

hela språkliga system.  Även Lahdenperä och Sundgren (2016) talar om transfer. De menar att 

tidigare har olika språk ansetts vara separata enheter men att man numera ser olika språk som 

delar i en språklig enhet och att språken kompletterar varandra. Einarsson (2004) förklarar 

transfer som överföring av språkdrag från ett språk till ett annat. Han menar att man brukar 

identifiera två typer av transfer, negativ och positiv, där negativ transfer, interferens, stör 

andraspråksinlärningen medan positiv transfer, facilitering, underlättar 

andraspråksinlärningen. Som exempel på negativ transfer tar han upp brytning. Abrahamsson 

(2009) redogör för en syn på transfer som resurs och strategi i andraspråksinlärningen och 

som en del av en kreativ konstruktion av andraspråket. Han menar också att idag används ofta 
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termen tvärspråkligt inflytande i stället för transfer eftersom den bättre speglar den språkliga 

process som transfer innebär. Duek (2017) skriver att elever kan öka sin förståelse genom att 

använda alla sina språkliga resurser. 

 

Vad gäller läsförståelse på ett andraspråk, som även ingår i det nationella provet, påpekar 

Economou (2015) att läsning och tolkning av texter alltid sker i ett kulturellt sammanhang och 

att elevernas historia, kultur, normer, värderingar, kunskaper och erfarenheter, som hon kallar 

repertoar, påverkar deras förståelse och tolkning av en text. Med det menar hon att texter kan 

tolkas på olika sätt beroende på läsarens repertoar. Det betyder att nyanlända elever tolkar 

texter utifrån sin repertoar vilken inte nödvändigtvis stämmer överens med den tolkning som 

föredras i bedömningsmaterialet. Economou menar också att även en text har en repertoar, det 

vill säga de idéer, normer, antaganden och konventioner som uttrycks i texten (a.a.). När en 

person läser en text möts alltså läsarens och textens repertoarer och utifrån detta möte tolkar 

läsaren texten.   

2.5. Svenska som andraspråk 

Sedan 1989 är svenska som andraspråk ett eget ämne i gymnasiet men det var inte förrän 

1995 som ämnet blev behörighetsgivande för högre studier (Tingbjörn, 2004).  Syftet med 

svenska som andraspråk är enligt Skolverket (2018b) att eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att: 

 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  

• välja och använda språkliga strategier,  

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  

• söka information från olika källor och värdera dessa. 

 

Det centrala innehållet delas upp i följande delar: läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, 

berättande texter och sakprosatexter, språkbruk samt informationssökning och källkritik. 

Inom varje del anges en rad förmågor eleverna ska undervisas i och träna på. Vidare är 

kunskapskraven uppdelade i huvudsakligen tre delar: läsa och tolka olika typer av texter, 
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skriva olika typer av egna texter samt tala, samtala och diskutera (Skolverket, 2018b). Det är 

också dessa tre kunskaper som testas i det nationella provet.  

 

Det finns inget separat nationellt prov i svenska som andraspråk utan provet är detsamma som 

i svenska. Däremot skiljer sig bedömningsmallarna något åt. Sahlée (2017) påpekar i sin 

avhandling, med stöd av Skolverkets statistik, att betyg och resultat för elever som läser 

svenska som andraspråk har försämrats markant sedan 1998. Hon skriver att andelen icke 

godkända har stigit från 16,3 till 47,1 procent fram till 2016. Någon motsvarande försämring 

har dock inte skett i övriga ämnen. I exempelvis svenska har motsvarande siffra varit konstant 

runt 3 procent. Hon menar vidare att det är anmärkningsvärt att detta förhållande inte 

uppmärksammats och studerats närmare. Sjögren (1996, s. 24) resonerar om olika språkliga 

kunskapsnivåer. Hon beskriver forskarvärldens uppdelning i kommunikativt respektive 

akademiskt språk. Hon förklarar skillnaderna enligt följande: "Det kommunikativa språket 

förekommer i 'ansikte mot ansikte'-situationer, tar hjälp av gester och uttrycker mest sådana 

kontextbundna tankar som samtalspartnern kan gissa sig fram till. Det akademiska 

klassrumsspråket däremot, består till stor del av kontextoberoende tankar med 

generaliseringar, kategoriseringar och annan kognitivt krävande tankeverksamhet." Hon anger 

vidare att det tar två år för ett nyanlänt barn att nå kommunikativ kompetens medan det tar 

samma barn mellan fem och sju år att nå akademisk kompetens i nivå med infödda barn i 

samma ålder. 

 

2.6. Teori 

Fokus i den här studien ligger på den sociokulturella teorin. Säljö (2014) menar att språk 

samspelar med andra uttrycksformer. Enligt den sociokulturella teorin kan man därmed inte 

analysera ett fenomen som en isolerad företeelse utan man måste även ta hänsyn till andra 

faktorer. När det gäller andraspråksinlärning kan dessa faktorer till exempel vara kontext, 

socialt samspel, kultur, religion, politik, tidigare erfarenheter, sociolingvistiska 

bakgrundsfaktorer, attityder, motivation, intelligens, språkbegåvning och inte minst 

inlärningsålder (Abrahamsson, 2009). Säljö (2000) anser att den sociokulturella teorin 

fokuserar på samspelet mellan kollektiv och individ. Han säger vidare att skolan är en viktig 

lärandemiljö men att lärande även sker i många andra sammanhang såsom i familjen, 

tillsammans med kamrater, framför tv:n eller på arbetet. I det sociokulturella perspektivet är 
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kommunikation, tänkande och lärande skapade av olika kulturer med olika världsbilder och 

kunskapsbaser (Säljö, 2009). Detta innebär att nyanländas kunskap och lärande har skapats av 

deras respektive kulturer och de värderingar som finns i dessa kulturer, vilka ofta skiljer sig 

från de värderingar och den kultur som finns i Sverige. 
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3. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka nyanlända elevers resultat och upplevelser av 

det nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs nio vårterminen 2018. 

Frågeställningarna är: 

 

• Hur presterar eleverna på det nationella provets olika delar? 

• Vilka svårigheter upplever eleverna med provet och varför? 
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens metod. Först ges en beskrivning av metoderna och 

anledningarna till att använda dessa. Därefter förklaras studiens urval och genomförande. Sist 

behandlas de etiska ställningstagandena. 

4.1. Metodbeskrivning 

Den här studien har genomförts som en kombination av en dokumentstudie och en 

intervjustudie. De dokument som används i den här studien är resultatsammanställningar av 

elevsvar från det nationella provet. Intervjudelen består av kvalitativa semistrukturerade 

elevintervjuer.  

 

I studien används både kvantitativ och kvalitativ metod. En kvantitativ metod kännetecknas 

framförallt av att resultaten presenteras numeriskt (Andersen & Gamdrup, 1994). I det här 

fallet presenteras resultaten från det nationella provet i form av poäng och betyg vilket är 

numeriskt. Den kvantitativa metoden har sitt ursprung främst i naturvetenskaplig forskning, 

den är deduktiv, huvudsyftet är att pröva teorier och verkligheten ses som objektiv (Bryman, 

2002). En kvalitativ metod däremot kännetecknas av att fenomen undersöks i sin kontext 

(Backman, 2016). Intervjusvaren i den här studien analyseras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv vilket innebär en kontextuell analys av resultaten. Detta görs genom att undersöka 

orsakerna till respondenternas upplevelser av provet. Den kvalitativa metoden har ett tolkande 

synsätt, den är induktiv, huvudsyftet är att generera teorier och ses som subjektiv (Bryman, 

2002).  

 

4.1.1. Dokumentstudie 

I en dokumentstudie använder man dokument och litteratur för att samla in data i stället för de 

empiriska data som samlas in genom observationer, intervjuer och enkäter. Andersen och 

Gamdrup (1994, s 73) beskriver dokumentstudier som en “form av indirekt observerande av 

sociala fenomen”. Patel och Davidsson (2011, s 68) menar att dokumentstudier kan användas 

för att “besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och faktiska skeenden”. 

Anledningar till att använda dokumentstudier kan vara att de är billiga att genomföra och de 

sparar tid (Andersen & Gamdrup, 1994). Bryman (2002) menar att en fördel med en 
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dokumentstudie är att man använder dokument som redan finns i stället för dokument som 

producerats i forskningssyfte. På så sätt påverkas inte dokumenten av forskarens värderingar 

och uppfattningar, vilket innebär att de har en högre validitet än till exempel enkäter och 

intervjuer. Anledningen till att delar av den här studien genomförts som en dokumentstudie är 

dels att det nationella provet är ett bra mått på elevernas förmågor och dels kan resultatet 

enkelt jämföras med riksgenomsnittet eftersom statistik finns tillgänglig hos Skolverket.  

 

4.1.2. Intervjustudie 

Kvalitativa intervjustudier används för att ta reda på människors tankar och upplevelser kring 

olika fenomen. Kihlström (2007, s. 48) definierar en kvalitativ intervju enligt följande: "En 

kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vardagliga 

samtalet genom att den har ett bestämt fokus." Kvale (1997, s. 13) menar att en intervju är ett 

samtal med struktur och syfte. Hans definition av en halvstrukturerad livsvärldsintervju är: 

"en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening". Halvstrukturerade eller semistrukturerade intervjuer 

innebär ofta att intervjuaren använder sig av en intervjuguide med i förväg formulerade 

frågor. Därutöver kan intervjuaren ställa följdfrågor för att utveckla informationen från 

respondenten (Bryman, 2002). På så sätt blir intervjun flexibel. Anledningen att delar av den 

här studiens genomförts med semistrukturerade intervjuer är att få fördjupad kunskap om 

orsakerna bakom resultaten från dokumentdelen.  

 

4.2. Urval 

Studien baserades på en introduktionsklass på en mindre ort i södra Sverige. Med tanke på 

tillgänglighet och tidsåtgång studerades endast en klass. Studien begränsades även till att 

omfatta endast två delar av det nationella provet, läsförståelse, delprov B, respektive 

skrivning, delprov C. Anledningen till detta var att den aktuella klassen endast genomförde 

delprov B och C. Klassen bestod av 21 nyanlända elever med fyra olika modersmål. 

Modersmålen är arabiska, 13 elever, dari, 5 elever, tigrinja, 2 elever och kroatiska, 1 elev. 

Dokumentdelen av studien baserades på provsvaren från samtliga elever i klassen medan 

intervjudelen baserades på intervjuer med fem strategiskt utvalda elever. Definitionen av 

nyanländ i den här studien är att eleven har varit i Sverige mindre än fyra år. 
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För att uppnå konfidentialitet för respondenterna benämns de elever som intervjuades i 

studien R1-R5. Eftersom det nationella prov som ligger till grund för studien skrevs för ett år 

sedan anges hur lång tid respondenterna varit i Sverige samt hur länge de läst svenska som 

andraspråk vid tiden för provet.  

 

Tabell 1. Presentation av respondenterna i intervjustudien. 

Respondent Ursprung Modersmål 
Antal år i 

Sverige 

Antal år med 

studier i Sva 

R1 Eritrea tigrinja 3,5 3 

R2 Syrien arabiska 3,5 3 

R3 Afghanistan 
dari och 

persiska 
2,5 2 

R4 Afghanistan dari 2 2 

R5 Syrien arabiska 1,5 1 

 

R3 är född i Afghanistan av afghanska föräldrar men har bott i Iran sedan hen var två år. 

Därför har R3 två modersmål, dari och persiska.  

4.3. Genomförande 

I följande avsnitt ges en beskrivning av hur studien genomfördes. Först beskrivs 

tillvägagångssättet med dokumentstudien. Därefter beskrivs hur intervjustudien genomfördes.  

 

4.3.1. Dokumentstudie 

De båda delproven från det nationella provet i svenska som andraspråk för årskurs nio, 

vårterminen 2018 analyserades var för sig och jämfördes sedan med varandra. Delprov B är 

uppdelat i fyra delar: hitta information, dra enkla slutsatser, sammanföra och tolka samt 

granska och värdera. Här kan man därför se på vilken del eleverna fick högst respektive lägst 

resultat. De olika delarna analyserades separat för att sedan jämföras med varandra.  
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Resultaten i den här delen av studien anges i form av poäng och betyg. I 

resultatsammanställningen från det nationella provet anges delprov B med både poäng och 

betyg medan delprov C endast anges med betyg. I delprov B poängsätts de fyra delarna var 

för sig och räknas sedan ihop till en totalpoäng på delprovet. För att kunna jämföra de båda 

delproven med varandra och med Skolverkets statistik har betygen i båda delproven  räknats 

om till poäng som i denna studie benämns betygspoäng. Till detta användes samma metod 

som Skolverket använder för att räkna ut genomsnittlig provbetygspoäng där varje 

bokstavsbetyg motsvaras av ett värde. Betyget A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10 och 

F = 0 (Skolverket, 2018a).  

 

4.3.2. Intervjustudie 

Intervjuerna genomfördes på den skola eleverna går och varje elev fick välja lämplig tid och 

lokal. Anledningen till detta var att eleverna skulle känna sig så trygga och bekväma som 

möjligt i intervjusituationen (Trost, 2005). För att få struktur och behålla fokus i intervjuerna 

skrevs frågorna ner i förväg i en intervjuguide. Frågorna bestod av både öppna frågor och 

flervalsfrågor. Som komplement till dessa frågor ställdes också följdfrågor för att få en 

djupare förståelse för elevernas svar (Kvale, 1997). Intervjuerna spelades in på mobiltelefon 

och stödanteckningar gjordes under intervjuns gång. Inspelningarna lyssnades igenom ett 

flertal gånger och svaren på de öppna frågorna transkriberades i nära anslutning till 

intervjutillfällena. Därefter gjordes en sammanställning av transkriberingarna och 

stödanteckningarna. Till sist gjordes en jämförelse mellan de olika respondenternas svar och 

en sammanställning av resultatet. 

 

4.4. Etik 

När all form av forskning bedrivs krävs det att hänsyn tas till de forskningsetiska principerna, 

där ändamålet är att värna om respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna består av 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa innebär sammanfattningsvis att respondenterna ska ges information 

om studien och dess syfte samt att de har rätt att avbryta studien när helst de önskar. Vidare 

att personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast brukas i forskningssyfte.  
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I dokumentdelen av studien medverkar respondenterna inte aktivt, då deras resultat från det 

nationella provet har hämtats från arkiverade dokument. Vetenskapsrådet (2002) menar att 

bland annat studiens storlek kan tas i beaktande gällande om, och i så fall hur, information ska 

ges. I det här fallet har inte respondenterna informerats eller tillfrågats om samtycke eftersom 

studien endast kommer att publiceras i begränsad omfattning och endast kommer att användas 

i utbildningssyfte. Därför anses risken att de kan komma till skada som minimal. I 

intervjudelen av studien tillfrågades respondenterna om sin medverkan vid intervjutillfällena 

och informerades då också om studiens syfte. De informerades även om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun om de så önskade. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att proven 

har avidentifierats vad gäller respondenternas personuppgifter. Elevernas intervjusvar 

presenteras också helt anonymt. Vad gäller nyttjandekravet kommer provresultaten och 

intervjusvaren endast att användas i denna studie. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först redovisas dokumentstudien vilken avser 

resultatet av det nationella provet i svenska som andraspråk. Därefter presenteras 

intervjustudien vilken avser svaren från elevintervjuerna. 

 

5.1. Dokumentstudie - resultat av det nationella provet 

Nedan redovisas resultaten från det nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs nio 

vårterminen 2018 i tabellform. Tabellerna visar resultatet i form av betyg och poäng. De två 

delproven redovisas i var sin tabell och slutligen redovisas resultatet på provet som helhet i en 

separat tabell.  

 

Tabell 2. Resultat från en IMS-klass av nationella provet i svenska som andraspråk, delprov B. 

Betyg Antal 

elever 

Poäng 

hitta 

informa-

tion 

Poäng 

dra 

enkla 

slutsatser 

Poäng 

samman-

föra och 

tolka 

Poäng 

granska 

och 

värdera 

Total 

prov-

poäng 

Betygs-

poäng 

A 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 

D 1 8 6 18 6 38 12,5 

E 4 28 20 44 16 108 40 

F 16 108 58 124 22 328 0 

Totalt 21 144 84 186 44 474 52,5 

 

I delprov B, som mäter elevernas förmåga att läsa och tolka olika typer av texter, dominerade 

betyget F, det vill säga inte godkänt, med 16 elever. Endast fem av eleverna blev godkända, 

23,8 procent. Ingen av eleverna lyckades nå betygen A, B eller C. Den elev som klarade 

delprovet bäst fick betyget D. Av de fyra olika läsmomenten fick eleverna högst resultat på att 

sammanföra och tolka och lägst resultat på att granska och värdera, med 186 respektive 44 

poäng (Tabell 1). Den genomsnittliga provpoängen på delprovet blev 21,7. 
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Genomsnittspoänger för de olika läsmomenten blev enligt följande: hitta information 6,6, dra 

enkla slutsatser 4,0, sammanföra och tolka 8,9 samt granska och värdera 2,2. Den 

genomsnittliga betygspoängen på delprovet blev 2,5.  

 

Tabell 3. Resultat från en IMS-klass av nationella provet i  

svenska som andraspråk, delprov C. 

Betyg Antal elever Betygspoäng 

A 0 0 

B 0 0 

C 1 15 

D 2 25 

E 4 40 

F 14 0 

Totalt 21 80 

 

I delprov C som mäter elevernas förmåga att skriva en egen text fick majoriteten av eleverna, 

14 st, betyget F, alltså inte godkänt. Antalet elever som blev godkända var sju, 33,3 procent. 

Ingen av eleverna lyckades nå betygen A och B. Den elev som lyckades bäst på delprovet fick 

betyget C (Tabell 2). Den genomsnittliga betygspoängen för delprovet blev 3,8.  
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Tabell 4. Resultat från en IMS-klass av nationella provet i  

svenska som andraspråk, totalt provresultat. 

Betyg Antal elever Betygspoäng 

A 0 0 

B 0 0 

C 0 0 

D 1 12,5 

E 3 30 

F 17 0 

Totalt 21 42,5 

 

En sammanräkning av resultaten av delprov A och C, det vill säga det totala provresultatet, 

visade att betyget F var mest frekvent, 17 elever blev därmed inte godkända. Endast fyra 

elever blev godkända på provet som helhet, 19 procent. Ingen av eleverna fick betygen A, B 

eller C. Den elev som lyckades bäst fick betyget D (Tabell 3). Den genomsnittliga 

betygspoängen på hela provet blev 2,0. 

5.2. Intervjustudie - resultat av elevintervjuer 

När det gäller vilket språk eleverna talar mest i skolan, svarade R1, R3 och R5 att de talar 

mest svenska. R2 och R4 svarade att de mest talar sitt modersmål. På frågan om vilket språk 

de talar mest på fritiden och i hemmet svarade endast R1 svenska medan R2, R3, R4 och R5 

uppgav att de mest talar sitt modersmål. Alla respondenterna uppgav att anledningen till att de 

mest talar sitt modersmål på fritiden är att deras kompisar oftast har samma modersmål och 

att det känns mest naturligt att använda det. R5 sa också att hen talar sitt modersmål för att 

inte glömma bort det. R1, som angav att hen talar mest svenska på fritiden, menade att 

orsaken var att det inte finns så många som talar hens modersmål. R2 uttrycker sig så här: 

 

För att alla mina kompisar som har runt omkring mig så de är från Syrien så de pratar 

arabiska och det blir svårt för ... när jag vill börja prata svenska med dem kanske de 

förstår inte eller de säger någonting till mig så det blir svårt att jag förstår. (R2) 
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R1, R3, R4 och R5 tyckte att delprov B, läsning, var svårast. Endast R2 ansåg att del C, 

skrivning, var svårast. Respondenterna uppgav flera olika orsaker till att de upplevde 

läsningen som svår. R1 menade att frågorna var svåra att förstå och att det var svårt att tolka 

texterna medan R3 uppgav att hen hade för lite erfarenhet om innehållet i texterna och att man 

inte läser den typen av texter i hemlandet. R4 ansåg att texterna innehöll svåra ord och att det 

var svårt att tolka och uttrycka egna tankar om texterna och R5 upplevde att det var svårt att 

hinna läsa alla texterna. R2, som uppgav att skrivningen var svårast, menade att hen är bättre 

på att läsa än att skriva. Nedan citeras R3: 

 

De flesta av oss som kommer från Afghanistan de går inte i skola där alls ... här vi känner 

inte några av texterna för att vi jobbar inte med alla texterna i mitt land. (R3) 

 

Av de sex texter som ingick i delprov B upplevdes tre av dem som svårare än de övriga. Alla 

dessa tre texter var tidningsartiklar. R1 och R5 tyckte att Maskinerna är våra vänner ... eller? 

var svårast, R3 och R4 menade att Varannan nyfödd väntas bli 104 år var den svåraste texten 

och R2 uppgav att Jakten på vårt dna var svårast. Orsakerna till att just dessa texter upplevdes 

som svårast varierade. R1 ansåg att det var svårt att dra slutsatser från texten, R2 uppgav att 

det var svårt att förstå innehållet i texten och R3, R4 och R5 menade att språket var svårt, det 

var många nya ord och begrepp. R5 ansåg sig dessutom ha för lite kunskap om ämnet som 

texten handlade om. R4 förklarar enligt följande: 

 

Det finns några ord som nytt för mig som jag behövde att översätta dem på mitt språk 

annars det blir helt fel med allt meningen. (R4) 

 

Vad gäller vilket moment som var svårast svarade R3 och R5 att de tyckte att det var svårast 

att dra slutsatser utifrån texten, R2 och R4 menade att värdera texten var svårast medan R1 

ansåg att tolka texten var det svåraste momentet. R1 uppgav att anledningarna till detta var att 

hen har för lite erfarenhet av dessa moment medan R2 och R4 ansåg sig ha för lite kunskaper i 

svenska. R3 menade att hen var ovan vid att uttrycka egna åsikter eftersom man inte övar det i 

hemlandet. R5 upplevde att hens tolkningar av texten är annorlunda än Skolverkets. Så här 

svarade R5: 
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Jag tolkar den boken på mitt sätt och du tolkar på ditt sätt, sen vi kommer till den här facit 

som ska vara exakt så man drar slutsats enligt hjärnan så man kommer inte exakt på det 

som står i facit. (R5) 

 

I delprov C kunde eleverna välja att skriva en av tre olika texter. R3 och R5 valde att skriva 

en argumenterande text medan R1, R2 och R4 valde att skriva en recension. Ingen av 

respondenterna valde att skriva ett bidrag till en ungdomstidning. Alla respondenterna menade 

att orsaken till deras val av text var att just den typen av text kändes lättast att skriva.  R1, R4 

och R5 uppgav dessutom att de hade tränat på den typen av texter innan provet och enligt R3 

och R5 handlade texten om ett ämne som de kände till. R2 svarade att hen trodde att en 

recension var lätt att skriva eftersom hen hade missuppfattat vad en recension är. På frågan 

om vad de tycker de hade behövt träna mer på inför provet svarade R1, R3 och R5 att de hade 

behövt träna mer på läsförståelse samt att tolka och analysera texter. R2 och R4 uppgav 

däremot att de hade behövt träna mer på att skriva olika typer av texter. Nedan uttrycker R1 

sin åsikt så här:   

 

Jag tycker det var liksom nåt som saknades. Man skulle kunna liksom träna på det här ... 

läsförståelse, att man ska tolka texten, man ska liksom jobba verkligen i klassen tills alla 

liksom får i sig på riktigt liksom, och man testar, testar igen, istället att man tar nya saker 

hela tiden. Eftersom det är bra man lyckas på det här nationella provet. Jag tycker det är 

viktigt så är bättre att man tränar innan. (R1) 

 

I citatet ovan uppger R1 dessutom att hen tycker att det nationella provet är ett viktigt prov. 

5.3. Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att eleverna hade störst svårigheter med delprov B, läsning. Fem elever blev 

godkända på läsdelen medan sju blev godkända på skrivdelen. Det läsmoment eleverna fick 

högst resultat på var att sammanföra och tolka texterna medan de fick lägst resultat på att 

granska och värdera texterna. Endast fyra elever blev godkända på provet som helhet. 

 

Fyra av fem respondenter upplevde läsdelen som svårast. De texter respondenterna tyckte var 

svårast var alla av typen tidningsartiklar. Läsmomenten som upplevdes som svårast var att dra 
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slutsatser från texten och att värdera texten. I delprov C valde tre elever att skriva en 

recension medan två valde att skriva en argumenterande text.  

 

Orsakerna till elevernas upplevda svårigheter uppgavs bland annat vara att språket i texterna 

var svårt, att eleverna hade för lite erfarenhet om innehållet i texterna, att de hade för lite 

erfarenhet av den typen av texter och att elevernas kunskaper i svenska var otillräckliga. Tre 

av respondenterna uttryckte att de hade behövt träna mer på läsförståelse medan två menade 

att de behövt träna mer på att skriva.  
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat. Först diskuteras resultaten från det nationella 

provet och jämförs med Skolverkets statistik. Därefter följer en diskussion kring 

intervjusvaren följt av vidare diskussion och en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med 

slutord och förslag på vidare forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat. Avsnittet börjar med en diskussion kring resultatet av 

dokumentstudien och fortsätter med en diskussion kring resultatet av intervjustudien. 

 

6.1.1. Dokumentstudie - resultat av det nationella provet 

Resultatet av dokumentstudien visar att eleverna fick lägst resultat på delprov B (läsning). 

Den totala betygspoängen blev 52,5 jämfört med 80 för delprov C (skrivning). Skolverkets 

statistik visar att även på riksnivå var resultatet lägre på delprov B än på delprov C. Dock 

hade den undersökta klassen lägre genomsnittlig betygspoäng, 2,5 på delprov B och 3,8 på 

delprov C, jämfört med riksnivån som låg på 4,3 respektive 5,0. Andelen godkända elever i 

den aktuella klassen var 23,8 procent på delprov B och 33,3 procent på delprov C. På riksnivå 

var andelen godkända 36,4 procent respektive 41,8 procent (Skolverket, 2018a). Vad gäller de 

fyra läsmomenten hade eleverna störst svårigheter med att granska och värdera texterna. Detta 

moment kunde ge maximalt 10 poäng och genomsnittspoängen för klassen var 2,1. Högst 

resultat fick eleverna på att sammanföra och tolka texter där maxpoängen var 30 och klassens 

genomsnittspoäng var 8,9. Skolverkets statistik visar dock inte resultaten för de olika 

läsmomenten utan endast det totala resultatet på delprovet varför ingen jämförelse med 

riksnivån kan göras. Det totala resultatet på provet blev 42,5 betygspoäng och ger ett 

genomsnitt på 2,0 vilket är betydligt sämre jämfört med 5,7 på riksnivå. Andelen icke 

godkända elever på provet som helhet var 81 procent i den aktuella klassen medan andelen 

icke godkända var 50,5 procent på riksnivå (Skolverket, 2018a). Sahlée (2017) menar att 

andelen icke godkända elever i svenska som andraspråk har stigit från 16,3 till 47,1 procent 

sedan 1998. Sahlée förklarar detta med det senaste årens stora invandring. Med en så låg 

andel godkända på provet kan man fundera över om det är för svårt och att man bör 

konstruera om provet och eventuellt sänka kraven för att bli godkänd. 
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Studiens resultat stämmer därmed överens med resultaten på riksnivå så till vida att eleverna 

hade större svårigheter med delprov B än delprov C. Att döma av Skolverkets statistik och 

studiens resultat är det svårare för nyanlända elever att läsa och tolka texter än att skriva egna 

texter på svenska. Eventuella orsaker till detta kommer att diskuteras längre fram i detta 

avsnitt. Anledningarna till att klassen i studien fick ett sämre resultat på provet än 

riksgenomsnittet kan vara flera, men studien är för liten för att man ska kunna dra några 

generella slutsatser. Med endast 21 elever i klassen får varje elevs resultat stor betydelse för 

utfallet i denna studie. Om en eller två elever får ett dåligt resultat får det stor negativ 

påverkan på hela klassens resultat. Det kan vara så att någon elev inte mådde bra den dagen 

provet skrevs och därför fick ett sämre resultat. Eftersom nyanlända elever har sämre psykisk 

hälsa än övriga elever (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011) kan det finnas en större risk att 

en IMS-elev mår dåligt när provet skrivs.  Eleverna är också medvetna om att det nationella 

provet är ett viktigt prov och någon kan därför ha känt sig nervös och därigenom lyckats 

sämre. Bomström Aho (2018) påpekar också att många nyanlända har kort tid på sig att få 

betyg och komma in på gymnasiet och att de därför känner sig stressade. Detta kan bidra till 

att eleverna känner sig pressade i provsituationen och därför presterar sämre. Kanske var det 

ett par elever i den aktuella klassen som mådde dåligt på provdagen vilket, på grund av 

studiens ringa storlek, fick stor genomslagskraft på resultatet. En annan möjlig orsak är att i 

Skolverkets statistik räknas även delprov A in i det totala provresultatet. Om en elev får bra 

resultat på delprov A påverkar detta naturligtvis det totala resultatet. På grund av att studien 

endast innehåller delprov B och C kan detta eventuellt påverka den aktuella klassens resultat 

negativt. Ytterligare en orsak är att det kan finnas en skillnad i bedömningen av provet mellan 

olika skolor. Sahlée (2017) anser dessutom att det i skrivdelen av det nationella provet finns 

vissa tolkningar av elevtexterna som föredras i bedömningsmaterialet och att detta 

missgynnar elever som läser svenska som andraspråk. Möjligheten finns att lärarna som 

bedömde den aktuella klassen tog större hänsyn till Skolverkets bedömningsmaterial än andra 

bedömare. Det finns naturligtvis också en möjlighet att några elever i klassen helt enkelt är 

svagare än genomsnittet på riksnivå. 
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6.1.2. Intervjustudie - resultat av elevintervjuer 

Under elevintervjuerna framkom det att fyra av de fem respondenterna talar mest sitt 

modersmål i hemmet och på fritiden. Den främsta orsaken uppgavs vara att deras kompisar 

också talar deras modersmål. Följaktligen umgås respondenterna mest med andra med samma 

modersmål. Den mest troliga anledningen till detta är inte bara att de talar samma språk, 

vilket naturligtvis gör det lättare att kommunicera, utan även att man har samma kulturella 

bakgrund och därmed också samma referensramar. Wellros (1998) menar att när man inte 

känner igen eller kan tolka människors beteende skapas ett kognitivt kaos som leder till 

osäkerhet och stress. Livet som nyanländ innehåller redan mycket osäkerhet och stress. Därför 

är det naturligt att man väljer att umgås med andra från samma kultur där man känner till de 

sociala koderna och vet vilka oskrivna lagar och regler som gäller.  

 

Flertalet respondenter, fyra av fem, upplevde läsförståelsen som den svåraste delen av provet. 

En orsak som respondenterna uppgav som förklaring till detta var att respondenterna hade 

svårt att tolka texterna och en respondent uppgav att man inte läser den typen av texter i 

hemlandet och att hen hade för lite erfarenhet av innehållet i texterna. Ytterligare en 

respondent upplevde att det var svårt att uttrycka egna tankar om texterna. Sharif (2017) 

skriver att nyanlända ofta möter helt andra utbildningssystem och pedagogiska metoder än de 

är vana vid från sina hemländer där de fick lära sig utantill och inte ifrågasätta eller värdera 

den kunskap som lärdes ut. Svenska Afghanistankommitén (2017) påpekar att eleverna sällan 

uppmuntras till kritiskt tänkande i Afghanistan. Dessutom uppger man att endast 60 procent 

av barnen går i skola (a.a.). Economou (2015) menar att läsning och tolkning av texter alltid 

sker i ett kulturellt sammanhang och att elevernas historia, kultur, normer, värderingar, 

kunskaper och erfarenheter påverkar deras förståelse och tolkning av en text. Det betyder att 

nyanlända elever tolkar texter utifrån sitt kulturella sammanhang och att de därför har svårt att 

förstå och tolka texter med utgångspunkt i ett helt annat kulturellt sammanhang. Kaya (2016) 

påpekar därför att det är viktigt att undervisningen utgår från elevernas egna erfarenheter och 

kunskaper. Utöver detta uttryckte en respondent att texterna innehöll svåra ord. Sjögren 

(1996) delar upp språket i kommunikativt respektive akademiskt språk där det 

kommunikativa språket är mer kontextbundet och det akademiska innehåller generaliseringar 

och kategoriseringar och är mer kognitivt krävande. Hon anger att det tar två år för ett 

nyanlänt barn att nå kommunikativ kompetens medan det tar samma barn mellan fem och sju 
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år att nå akademisk kompetens i nivå med infödda barn i samma ålder. Respondenterna i 

studien hade läst svenska som andraspråk i mellan ett och tre år vid tiden för provet vilket 

förklarar varför orden upplevdes som svåra. Dessutom var språket i flera av texterna på 

akademisk nivå. Abrahamsson (2009) slår fast att andraspråk är ett system i utveckling och 

respondenternas upplevelser av att provet var svårt beror troligen på att de inte kommit 

tillräckligt långt i sin andraspråksutveckling. 

 

De tre texter respondenterna upplevde som svårast var tidningsartiklar. Tre av respondenterna 

tyckte att språket var svårt med många nya ord och begrepp. Även här kan man tänka sig att 

respondenterna inte har kommit så långt i sin språkutveckling att de därför inte behärskar 

specifika ämnesord. Respondenterna har en bra kommunikativ kompetens men har ännu inte 

nått akademisk kompetens. En respondent menade att det var svårt att förstå innehållet i 

texten och en uppgav att det var svårt att dra slutsatser från texten. Detta är också en följd av 

att de inte har tillräcklig språklig kompetens. 

 

De moment i läsförståelsen respondenterna upplevde som svårast var att dra slutsatser, att 

tolka och att värdera texten. Ett par orsaker som angavs var för lite erfarenhet av dessa 

moment och ovana att uttrycka egna åsikter. Slutsatsen som kan dras av detta är att 

respondenterna hade behövt träna betydligt mer på att läsa, tolka och värdera text. I synnerhet 

eftersom dessa moment inte förekommer i utbildningen i respondenternas hemländer (Sharif, 

2017; Svenska Afghanistankommitén, 2017). En annan orsak var att respondenternas tolkning 

inte stämde med Skolverkets vilket sannolikt beror på att respondenternas kultur, normer, 

värderingar och tidigare erfarenheter påverkar deras tolkning av texten (Economou, 2015). 

 

I skrivdelen valde respondenterna att skriva recension respektive argumenterande text. De 

främsta anledningarna var att de kände sig säkra på den typen av texter och hade tränat på 

dem före provet. En av respondenterna menade dessutom att det handlade om ett ämne hen 

hade kunskap om. Detta visar vikten av att eleverna behöver mycket träning på olika typer av 

texter och att texterna handlar om sådant eleverna kan relatera till. Eftersom nyanlända elever 

till stor del har andra referensramar än svenskfödda elever kan man argumentera för att de 

nationella proven i svenska och svenska som andraspråk inte bör vara desamma. 
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Respondenterna ansåg dessutom själva att de behövt träna mer på både att läsa och att skriva 

inför provet.   

 

6.1.3. Vidare diskussion 

Dokumentstudien visade att delprov B, läsdelen, var den del eleverna fick lägst resultat på och 

därför får anses vara den svåraste. Detta bekräftas av elevintervjuerna där fyra av fem 

respondenter upplevde att läsförståelsen var svårast. Därmed kan man konstatera att både det 

objektiva resultatet av provet och respondenternas upplevelser av det stämmer överens så till 

vida att läsdelen var den svåraste delen av provet.  

 

Det moment i läsdelen som eleverna fick lägst resultat på enligt dokumentstudien var att 

granska och värdera texterna. I elevintervjuerna svarade endast två av respondenterna att det 

var svårast att granska och värdera texterna. Två respondenter menade att det var svårast att 

dra slutsatser och en tyckte att det var svårast att tolka texterna. Anledningen till att resultaten 

från dokumentstudien och elevintervjuerna inte stämmer helt överens kan vara att 

respondenterna inte hade helt klart för sig vad som menas med de olika momenten. Dessutom 

intervjuades endast fem elever. Hade ett större antal elever intervjuats hade eventuellt 

resultatet stämt bättre överens med dokumentstudiens. 

 

Enligt dokumentstudien var andelen godkända 23,8 procent på läsdelen och 33,3 procent på 

skrivdelen. I elevintervjuerna ansåg tre respondenter att de hade behövt träna mer på att läsa 

och att tolka texter inför provet medan två hävdade att de behövt träna mer på att skriva olika 

typer av texter. Med tanke på de låga andelar som blev godkända på både läsdelen och 

skrivdelen finns det anledning att påstå att eleverna behövt träna betydligt mer både på att läsa 

och skriva.  

 

Något som framkom i elevintervjuerna var svårigheter med att tolka och dra slutsatser från 

texterna eftersom man har för lite erfarenhet av innehållet i texterna. Economou (2015) anser 

att tolkning av texter alltid sker i ett kulturellt sammanhang. Eftersom nyanlända ofta har en 

annan kulturell bakgrund än svenska elever har de därför svårare att tolka texterna som ingår i 

provet, i synnerhet eftersom texterna är skrivna utifrån ett svenskt kulturellt perspektiv. Det är 

lätt att tänka sig hur svårt det måste vara att dra slutsatser om något man inte har erfarenhet av 
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eller kan relatera till. Sahlée (2017) anser dessutom att de tillvägagångssätt som föredras i 

bedömningsmaterialet missgynnar de nyanlända elevernas tolkningar. Hon menar därför att 

svenska och nyanlända elever inte bör bedömas enligt samma kriterier. 

 

Ett annat problem som också blir tydligt i elevintervjuerna är att språket i texterna var svårt 

med många nya ord och begrepp och därmed var det svårt för eleverna att förstå vad texterna 

handlade om. Språket i flera av texterna var på en akademisk nivå. Eftersom många 

nyanlända har kort och bristfällig skolgång på grund av krig och konflikter eller 

diskriminering (Bomström Aho, 2018) har de ofta inte nått en akademisk nivå i sitt 

modersmål. Därför menar Persson (2016) att modersmålsundervisning är oerhört viktig vid 

andraspråksinlärning, inte minst för språkutveckling, kognitiv utveckling och metaspråklig 

medvetenhet men också för begreppsbildning, slutledningsförmåga och kreativt tänkande. 

Modersmålet har även stor betydelse för transfer som är ett av de typiska drag för andraspråk 

som nämns av Norrby och Håkansson (2007) och där man överför språkdrag från ett språk till 

ett annat i en språklig enhet där språken kompletterar varandra (Lahdenperä & Sundgren, 

2016; Einarsson, 2004; Duek, 2017).  

 

En slutsats som kan dras både från dokumentstudien och elevintervjuerna är att för att höja 

andelen godkända på provet behövs mycket mer träning både i läsning och skrivning. Redan 

nu påverkas och formas undervisningen i hög grad av de nationella proven genom att 

undervisningen fokuseras på de delar av kunskapskraven som förekommer på proven. Mycket 

tid läggs också på att förbereda eleverna för proven, bland annat vad gäller format och 

innehåll (Hirsh, 2016). Dessutom har den tidigare forskningen på området i huvudsak haft 

fokus på provkonstruktion i stället för konsekvenser för lärare och elever i undervisningen 

(Lundahl, 2017). Konsekvenserna av ytterligare träning inför provet skulle bli att i stort sett 

all undervisningstid går åt till detta.  

6.2. Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes dels som en dokumentstudie, dels som en intervjustudie. 

Dokumentdelen omfattar en IMS-klass på 21 elever. Intervjudelen omfattar intervjuer med 

fem av eleverna.  Eftersom hela studiens omfattning är liten kan man inte dra några generella 

slutsatser utifrån dess resultat. Man kan dock göra vissa generaliseringar utifrån resultatet i 

dokumentdelen eftersom detta stämmer överens med Skolverkets statistik på riksnivå. 
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Det finns flera fördelar med att göra en dokumentstudie. Bland annat har man möjlighet att 

studera en större mängd data än vad som är möjligt vid till exempel intervjuer. Att använda 

redan existerande dokument innebär att dokumenten inte producerats i forskningssyfte och 

därför inte har påverkats av forskarens värderingar och uppfattningar vilket kan vara fallet 

med enkäter och intervjuer (Bryman, 2002). En nackdel med dokumentstudier kan vara att 

man endast har tillgång till de data som finns i dokumenten. För att kunna göra en djupare 

analys av resultaten krävs därför ibland ytterligare information eller svar på specifika frågor. 

Därför innehåller denna studie även en intervjudel för att ge elevernas syn på provet och få en 

bakgrund till provets resultat. De dokument som används i denna studie är 

sammanställningsdokument av elevresultat från det nationella provet i svenska som 

andraspråk i årskurs nio vårterminen 2018, det vill säga en typ av officiella dokument. 

Fördelen med att använda dessa dokument är att fler elevresultat har kunnat analyseras än vid 

till exempel en intervjustudie. Däremot ger inte dokumenten svar på orsakerna bakom 

resultaten. För att kompensera för detta har även en intervjustudie gjorts. 

 

Den största fördelen med en intervjustudie är att man kan ställa frågor som är relevanta för 

undersökningen. Gör man en semistrukturerad intervju har man dessutom möjlighet att ställa 

följdfrågor för att få mer utförliga och djupare svar. Det finns dock flera nackdelar med 

intervjustudier. Det ställs stora krav på den som intervjuar. Kvale (1997, s. 136) skriver 

följande: " En intervjuare bör vara kunnig på det område som är föremål för undersökningen, 

behärska konsten att samtala, ha språkkänsla och ett öra för intervjupersonens speciella sätt att 

uttrycka sig." Kihlström (2007) menar att det finns risk att intervjuaren ställer ledande frågor 

eller styr intervjun i en viss riktning. Bryman (2002) talar om följsamhet hos respondenterna, 

det vill säga en tendens hos respondenter att hålla med om eller ta avstånd från frågor och 

påståenden. Han menar vidare att det finns en önskan hos vissa respondenter att vilja ge en 

positiv bild av sig själv och att detta kan påverka deras svar. Dessutom påpekar han att det är 

en hierarkisk relation mellan intervjuare och respondent. Utöver detta måste intervjuaren tolka 

respondenternas svar. Intervjuerna som används i denna studie är fem semistrukturerade 

elevintervjuer. Dessa intervjuer ger en indikation om orsakerna bakom dokumentstudiens 

resultat och gjordes därför som ett komplement till denna.     
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6.3. Slutord och vidare forskning 

Utifrån studiens resultat kan man konstatera att endast 19 procent var godkända på provet 

vilket är en mycket låg andel. Även om andelen godkända på riksnivå, 49,5 procent, var 

väsentligt högre, är det trots allt endast hälften av eleverna som är godkända. Elevintervjuerna 

visar också att respondenterna upplevde provet som svårt i flera avseenden. Ett så lågt resultat 

borde få Skolverket att reagera och fundera över provets konstruktion. Är det verkligen 

rimligt att svenska och svenska som andraspråk har samma prov? Är det rimligt att nyanlända 

och svenskfödda elever bedöms enligt samma kriterier? Svenska och svenska som andraspråk 

har inte bara gemensamt nationellt prov. De har dessutom i stort sett identiska kursplaner och 

kunskapskrav (Skolverket, 2018c). Själv anser jag att det är märkligt att två olika ämnen har 

samma kursplan, samma kunskapskrav och samma nationella prov. Vad är då syftet med att 

ha två ämnen? Enligt min mening borde kursplanen i svenska som andraspråk skrivas om och 

kunskapskraven sänkas till en rimlig nivå för nyanlända. Som en följd härav borde 

bedömningskriterierna i det nationella provet anpassas till de sänkta kunskapskraven. En 

svårighet som framkom i studiens elevintervjuer var att texterna innehöll många nya och 

svåra ord och begrepp. Bör vi kräva att alla nyanlända ska nå kunskaper i svenska på en 

akademisk nivå när många av dem inte når den nivån i sitt modersmål? Min åsikt är att för 

många nyanlända räcker det att nå kunskaper i svenska på en kommunikativ nivå. Följaktligen 

borde texterna i provet förenklas språkligt. För de nyanlända elever som vill gå vidare till 

högre studier bör det givetvis finnas möjlighet att komplettera sina kunskaper i svenska till en 

akademisk nivå. En annan svårighet visade sig vara att eleverna har för lite erfarenhet av 

texternas innehåll vilket gör det svårt för dem att tolka texterna utifrån sina egna erfarenheter. 

Därför borde texterna i provet också anpassas till nyanländas erfarenheter och kulturella 

bakgrund.  

 

Eftersom studiens omfattning är liten är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån 

resultatet. Det behövs ytterligare studier både vad gäller resultat av det nationella provet i 

svenska som andraspråk och intervjuer med elever om hur de upplever provet. Det vore 

intressant att göra en liknande studie men med ett betydligt större elevunderlag för att se om 

det blir ett liknande resultat samt att intervjua lärare för att få deras syn på det nationella 

provet.  
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Bilaga 

Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du bott i Sverige? 

 

2. Hur länge har du läst svenska som andraspråk? 

 

3. Vilket språk talar du mest? 

 

i skolan 

 

hemma och på fritiden 

 

Varför? 

 

4. Vilken del av provet tycker du var svårast? 

 

o läsdelen 

o skrivdelen 

 

5. Varför tycker du att den delen var svårast? 

 

6. Läsdelen bestod av flera texter. Du skulle svara på frågor till några av 

texterna. Vilken av de texterna tycker du var svårast? 

 

o Märit 

o Maskinerna är våra vänner ... eller? 

o Jakten på vårt dna 

o Varannan nyfödd väntas bli 104 år 

o Svaret 

o Spela kula 

 

7. Varför tycker du att den texten var svårast? 

 

8. Vilket moment var svårast i texten? 

 

o hitta information i texten 

o dra slutsatser utifrån texten 

o tolka texten 

o värdera texten 
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9. Varför tycker du att det momentet var svårast? 

 

10. I skrivdelen fick ni välja mellan tre olika texter. Vilken text valde du? 

 

o argumenterande text 

o bidrag till en ungdomstidning 

o recension 

 

11. Varför valde du att skriva den texten? 

 

12. Vad tycker du att du hade behövt träna mer på inför provet? 

 

 

 
 


