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Sammandrag 
 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk arbetar formativt i 

undervisningen med digitala verktyg och om arbetet kan främja andraspråkselevernas 

litteracitetsutveckling. För att besvara undersökningens frågeställningar användes en kvalitativ 

intervjumetod med fyra svenska som andraspråkslärare där de besvarade frågor om hur de 

arbetar formativt med digitala verktyg i undervisningen och hur de upplevde att arbetssättet 

påverkade elevernas litteracitetsutveckling. Resultatet visade att lärarna dels arbetade på 

någorlunda på liknande vis, dels att de upplevde arbetssättet gav en främjande effekt på 

elevernas litteracitetsutveckling jämfört med när lärarna arbetade analogt. Det som avvek från 

hur en rekommenderas arbeta formativt var att lärarna inte använde eleverna som 

läranderesurser där anledningen till detta var på grund av elevernas varierade språkkunskaper.  

 

 

Nyckelord: formativ bedömning, formativt arbetssätt, digitala verktyg, litteracitetsutveckling, 

genrepedagogik, andraspråksundervisning. 
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1. Inledning 
 

I den didaktiska kärnan av lärarutbildningen har främst två arbetsområden varit av intresse för 

mig. Det är att arbeta med formativ bedömning samt att arbeta med digitala verktyg i 

undervisningen. I andraspråksundervisning är ett formativt och språkutvecklande arbetssätt 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv en lyckad kombination för goda utvecklingsmöjligheter 

hos andraspråkselever. I skolans styrdokument finns det stöd för användandet av den formativ 

bedömningen då det står att lärare fortlöpande ska ge varje elev individuell information om 

framgångar och utvecklingsbehov likväl som det finns både stöd och krav att använda digitala 

verktyg i undervisningen (Skolverket 2011). Skolverket betonar även att arbete med digitala 

verktyg kan vara främjande för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling (Skolverket 

2020). Digitala verktyg kan bidra med fler möjligheter att variera arbetssätten utifrån elevernas 

enskilda behov medan det formativa arbetet ger elever nödvändig återkoppling och stöd i 

inlärningsprocessen som kan främja deras litteracitetsutveckling.  

Vid sökning efter tidigare forskningsstudier blev det uppenbart att det främst har 

undersökts hur lärare arbetar formativt med hjälp av digitala verktyg bland förstaspråkselever 

och inte i lika stor utsträckning i andraspråksundervisnigen. Detta la grunden till att undersöka 

hur lärare i svenska som andraspråk arbetar formativt med digitala verktyg och om det kan 

främja andraspråkselevers litteracitetsutveckling. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk arbetar formativt i 

undervisningen med digitala verktyg och om arbetet kan främja andraspråkselevernas 

litteracitetsutveckling. Frågeställningarna är följande: 

 

1. Hur arbetar lärare i svenska som andraspråk formativt med digitala verktyg i 

undervisningen? 

2. Hur upplever lärare att det formativa arbetet med digitala verktyg påverkar 

andraspråkselevers litteracitetsutveckling? 

 

1.3 Definition av centrala begrepp  
 
Multimodalitet, som handlar om att använda olika uttrycksformer för den skrivna texten, kan 

förknippas med termen det vidgade textbegreppet som innebär att en skriftlig framställning 
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även kan överföras i kombination med andra kommunikativa funktioner som exempelvis bild, 

film eller ljud (Skolverket 2016:1f) 

Litteracitet omfattar förmågorna att läsa och skriva samt att besitta en kognitiv förmåga 

till att tillämpa förmågorna i olika slags språkliga kommunikationssituationer och sociala 

praktiker (Gee 2015:55, Bagga-Gupta & Säljö 2013:12). 

Vad digitala verktyg innebär kan variera beroende på sammanhang men syftar oftast på 

både fysiska redskap såsom datorer, läroplattor samt smarttelefoner såväl som olika 

programvaror, internettjänster, nedladdningsbara mjukvaror och applikationer till datorn, 

kollaborativa arbetsytor, sociala medier samt digitala responssystem (Skolverket 2020). 

 

2. Forskningsöversikt 
 

I följande avsnitt presenteras studier och teorier kopplat till litteracitetsutveckling, formativ 

bedömning, multimodalitet i andraspråksundervisning och att arbeta med digitala verktyg i 

andraspråksundervisning. 

 

2.1 Formativ och summativ bedömning 
 
För att beskriva bedömning i skolan används de två begreppen formativ och summativ 

bedömning. Den formativa bedömningen beskrivs som bedömning för lärande medan den 

summativa bedömningen är bedömning av lärande där skillnaden mellan dessa beror på vilket 

syfte som bedömningen avser, det vill säga vad den ska användas till (Klapp 2015:15, Lundahl 

2014:11). Formativ bedömning innebär att lärare ger elever relevant återkoppling under 

arbetsgången och därmed stöttar dem i inlärningsprocessen. Det är en bedömningsprocess som 

konkretiserar vad elever behöver utveckla för nå sina enskilda kunskapsmål (Klapp 2015:16). 

Den summativa bedömningen är en väsentlig del i undervisningen eftersom bedömningsformen 

förtydligar var elever befinner sig i läroprocessen i förhållande till kunskapskraven (Klapp 

2015:16). 

Holmgren (2016) skriver att det finns tre aspekter som måste vara tydliga för elever om 

bedömningen ska vara utvecklande. Det första är det planerade målet för arbetet, den andra 

aspekten är beviset på var eleven ligger i förhållande till målet/kvaliteten och den tredje 

aspekten är hur eleven ska gå till väga för att minska avståendet mellan elevens nuvarande läge 

och det förväntade målet (Lundahl & Folke-Fichtelius 2016:178f).  
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Bedömning av lärande gör läraren till en observatör och kontrollant av eleven 

medan bedömning för lärande gör läraren delaktig i elevens utveckling och 

lärprocess. 

(Lundahl & Floke-Fichtelius 2016:177) 

 

Dessa tre aspekter är grunden i bedömning för lärandet och vidare skriver författaren att det 

inte är någonting som ska misstolkas för att vara ett enkelt arbete. Vidare problematiserar 

Holmgren (2016) den andra aspekten med frågan ”Varför ska eleven se beviset på sin kvalitet?” 

och besvarar den med att beviset är väsentligt för elevens förståelse av kvaliteten/målet 

(Lundahl & Folke-Fichtelius 2016:79f). 

 

2.2 Strategier för formativt arbete 
 
Lärandet är en interaktiv process vilket kräver delaktighet både från elever och lärare men även 

klasskamrater. Det är betydande för litteracitetsutvecklingen att lärare inte bara mäter kunskap 

utan att de synliggör för elever var de befinner sig kunskapsmässigt och konkretiserar vad de 

behöver arbeta vidare med för att nå sina mål (Lundahl 2014:84). Detta skriver Lundahl (2014) 

när han vidare presenterar fem strategier samt en matris som Thompson och Wiliam (2007) har 

skapat som tar hänsyn till tre olika användningar: elever ser sin egen kunskapsutveckling, 

läraren anpassar sin fortsatta undervisning utifrån elevresultat samt att även elever ändrar sitt 

arbetssätt (Lundahl 2014:84). De fem strategierna för formativ bedömning är följande: 

 

1. Att tydliggöra, informera och skapa förståelse hos eleverna om vilka kriterier som måste 

uppfyllas för framgång. 

2. Att bevisa för eleverna att lärandet har skett genom exempelvis jämförelse av tidigare 

uppgifter kontra nya uppgifter. 

3. Att ge återkoppling som utvecklar lärandet 

4. Att genom exempelvis kamratrespons använda elever som läranderesurser för varandra. 

5. Att få elever att ta ansvar för sitt eget lärande (Lundahl 2014:85). 

 

Dessa fem strategier om hur formativ bedömning används i läroprocessen där lärare, elev och 

klasskamrater med hjälp av strategierna kan visa var eleven befinner sig, var eleven är på väg 

och hur eleven ska nå målen förtydligas i följande matris: 
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 Vart eleven är på väg Var är eleven nu  Hur når eleven målen 

Lärare Tydliggöra mål och 

kunskapskvaliteter (1) 

Skapa tecken på lärande 

(2) 

Framåtsyftande feedback (3) 

Klasskamrater Förstå målen och dela 

skolans syn på 

kunskapskvaliteter (1) 

 

Göra eleverna till resurser till varandra (4) 

 

 

Stärka elevens förmåga till självbedömning (5) 

Eleven Förstå målen och dela 

skolans syn på 

kunskapskvaliteter (1) 

Tabell 1. De fem strategierna för formativ bedömning (Lundah 2014:85) 

 
Strategi 1 innebär att läraren måste tydliggöra vilka mål och ämneskunskaper som måste 

uppfyllas i kursen. Det är betydande att elever är medvetna om vilka förväntningar lärare har 

samt vilka grundläggande kunskaper som är viktiga och hur dessa ska bedömas för att i sin tur 

kunna synliggöra deras kunskaper. Lärare kan konkretisera mål och kunskapskrav genom 

elevexempel som visar hur exempelvis texter har bedömts i de olika betygsnivåerna (Lundahl 

2014:89f).  

Strategi 2 är en betydande funktion i bedömningen eftersom när elever ser tydliga tecken 

på utveckling stärker det den inre motivationen. Det finns olika redskap för att testa elevers 

kunskap som exempelvis diskussionsövningar i klassrummet där elever får visa sina 

kommunikativa kunskaper om det är vad som ämnas testas (Lundahl 2014:109f) Med andra ord 

kan lärare observera hur elever kommunicerar med varandra i diskussionsövningen och bilda 

en uppfattning om huruvida eleverna besitter tillräckligt med kunskap inom området eller om 

de behöver mer övning.  

Strategi 3 handlar om återkoppling vilket är kärnan i formativ bedömning, det vill säga 

bedömning för lärandet. Återkopplingen stärker elevens deltagande i läroprocessen medan den 

ökar elevens möjlighet till interaktion med läraren. Läraren måste dock analysera skillnaden 

mellan var eleven befinner sig just nu och hur hen ska nå det förväntade målet för att kunna ge 

adekvat återkoppling som bidrar till utveckling hos eleven (Lundahl 2014:127). Lundahl (2014) 

nämner att enligt forskare finns det tre olika typer av återkoppling beroende på vad 

informationen ska användas till och dessa är överblickande, diagnostiska och formativa 

bedömningar. Den överblickande bedömningen fastställer enbart att eleven exempelvis har 

misslyckats med uppgiften medan den diagnostiska bedömningen visar hur misslyckandet har 

skett, dock utan förklaring hur det ska åtgärdas. Om bedömningen erhåller en åtgärd för hur 

eleven ska lyckas med uppgiften är det en formativ återkoppling vilket i förlängningen blir en 

formativ bedömning eftersom eleven får en förståelse för vad som har blivit fel och utvecklar 

strategier för att inte upprepa misstaget (Lundahl 2014:127) 
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Strategi 4 innebär att eleverna agerar som läranderesurser åt varandra. Lundahl (2014) 

ger exemplet där starka elever medvetet placeras i grupper tillsammans med svagare elever i 

syfte att stötta de svagare eleverna (Lundahl 2014:135). Den fjärde strategin kan jämföras med 

Lev Vygoskijs sociokulturella perspektiv och teorin om den proximala utvecklingszonen. 

Bråten & Thurmann-Moe presenterar Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, 

eller den närmaste utvecklingszonen som den även kallas, vilket är en central del i Vygotskijs 

utvecklingsteori och handlar om undervisning och utveckling där förståelsen för barnets 

sociokulturella och psykologiska utveckling kopplas till undervisningsprinciper (Bråten & 

Thurmann-Moe 1998:104). Den proximala utvecklingszonen är den kognitiva process som 

krävs för att ett barn skall förflyttas från en utvecklingsnivå till en annan. Vygotskij menade att 

i förhållande till barnets aktuella utvecklingsnivå skall det vara möjligt för barnet att genom 

kognitiv förmåga nå den potentiella utvecklingsnivån strax ovanför den nivå barnet befinner 

sig på (Bråten & Thurman-Moe 1998:105).  

 

It is the distance between the acutal development level as determined 

by independent problem solving and the level of potential 

development as determined through problem solving under adult 

guidance or in collaboration with more capable peers.” 

 

(Vygotskij 1978:86 i Bråten & Thurmann-Moe 1998:105) 

 

Det är den potentiella möjligheten till fortsatt utveckling som är av betydelse vilket sker i en 

problemlösnings- och lärandesituation när barnet samarbetar med en kompetent klasskamrat. 

Samarbetet främjar barnets prestation när barnet kan genomföra mer kognitivt krävande 

uppgifter som hen inte hade klarat ensam. Det är när barnet i samspel och samarbete med andra 

kompetenta parter kan uppnå en utvecklingsnivå ovanför sin befintliga utvecklingsnivå som 

lärandet sker (Bråten & Thurmann-Moe 1998:105).  

Strategi 5 handlar om att stärka elevens förmåga till självbedömning men även att ta 

ansvar för sitt eget lärande där det är viktigt att aktivera elever i sin läroprocess där den inre 

motivationen måste vara lika drivande som den yttre motivationen från exempelvis lärare 

(Lundahl 2014:145). Jönsson (2017) stärker Lundahls (2014) uttalande när han förklarar 

betydelsen i att elever utvecklas till att arbeta mer självständigt ”genom att själva kunna planera, 

genomföra och utvärdera sina uppgifter” (Jönsson 2017:123).  
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2.3 Flerspråkighet och litteracitetsutveckling 
 

På 80- och 90-talet kom New Literacy Studies att ersätta den traditionella synen på litteracitet 

med ett mer sociokulturellt perspektiv (Gee 2015:56, Bagga-Gupta & Säljö 2013:12). Qarin 

Franker förklarar att den engelska termen ’multiliteracies’ inom svensk andraspråksforskning 

syftar på ”litteraciteter och flerspråkighet och multimodala litteraciteter” vilket handlar om 

förmågan att tolka och förstå både skrift-, bild- och ljudbaserade texter (Franker, 2019:20). En 

litterat människa besitter inte enbart förmågan att tolka och förstå analoga medier som 

traditionella tidningar och böcker utan kan även tolka och förstå digitala medier som 

multimodala budskap, bilder, logotyper och symboler (Franker 2019:20f). 

Både Gee (2015) och Franker (2019) menar att lärare bör ha förståelse och ta hänsyn till 

elevers sociala, språkliga och litteracitetsanknutna erfarenheter vid läroprocessen (Gee 

2015:97f, Franker 2019:25). Franker skriver i sin undersökning att det finns tre centrala 

förhållningsätt som lärare bör arbeta utifrån vid andraspråkselevers litteracitetsutveckling. De 

tre förhållningsätten är respekt, meningsfullhet och ansvar där ömsesidig respekt mellan lärare 

och elev i kombination med en öppen dialog om lärandet utgör grunden medan 

meningsfullheten finns i undervisningens utformning och innehåll där eleven sedan aktivt tar 

ansvar för sitt eget lärande (Franker 2019:25f).  

Inom svenska för invandrare (SFI) och svenska som andraspråk (SVA) används en 

resursmodell som visar hur dynamiken inom litteracitetsarbetet fungerar när elever använder 

sig av samtliga resurser vid arbete inom olika litteracitetspraktiker (Franker 2019:28). 

 

 
Figur1. Resursmodell för den grundläggande litteracitetsundervisning (Franker 2016:1). 



 10 

 

I resursmodellens center finns elevernas sociokulturella, språkliga och litteracitetsanknutna 

resurser vilket omfattar deras livs- och litteracitetserfarenheter som exempelvis läsande och 

skrivande i olika sammanhang, muntliga språkkunskaper samt texter och bilder. Vidare 

sammanfogas dessa erfarenheter med de fyra litteracitetspraktikerna som är betydelseskapande 

praktik, analyserande praktik, textanvändningspraktik och kodknäckningspraktik (Franker 

2019:28). Franker hävdar att det krävs ett gränsöverskridande arbete mellan det flerspråkiga, 

verbala och visuella för att utveckla andraspråkselever litteraciteter på ett meningsfullt och 

användbart sätt (2019:28f).  

 

2.4 Multimodalitet och andraspråksundervisning 
 
Det är betydande för språkutvecklingen att lärare dels är medvetna om de svårigheter och 

möjligheter multimodala texter innebär, dels att elever utvecklar multimodal litteracitet1 vilket 

betyder att elever kan hantera och förstå funktionen av olika uttrycksformer i texter de möter 

och i den egna textproduktionen där det även finns ett multimodalt meningsskapande 

(Danielsson 2013:174). Angående lärares medvetenhet skriver Danielson (2013) att det 

”dessutom behövs en sådan medvetenhet för att på ett insiktsfullt sätt kunna bedöma de texter 

som eleverna skapar i olika modaliteter och kombinationer av modaliteter” (Danielsson 

2013:174). Multimodalt meningsskapande avser användandet av olika uttrycksformer, eller 

resurser, på olika sätt för olika syften där digitala verktyg erbjuder en större variation av 

kommunikationsmöjligheter (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018:47). Det är betydande för 

elevers lärande att det multimodala meningsskapandet har ett syfte och att det finns en 

autenticitet i användandet av olika resurser exempelvis visuellt meningsskapande som i bilder 

och filmer eller muntligt meningsskapande som i att framföra ett tal (Edvardsson, Godhe & 

Magnusson 2018:48). Med andra ord behöver elever veta hur de använder digitala verktyg, 

varför de använder digitala verktyg och att användandet kan variera beroende på syfte och 

sammanhang. Det ställer krav på elevernas kognitiva förmåga att dels förstå innebörden av det 

multimodala meningsskapandet och dels förstå hur användandet kan förändras utifrån kulturella 

eller sociala sammanhang (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018:52). 

Lärares digitala kompetens vid förarbete, genomförande och efterarbete är avgörande för 

huruvida arbetet med digitala verktyg i undervisningen är gynnsamt eller inte (Skolverket 

 
1 Danielssons benämning multimodal litteracitet kan likställas med det tidigare nämnda engelska begreppet 

multiliteracies. 
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2020). Skolverket skriver att lärare bör ställa frågan huruvida de digitala verktygen kan verka 

språkutvecklande för eleverna av anledningen att digitala verktyg, datavaruprogam och 

applikationer oftast inte är anpassade att använda i undervisningen (Skolverket 2020). 

Fortsättningsvis uppger Skolverket (2020) att inför arbetet med digitala verktyg krävs en 

planering utifrån de didaktiska grundfrågorna vad, vem, hur och varför vilket tidigare 

konstaterats av Edvardsson, Godhe & Magnusson (2018:47). Edvardsson, Godhe & Magnusson 

utvecklar med att betona betydelsen att se över stöttning och anpassning utifrån elevers 

individuella förutsättningar som behov och förkunskaper i både ämneskunskaper såväl som i 

användandet av digitala verktyg (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018:47ff). Därefter 

rekommenderas lärare att överväga planera momentet och utforma momentet utifrån 

genrepedagogikens cirkelmodell, den proximala utvecklingszonen samt Cummins 

fyrfältsmodell (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018:66ff). Det kan även vara gynnsamt för 

elevers metakognitiva förmåga att fråga vilket arbetssätt de tycker bäst om samt utifrån vilket 

arbetssätt de lär sig bäst (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018:69). 

Vid genomförandet behöver lärare dels visa elever hur de navigerar bland de digitala 

verktygen och dels visa hur användandet av den digitala tekniken fungerar vilket exempelvis 

kan vara hur eleverna förflyttar sig mellan olika modaliteter samt hur resurserna kan samspel 

med varandra (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018:71f). Digitala verktyg kan både stötta 

och störa undervisningen vilket ställer krav både på läraren att vägleda eleverna i användandet 

och eleverna i att hantera de digitala verktygen korrekt (Edvardsson, Godhe & Magnusson 

2018:84ff). 

När det är dags för efterarbetet krävs det reflektion om hur arbetet med digitala verktyg 

fungerade i förhållande till lektionsinnehållet. Detta bör ske med ett kritiskt förhållningssätt där 

målet är att utveckla undervisningen vidare samt granska om elever fick möjligheter att nå sina 

mål eller inte och vad det kan beror på (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018:91f). Det 

rekommenderas att lärare använder kollegiet som bollplank i reflektionerna. Även det 

utvidgade kollegiet2 nämns vara användbara som både bollplank och inspirationskälla för 

vidareutveckling av undervisningen (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018:72). 

 

  

 
2 Det utvidgade kollegiet används för att benämna andra lärarkollegor i exempelvis Facebook-grupper utöver 

kollegorna på arbetsplatsen. 
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3. Metod och material 
 

3.1 Metod 
 

I undersökningen har en kvalitativ metod med hjälp av halvstrukturerade intervjuer använts för 

att besvara undersökningens frågeställningar. Informationsbearbetning och samtalsanalys sker 

utifrån en kvalitativ grund. Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker ”förstå världen från intervjupersonens synpunkt, formulera 

meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på 

vetenskapliga förklaringar” (Kvale & Brinkmann, 2009:45). Enligt Dalen (2015) är intentionen 

med metoden kvalitativ intervju att ”få framträffande och beskrivande information om hur 

andra människor upplever olika sidor av sin livssituation” (Dalen, 2015:14) och vid 

förberedelser, genomförande och efterarbete av intervjuerna har detta tagits hänsyn till. 

Intervjuerna (se Bilaga 2) är halvstrukturerade med förbestämda frågor av öppen karaktär 

med god möjlighet till följdfrågor. Intervjufrågorna fokuserar på hur informanterna beskriver 

och upplever det formativa arbetet med digitala verktyg vid planering, genomförande och 

utvärdering av ett arbetsmoment. Vidare efterfrågas vilka svårigheter och möjligheter 

arbetssättet kan resultera i och hur informanterna upplever att det påverkar elevernas 

litteracitetsutveckling. De fem nyckelstrategierna i formativt arbetssätt används som stöd till 

möjliga följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en halvstrukturerad intervju inte 

ska vara likt ett slutet frågeformulär men inte heller som ett vardagligt samtal vilket innebär att 

det ska finnas en flexibilitet i intervjun där intervjupersonen kan tala fritt utifrån frågornas tema 

(Kvale & Brinkmann 2009:43). De frågeområden som intervjuguiden (se Bilaga 2) utgår från 

är digitala verktyg, formativt arbetssätt och hur informanterna planerar, genomför och 

utvärderar undervisningen. Halvstrukturerade intervjuer anses lämpliga för inhämtning av 

material eftersom de ger informanterna frihet att berätta om sina upplevelser och synpunkter 

vilket är vad kvalitativa studier strävar efter att undersöka. Intervjuerna har genomförts digitalt 

med hjälp av Google Meet och intervjulängden blev cirka 45 minuter vardera. För att finna 

respondenterna skickades en förfrågan om deltagande ut i en Facebook-grupp som heter 

Svenska som andraspråk. Gruppen är en del av det utvidgade kollegiet och medlemmarna 

arbetar som lärare i svenska som andraspråk eller inom SFI. 

Transkriberingsmetoden som har använts är en kombination av bastranskription och 

förenklad transkription där transkriptionen är ordagrann samt följer stavningskonventionen 

men utelämnar exakt mätning av pauser, prosodiljud och detaljuttal (Norrby 2014:100ff). 
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Metoden rekommenderas när materialet ska kodas till en mer lättillgänglig form (Norrby 

2014:100). Eftersom undersökningens syfte inte är att exempelvis undersöka människors 

talvanor eller uttal bedömdes det att pauser, prosodi samt detaljuttal inte är nödvändigt att 

transkriberas. Transkriptionen är ordagrann men senare under resultat är citaten språkligt 

justerade från talspråk till att efterlikna skriftspråk för ökad läsbarheten. 

 

3.2 Material 
 

Som material till undersökningen har fyra svenska som andraspråkslärare verksamma inom 

gymnasieskolan blivit intervjuade. Lärarnas uttalanden redovisas under valfritt pseudonym där 

namnen inte representerar könstillhörighet.  

Respondenten Anna arbetar på det estetiska programmet på en av de större 

gymnasieskolorna i staden, som omfattar samtliga nationella program, i en medelstor stad i 

Sverige. Hon tog lärarexamen 1982 och blev behörig svenska som andraspråkslärare på 90-

talet.  

Den andra respondenten Edvin arbetar som svenska som andraspråkslärare på ett 

teoretiskt och praktiskt gymnasium i en mellanstor stad i norra Mellansverige. Han har arbetat 

som svenska som andraspråkslärare sedan 2013 och tog lärarexamen 2016. 

Respondent Maria tog lärarexamen 2001 som SO-lärare och vidareutbildade sig till 

svenska som andraspråkslärare 2010. Hon har sedan dess undervisat halva tiden på högstadiet 

och halva tiden på gymnasiet och arbetar nu på ett kommunalt gymnasium för både teoretiska 

och praktiska program i norra Sverige.  

Respondenten Catrin började arbeta som lärare efter gymnasiet i slutet av 70-talet och tog 

sedan lärarexamen 2002 som svenska som andraspråkslärare. Hon vidareutbildade sig senare 

till specialpedagog och arbetar idag delvis som specialpedagog och delvis som svenska som 

andraspråkslärare på ett naturbruksgymnasium i en mindre stad i Mellansverige.  

 

3.3 Metodkritik 
 

En av undersökningens frågeställningar efterfrågar hur lärare i svenska som andraspråk arbetar 

formativt med digitala verktyg i undervisningen vilket den kvalitativa forskningsintervjun inte 

kan besvara. Metoden kan enbart undersöka hur lärare uppfattar att de arbetar formativt. 

Klassrumsobservationer hade varit en mer lämplig metod men utifrån rådande restriktioner på 

grund av pandemin är inte obehöriga tillåtna att besöka gymnasieskolor i Sverige. Det var även 
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på grund av pandemin som intervjuerna skedde via Google Meet. Det medförde dock 

möjligheten att intervjua lärare från olika geografiska områden vilket bidrog till fler potentiella 

informanter.  

 

3.4 Urval 
 
Informanterna har valts utifrån följande urvalskriterier: 

• Lärare som undervisar i svenska som andraspråk på gymnasiet  

• Lärare som aktivt arbetar med digitala verktyg i undervisningen 

 

Målet var att få ett urval som ger ett kvalitativt och trovärdigt underlag för undersökningens 

syfte baserat på förutsättningarna i form av omfång, tid och tillgänglighet som undersökningen 

har avsett.  

 

3.5 Forskningsetiska krav 
 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer utifrån de fyra huvudkrav 

som ställs: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med informationskravet i åtanke och enligt samtyckeskravet 

informerades deltagarna att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst samt 

att informationen enbart kommer användas i undersökningen som nyttjandekravet kräver. Detta 

framgick i ett missivbrev som skickades ut till deltagarna där även undersökningsbeskrivning 

och syfte, kontaktuppgifter samt institutionsanknytning stod med. I och med 

konfidentialitetskravet informerades deltagarna att deras personuppgifter eller svar inte ska 

kunna identifieras av utomstående samt att deras svar kommer redovisas under valfritt 

pseudonym, vilket också framgår i missivbrevet.  

4. Resultat 
 

Med utgångspunkt i undersökningens syfte och frågeställningar redovisas det empiriska 

materialet tematiskt med hjälp av olika rubriker där utvalda citat från respondenternas yttranden 

har som syfte att förtydliga och ge styrka till resultatet. Lärplattformerna namnges inte i citaten 

för att anonymiteten ska kunna garanteras. För undersökningen ansågs det även inte relevant 

att uppge vilka lärplattformar respektive lärare använde i sitt arbete. 
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4.1 Digitala verktyg 
 

Det finns individuella skillnader gällande vilka digitala verktyg som lärarna använde i 

undervisningen exempelvis webbaserade applikationer som testar kunskaper eller 

översättningsprogram men samtliga lärare använde en lärplattform och en kollaborativ 

arbetsyta, hädanefter benämns som pedagogisk arbetsyta, i grunden. Google Suite och 

Microsoft Teams är de arbetsytor som lärarna främst använder. Lärplattformen används för 

grundläggande administrativt arbete som exempelvis grovplanering, uppgifter kopplat till 

betygskriterierna, frånvarorapportering och betygsredovisning. 

 
I [lärplattform x] publicerar jag att en uppgift ska genomföras som även 

kopplas till de kunskapskrav som ska testas. Eleverna kan se när uppgiften ska 

genomföras eller lämnas in. Här finns det ingen detaljinformation om 

uppgiften utan det publicerar jag i Google Classroom (Lärare Anna). 

 

 

Lärplattformen används vid den summativa bedömningen men används även som ett 

kommunikationsverktyg mellan lärare, elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal. 

 

Vilken typ av uppgift och när den ska genomföras publiceras i [lärplattform 

x] vilket elever, lärare och vårdnadshavare kan se i ett provschema. Uppgiften 

kopplas även till betygskriterierna. När uppgiften är genomförd registrerar jag 

den summativa bedömningen och elevens resultat. Jag kan skicka 

meddelanden till enskilda elever, klasser eller undervisningsgrupper och till 

lärare eller vårdnadshavare (Lärare Edvin). 

 

 

I den dagliga undervisningen används framförallt den pedagogiska arbetsytan som även den 

tillhandahåller arbetsuppgifter och planeringsdokument men på detaljnivå. Lärare publicerar 

både examinerande uppgifter med detaljinformation samt mindre övningar och filmklipp. Det 

är i den pedagogiska arbetsytan elever skriver sina arbeten i enskilda dokument, skapar 

presentationer eller besvarar instuderingsfrågor som sedan lämnas in till läraren.  

 
Det är min digitala bas där jag har hela kittet. Jag lägger ut uppgifter, kan se 

över elevernas skrivande och kommentera direkt i deras dokument. Jag kan 

till och med se när de skriver i realtid (Lärare Catrin). 

 

 

Återkopplingen till eleverna sker genom kommentarer i elevernas arbetsdokument. Arbetsytan 

erbjuder kommunikationsmöjligheter där lärare dels kan publicera inlägg som berör samtliga 

elever, dels via privata kommentarer i deras enskilda arbeten. 
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4.1.1 Lärplattformar 
 

Lärarna benämner lärplattformen som ett organisatoriskt verktyg där de dokumenterar resultat 

i kursmatriser och kommunicerar kunskapskraven till eleverna. Lärplattformerna erhåller 

matriser som lärarna i olika utsträckning använde sig av i undervisningen.  

 

Det är sagt att vi ska använda [lärplattform x] när vi lägger in uppgifter och 

planeringar men jag gör inte det. Det är flera lärare som inte gör det. Jag gör 

på papper eller lägger ut vad som kommer ske i kursen i Teams (Lärare Maria). 

 

Två av lärarna använde enbart lärplattformen vid organisation av planering och vid summativ 

bedömning, en av lärarna använde lärplattformen vid organisation samt både vid formativ och 

summativ bedömning medan en av lärarna inte använde lärplattformen alls förutom vid 

betygsättning. Det rådde delade åsikter om huruvida användandet av kunskapsmålsmatriser var 

gynnsamt i det formativa arbetet eller inte.  

 
När uppgiften är kopplad till kunskapskrav kan man markera i matrisen 

antingen inte alls, röd, gul eller grön. Inte alls innebär ej genomfört, rött inte 

uppnått godkänt, grönt godkänt och gult står för pågående. [Lärplattform x] 

kan användas summativt när ett bokstavsbetyg ges till eleven men om det bara 

markeras utan en bokstav kan det användas formativt i två första stegen 

eftersom det visar på var eleven befinner sig någonstans i förhållande till 

kunskapskriterierna. Tillsammans med återkoppling på arbeten blir det en bra 

komplettering för eleven (Lärare Edvin). 

 

En av lärarna menar att lärplattformen med dess kunskapsmatriser kan användas i det formativa 

arbetet medan en annan lärare menar att det kan vara missvisande för eleverna samt att det inte 

är förenligt med skolans styrdokument.  

 
Innan arbetade vi bara med [lärplattform x] och meningen är då att man ska 

koppla kunskapskraven till varje uppgift och det är inte hur vi ska göra om 

man tittar på styrdokumenten utan det är en negativ riktning. Då ska man även 

betygsätta varje uppgift. Det blir missvisande eftersom olika uppgifter väger 

olika tungt och kursen håller ju på ett helt läsår där betyg sätts i slutet av kursen 

och inte stegvis under tiden (Lärare Maria). 

 

Skillnaden i deras uttalanden är att lärare Edvin inte betygsätter varje enskild uppgift medan 

lärare Marias synsätt grundar sig i om ett bokstavsbetyg skulle redovisas för eleven. Lärare 

Edvin förklarar att det formativa arbetet sker när markeringarna enligt kunskapskriterierna sker 

i kombination med framåtsyftande återkoppling. Lärare Maria poängterar att betygsättning av 

enskilda uppgifter kan förse eleven med en falsk känsla av att ha uppnått vissa kunskapskriterier 

när markeringarna inte representerar uppgifters betydelseskillnader i verkligheten. Eftersom 
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betygsättningen baseras på en holistisk utvärdering av elevens förmågor kan det bli missvisande 

om eleven enbart utgår från färgningar av enskilda uppgifter i matrisen. 

 

4.1.2 Pedagogiska arbetsytor 
 

Samtliga lärare uttryckte att den pedagogiska arbetsytan gav bättre förutsättningar till formativt 

arbete jämfört med lärplattformen. Det utmärkande är möjligheten till tät återkoppling under 

arbetsgången som vägleder eleverna framåt i läroprocessen innan arbetet lämnas in för 

bedömning.  

 

Man kan använda Teams till att ge kommentarer på arbeten som eleverna har 

gjort. Både styrkor och svagheter. Man kan individanpassa kommentarerna. 

De som är högpresterande kan man ge en sorts återkoppling till medan man 

kan begränsa och inte skriva lika mycket till de svagare eleverna. Man rättar 

olika beroende på vilken elev man arbetar med. Allt sparas automatiskt och 

har man gjort fel kan man ändra direkt, man kan publicera och sedan vänta ett 

tag och sedan publicera igen (Lärare Maria). 

 

Arbetsytan kan även erbjuda fler möjligheter till individanpassning utifrån elevernas språkliga 

nivåer. 
 

Det som är bra är att man i ännu högre grad kan ge individuella kommentarer. 

Mina årskurstreor skrev ett PM i november och var och en har naturligtvis 

saker de gör bra och saker de måste utveckla och förbättra. Och då kan jag 

lägga ut uppgiften till en och en i taget där eleven får återkoppling på sin 

skrivna text och var och en kan utifrån sin nivå få skrivet från mig med 

kommentarer i högerkanten att “ah, de här sakerna måste jag förbättra” (Lärare 

Anna). 

 

Vidare lyftes fördelarna med de delade dokumenten eftersom lärare kan se elevers arbeten växa 

fram i realtid och den automatiska sparfunktionen. Eftersom allt arbete som produceras i 

arbetsytan sparas automatiskt i en så kallad molntjänst minimeras risken att arbeten förloras 

markant jämfört med när arbeten skrivs på papper. 

 

Och att det aldrig blir papper som tappas bort. Det tycker jag är helt fantastiskt, 

det finns där hela tiden. Det är inget klotter eller handskrivet som eleverna inte 

kan läsa från mig utan det är tydligt och allt sparas. Jag kan följa deras arbete 

i realtid om jag vill det. […] Det var ett himla skickande av papper fram och 

tillbaka och så var exempelvis Hassan borta och ja, (Lärare Anna). 

 

De delade dokumenten effektiviserar även elevers textbearbetning vilket lärare anser bidrar till 

att skrivprocessen blir mer lärorik. Lärare kan korrekturläsa och ge framåtsyftande återkoppling 
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under arbetsgången utan att samla in arbeten för att sedan lämna tillbaka. Detta kräver inte att 

lärare och elev befinner sig på samma plats utan båda har tillgång till elevens arbete hela tiden. 

 

Förr i tiden fick jag riva hela pappret och börja om när något blev fel. Nu kan 

både jag och eleven göra ändringar utan att riva pappret. Jag kan ändra allt 

från design på uppgifter till styckesindelningar, visa elever vad jag menar med 

exempel och texter kan bearbetas på ett sätt som gör skrivutvecklingen helt 

annorlunda och bättre. Vi har ju arbetet i våra datorer (Lärare Catrin). 

 

Även om tillgängligheten av såväl arbetsmaterial som arbetsdokument har lyfts som en 

gynnsam funktion framför en lärare att den goda tillgängligheten förenklar potentiellt plagiat.  

 

Möjligheten till fusk. Möjligheten till klipp och klistra. Där måste vi lärare 

hänga med i hur det går till och ha bra koll på hur eleverna skriver för att kunna 

märka när det blir förändringar (Lärare Catrin). 

 

Läraren menar att detta ställer krav på lärare att de är bekant med elevers språkförmågor och 

kan identifiera om elever exempelvis lämnar in arbeten som visar på förbättrad skrivförmåga 

där eleven skriver på en språklig nivå som hen inte har behärskat tidigare.  

 

4.1.3 Applikationer, program och andra digitala funktioner 
 

När det gäller applikationer framför lärare att spelbaserat responssystem stimulerar till 

interaktion och ger omedelbar återkoppling till elever. 

 
Något som eleverna tycker är roligt är Kahoot. Det är likt ett frågesportspel 

som är självrättande. Jag skapar en Kahoot med lämpliga frågor till momentet 

med fyra svarsalternativ med ett rätt svar och eleverna spelar mot varandra 

med antingen sin mobil eller dator (Lärare Edvin). 

 

 

Till elever vars tankar springer före fingrarnas kapacitet att skriva eller där talförmågan är 

starkare än skrivförmågan använder lärare dikteringsfunktionen som omvandlar tal till text. 

Lärare och elev bearbetar transkriberingen i efterhand till en korrekt skriven text. Lärare Catrin 

uttrycker att det är ett tidskrävande och omfattande arbete som hen bedriver i samverkan med 

speciallärare. Av de intervjuade lärarna är lärare Catrin den enda som använder sig av metoden. 

Syftet är att frångå den vanligt förekommande metoden där elever talar och lärare skriver 

eftersom det enkelt blir att lärare inte skriver ordagrant det som eleverna säger. Med 

dikteringsfunktionen är det elevernas texter från start till slut.  
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Vi tränar just nu på att använda dikteringsfunktionen. Att tala in texten och 

sen redigera den. Då är det ju din text iallafall. En elev talar in sin text och 

sedan hjälps vi åt att redigera och komma vidare i arbetet. Men det är 

tidskrävande och är ett stort arbete (Lärare Catrin). 

 

I undervisningen används webbaserade hemsidor med översättningsfunktioner som elever kan 

använda när stöd från modersmålet krävs för att komma vidare i språkutvecklingen. 

 

Google Translate och Lexin är nog de vanligaste. Jag rekommenderar att de 

använder Lexin för det finns både ordbok och lexikon plus bildstöd och filmer 

som eleverna kan använda och träna uttal (Lärare Edvin).  

 

 

4.1.4 Datakompetens 
 

Både lärarnas och elevernas datakompetens är avgörande för det formativa arbetet med digitala 

verktyg. Lärare måste hantera de digitala verktygen på ett rimligt vis som är gynnsamt för 

elevernas språkutveckling samt relevant för undervisningens syfte.  

 

Elever är ofta uppvuxna med att arbeta med digitala verktyg och är ganska 

duktiga på det. Det är snarare vi lärare som har svårigheter med det. Vi är 

oftast lite äldre än eleverna och behöver mer träning (Lärare Maria).  

 

Om vi inte vet varför eleverna ska använda ett visst verktyg eller om vi inte 

själva kan använda det förlorar vi trovärdighet. Eleverna kommer inte se 

meningen med att använda det och då tappar vi även lärandet (Lärare Edvin). 

 

En lärare hävdar att lärarkåren behöver tid att öva och träna för att höja den digitala 

kompetensen. Valet av lärplattform eller pedagogisk arbetsyta kan snabbt förändras där lärare 

förväntas ställa om och lära sig det nya på kort tid utan särskilt mycket träning. Läraren lyfter 

problematiken när tid för övning inte erbjuds vilket kan resultera i att lärare undviker 

användningen av de digitala verktygen eftersom de inte vill begå misstag.  

 

Vi lärare ligger oftast efter eleverna i digital kompetens. Svårigheten är att 

välja, för lärarkåren, vad man ska lära sig. Det tar ett ex antal timmar att lära 

sig något nytt. Det hjälper inte med lathund, man kan behöva det men för att 

bli bekväm och bekant måste man sitta där och testa sig fram. Att få den tiden, 

att ge sig den tiden och ta sig den tiden. Det är där det stora glappet egentligen 

ligger. Framförallt med den äldre generationen, som mig. Det är mycket 

kunskap att inhämta. Ibland är man skraj och då använder man det mindre 

också. Man använder det inte som man skulle kunna för man är rädd att göra 

fel (Lärare Catrin.)  
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Elevernas olika förutsättningar som skolbakgrund, språkförmåga och förkunskaper lyfts som 

betydande aspekter vilket måste beaktas innan implementering av digitala verktyg.  

 

Det finns uppenbara svårigheter hos elever som har svag läsförståelse, som 

har svag simultanförmåga och som har svaga förkunskaper i datoranvändning. 

Jag tycker det kan missgynna elever när det kommer till kort skolbakgrund 

och stora språkbrister. Elever med dessa svårigheter kommer till korta (Lärare 

Anna). 

 

 

4.2 Det formativa arbetet 
 
Det är betydande för undersökningen syfte att veta hur lärare tolkar begreppet formativ 

bedömning för att förstå lärarnas resonemang om vilka möjligheter och svårigheter det 

formativa arbetet med digitala verktyg innebär, hur arbetsprocessen ter sig och hur arbetssättet 

kan påverka andraspråkselevers litteracitetsutveckling. En lärare förklarade övergripande vad 

formativt arbete innebär. 

 

Formativ bedömning är ju hela resan. Det handlar också om relationen med 

eleven. Att eleven är med på den. Att eleven vet var vi ska och att jag kan göra 

det trovärdigt vad nästa steg är, vad jag med min erfarenhet kan säga ”det är 

det här som behövs för att komma till nästa steg och du behöver göra det här, 

och det här och det här” (Lärare Catrin).  

 

I intervjuerna betonades främst två av Lundahls (2015) fem nyckelstrategier som tidigare 

presenterades i forskningsöversikten. Strategierna som användes var att tydliggöra målen för 

eleven samt att visa var eleven befinner sig i läroprocessen. 

 

Det är när man visar och berättar för elever hur de ska komma vidare i sitt 

lärande och inte när de får ett bokstavsbetyg. Det är när man pekar på styrkor 

och svagheter i det vad de har gjort och var de befinner sig just nu (Lärare 

Maria). 

 

En av lärarna beskriver hur hen använder lärplattformens bedömningsmatriser i det formativa 

arbetet. 

 
För mig innebär det att jag ganska ofta använder mig av en bedömningsmatris 

för jag tycker det är bra på så sätt att elever får veta grunderna och 

förutsättningarna för bedömning redan när uppgiften ges. […] Jag går in i 

deras Google dokument när de arbetar och puffar på eleven om det behövs 

[…] och när uppgiften är genomförd tar vi fram matrisen och tittar på vad som 

är uppfyllt och vad som behöver arbetas vidare med (Lärare Anna). 
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Den framåtsyftande återkopplingen angavs vara en central del av det formativa arbetet där 

adekvat stöttning och att inte förenkla givna uppgifter betonades vara viktigt.  

 

Ibland kan elever vilja att man tar bort vissa frågor, eller delar från uppgifter. 

De tycker det är jobbigt med motstånd och att behöva lägga ner arbete och tid. 

Här är det viktigt att hjälpa de framåt och visa att det är möjligt utan att ta bort 

det som är svårt. Feedbacken kan vara till stor hjälp då och är framförallt en 

viktig del i processen (Lärare Edvin). 

 

4.2.1 Planering, genomförande och utvärdering 
 

Elevernas förkunskaper samt språkliga nivå är två viktiga aspekter som lärare utgår från vid 

planering av vilka digitala verktyg som ska användas i kommande moment. Lärare vittnar 

dessutom om problematiken med blandade undervisningsgrupper vilket ställer krav på att 

individanpassa undervisningen men där även fördelarna med det digitala verktyget nämns. 

 
Det är en stor skillnad när man sitter med en förberedelseklass än med 

ordinarie gymnasiekurser. Oftast har man en heterogen grupp. Jag hade 

blandad svenska och SVA i fjol. Gruppen var blandad grundsvenska, Svenska 

1 och SVA 1 plus en nyanländ. De skulle göra en PowerPoint om sitt intresse. 

Då gäller det att hitta golv- till takuppgifter. Och tänka vilket digitalt verktyg 

som då fungerar bäst för att exempelvis lägga in bild och ord. De kan prestera 

oerhört olika. Det är samma om man säger ”läs den här texten och skriv en 

recension”. Du kan få en roman på 100 sidor eller ett halvt A4 (Lärare Catrin). 

 

Flera lärare uppger att de lämnar ut en uppgiftsbeskrivning med bedömningsmall till eleverna. 

Lärarna menar att det formativa arbetet med hjälp av digitala verktyg ger flera fördelar som 

exempelvis tillgänglighet, struktur samt organisatoriska möjligheter. Den skriftliga planeringen 

kompletteras med muntliga instruktioner som lärare därefter återkopplar till under 

genomförandet av momentet. 

 

Man kan nästan inte vara för tydlig med uppgiften när man lämnar ut den. Då 

är det alltid en balans mellan att beskriva så noggrant att eleverna [förstår], att 

man täcker in det man behöver i information. Det är ju den information man 

ska återkopplat till den när man berättar vad eleven kan behöva utveckla 

vidare (Lärare Anna). 

 

Medan eleverna arbetar anger samtliga lärare att de följer processen med hjälp av den 

pedagogiska arbetsytan som tillåter dem att se elevernas arbeten i realtid. Lärarna ger stöd, 

uppmuntran och direkt återkoppling vid behov.  
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Det absolut bästa är att jag faktiskt kan se om en elev har fastnat eller inte. 

Vissa elever drar sig för att berätta när de sitter fast eller har svårt att påkalla 

hjälp. Jag kan gå in i respektive dokument och se om en elev behöver 

igångsättningsstöd, vägledning eller positiv förstärkning (Lärare Edvin). 

 

 

En lärare påpekar att det kan förekomma viss problematik vid navigering av både lärplattform 

och pedagogisk arbetsyta för elever med inlärningssvårigheter och med svag simultanförmåga.  

 
För elever som har svårare med inlärning och struktur kan det bli nästan 

oövervinnerligt. Det kan ta tid för dessa elever att lära sig att de behöver ha 

koll på två ställen men när elever väl har lärt sig det anser jag det inte är några 

problem. Men om elever inte lär sig navigera detta är det såklart ett stort 

bekymmer (Lärare Anna). 

 

 

Även elevers tidigare datorvana nämns som en faktor när de kan behöva extra stöd vid 

användningen av digitala verktygen men den övervägande synen som lärarna har är att elever 

kan hantera de digitala verktygen. 

 
Elever kan behöva ett visst stöd beroende på datorvana men [lärplattform x] 

är väldigt lätt att förstå och jag upplever inte att det är särskilt många som har 

svårt för det. Om elever skulle ha svårt får man visa dem hur man går in och 

arbetar mer handgripligen (Lärare Maria). 

 

 

När lärarna berättade hur de utvärderade momenten var det både utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv och från ett elevperspektiv där familje- och hemsituation kan vara bidragande faktor 

till ett visst studieresultat.   

 
Först ställer jag mig frågan ”fick jag med mig alla elever?” och om svaret är 

nej måste jag granska vad orsaken till det var. Var det kunskapsnivån? Elevens 

motivation? Sociala omständigheter? Arbetssättet? Det är mycket viktigt att 

vara medveten om att för våra elever behöver det inte enbart handla om 

kunskap utan många lever i en osäkerhet kring t ex asylbeslut osv. (Lärare 

Edvin). 

 

 

4.2.2 Språkliga hinder 
 

Ett återkommande hinder vid det formativa arbetet med digitala verktyg som lärarna lyfte var 

elevernas språkliga förmåga. Eftersom återkopplingen sker via skrift kan det bli problematiskt 

för elever som befinner sig i ett tidigt stadium av andraspråksutvecklingen.  

 

Det kan finnas språkliga hinder, till exempel elever som befinner sig på de 

lägre nivåerna kan ha svårt att förstå vad man vill förmedla med 
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återkopplingen om exempelvis språk och stil eller vad som krävs för E (Lärare 

Maria). 
 

Det framförs att kunskapskravens utformning medför svårigheter att förmedla dess innebörd 

inte bara till andraspråkselever utan även till förstaspråkselever. Både hur lärare tolkar 

kunskapskraven och hur de ska konkretisera kunskapskraven är en utmaning.  

 

En svårighet är att elever har sådan svag språklig förmåga att det kan bli svårt 

för dem att ta till sig av skriven text men då måste jag i samma andetag säga 

att det är svårt även för våra inhemska elever att förstå kunskapskraven. Det 

är luddigheter i formuleringar och värdeord som elever har svårt att ta till sig 

även om vi tittar på kunskapskraven tillsammans i klassrummet och arbetar 

med dessa. Elever har svårt att känna nyansskillnader. Vi måste konkretisera 

men vi är osäkra på om vi gör det rätt. Vi kan tolka på olika sätt. Det gör det 

inte enklare med de digitala verktygen (Lärare Anna). 

 

 

Några av lärarna nämnde att de inte arbetar med nyckelstrategin där elever använder varandra 

som läranderesurser. Lärarna anger att elevers varierande språk- och kunskapsnivå är orsaken. 

 
Jag gick från det när jag märkte att det inte gav det önskade resultatet eftersom 

elevernas egen kunskapsnivå inte var tillräckligt god för att de ska kunna se 

och sätta ord på ett konstruktivt sätt som andra kan lära sig av (Lärare Anna). 

 
Jag brukar inte arbeta så mycket med det. Elever behöver vara på ungefär 

samman nivå för att de ska förstå varandra vilket de inte alltid är (Lärare 

Maria).  

 

 

4.3 Elevers litteracitetsutveckling 
 

Lärarna uttrycker att det formativa arbetet med digitala verktyg i andraspråksundervisningen 

har positiva effekter på elevernas litteracitetsutveckling men att det finns faktorer där elever 

kan missgynnas av arbetet med digitala verktyg. Faktorer som språkkunskaper, skolbakgrund 

och förkunskaper vid användning av digitala verktyg anses vara avgörande för huruvida 

arbetssättet är gynnsamt eller inte för elevernas litteracitetsutveckling. 

 
Det finns uppenbara svårigheter hos elever som har svag läsförståelse, som 

har svag simultanförmåga eller har svaga förkunskaper av datoranvändning. 

Elever kan missgynnas när det kommer till kort skolbakgrund och stora 

språkbrister. Elever med dessa svårigheter kommer till korta (Lärare Anna). 

 

 

Förutom faktorer som språkutveckling, skolbakgrund och förkunskaper vid användning av 

digitala verktyg är det väsentligt att elever närvarar på lektionerna och är delaktiga i 

undervisningen för att arbetssättet ska ge en positiv påverkan på deras litteracitetsutveckling.  
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Det formativa arbetet gör att jag kan se om elever har förmått sig alla bitarna 

som de ska och om det blir meningsfullt, om elever har lyckats. Men om elever 

inte är på plats är det otroligt svårt att lyckas med det formativa arbetet 

eftersom det kräver att elever är i skolan med mig. Det finns otroligt olika 

nivåer. Om man måste spendera mycket tid att hjälpa elever med handhavande 

av hur de ska använda datorn är det såklart svårt att få till det formativt arbete 

vilket i sin tur inte kommer vara en fördel för deras litteracitetsutveckling 

(Lärare Anna). 

 

 

De digitala verktygen erbjuder ett flertal möjligheter när elever ska bearbeta sina arbeten. 

Utöver textbearbetning nämner lärare att digitala verktyg som talsyntes, stavningskontroll och 

diktering är tillgångar vid det formativa arbetet. 

 

Det får en positiv påverkan. Elever behöver inte lägga ner kraft på att skriva 

snyggt, de kan rätta mitt i texterna och det går fortare, de kan googla fram svar 

om de behöver, de kan använda översättningsprogram som stöd när de tappar 

ord och de kan använda bilder till. Jag upplever det är positivt för 

litteracitetsutvecklingen att de kan göra allt detta. […] Elever kan få hjälp med 

stavning, talsyntes och använda diktering. Det förbättrar absolut oavsett om 

man har stödbehov eller inte (Lärare Catrin). 

5. Diskussion 
 
Diskussionen delas upp i två avsnitt med utgångspunkt från undersökningens frågeställningar 

om hur lärare i svenska som andraspråk arbetar formativt med digitala verktyg i undervisningen 

och hur lärare upplever att det formativa arbetet med digitala verktyg påverkar 

andraspråkstelevers litteracitetsutveckling. 

 

Hur arbetar lärare i svenska som andraspråk formativt med digitala verktyg i 

undervisningen? 

Lärplattformar och pedagogiska arbetsytor var de dominerande digital verktyg som lärare sa 

sig använda i undervisningen utöver översättningstjänster, diktafon och talsyntes. Vid planering 

och vid presentation av moment samt uppgiftsbeskrivning användes ibland lärplattformen och 

dess kunskapsmatriser men det formativa arbetet var främst i kombination med pedagogiska 

arbetsytor. Lärarnas beskrivning av deras uppfattning om hur det formativa arbetet anammades 

i deras undervisning liknande mestadels de fem nyckelstrategier, vilket är att tydliggöra målen 

för eleven, visa var eleven befinner sig i läroprocessen, ge utvecklande återkoppling till eleven, 

använda eleverna som läranderesurser till varandra och att eleven ska få ta ansvar för sitt eget 

lärande. Utöver det beskrev samtliga lärare någorlunda likt den angivna definition av begreppet 
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formativ bedömning som förekommer i forskningsöversikten. Lärarna avvek dock från 

nyckelstrategin som innebär att eleverna skall använda varandra som läranderesurser vilket 

även stöds av Vygoskijs teori om den proximala utvecklingszonen.  

Edvardsson, Godhe & Magnusson (2018) och Skolverket (2020) fastställer att lärares 

digitala kompetens är betydande för huruvida arbetet med digitala verktyg är gynnsamt för 

eleverna vilket även de intervjuade lärarna lyfte under intervjuerna. Det framkom att 

variationen av erfarenhet och kompetens var stor där utbildning i användning av digitala 

verktyg inte blev prioriterad på vissa arbetsplatser vilket resulterade i att de lärare som saknade 

erfarenhet avstod från att använda digitala verktyg.  

 

Hur upplever lärare att det formativa arbetet med digitala verktyg påverkar 

andraspråkstelevers litteracitetsutveckling? 

Samtliga lärare upplevde att det formativa arbetet med digitala verktyg gav en positiv effekt på 

elevernas litteracitetsutveckling. Lärarna upplevde att elevernas fokus på betyg minskade tack 

vare det formativa arbetet eftersom det främst fokuserades på utveckling av förmågor snarare 

än fokus på betyg. I kombination med digitala verktyg hade elevernas möjligheter till snabb 

återkoppling och enkel bearbetning av text varit positiv för deras litteracitetsutveckling 

eftersom eleverna bland annat fick mer erfarenhet av korrekturarbete. Det blev tydligare, och 

framförallt enklare, för elever att bearbeta inlämnade texter. Eleverna kunde korrigera 

felaktigheter som påpekades under skrivprocessen medan lärare kunde övervaka och följa 

arbetet. I de läroplattformer som användes kunde lärare se elevernas redigeringsversioner. 

Lärarna kunde därmed visa eleverna hur deras skrivutveckling skett. Detta innebar också en 

mer rättvis summativ bedömning eftersom lärare såg elevtexterna produceras samtidigt som 

mindre felaktigheter hade korrigerats och därmed kunde lärare fokusera på väsentligheter som 

exempelvis språk och innehåll. Jämfört med analogt skrivna texter lämnade eleverna in fler 

renskrivna texter med ett mer bearbetat språk.  

Franker (2019) menade att det krävs ett gränsöverskridande arbete mellan exempelvis det 

visuella, verbala och flerspråkiga för att litteracitetsutvecklingen skall ske på ett användbart och 

meningsfullt sätt. En av informanterna arbetade med dikteringsfunktionen med positivt resultat. 

Elever kombinerar det verbala med det skriftliga eftersom de talar och datorn dikterar talet 

medan eleverna ser texten växa fram på datorskärmen. Därmed blir arbetet både verbalt och 

visuella för eleven. Om eleven skulle fastna vid ett specifikt ord kan hen ta stöd av sitt 

modersmål och använda ett översättningsprogram. 
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Lärarna informerade att de avvek från strategin där eleverna ska använda varandra som 

läranderesurser. Både Franker (2019) och Lundahl (2014) fastställer att det är både väsentlig 

del i det formativa arbetet och vid utveckling av elevers kommunikativa förmågor på grund av 

elevgruppens varierade kunskapsnivåer. Det som även problematiserades var elevernas 

skolnärvaro och delaktighet vid lektionsaktiviteter vilket är avgörande för huruvida det 

formativa arbetet skall vara genomförbart. Det formativa arbetet utgår från att elever är 

närvarande i skolan, tar eget ansvar för sina studier och även använder varandra som 

läranderesurser.  

 

6. Avslutning 
 

Våren 2020 ställde världens gymnasieskolor, högskolor och universitet om till distans- och 

fjärrundervisning med syfte att minska smittspridningen av covid-19. Det fysiska klassrummet 

omvandlades till ett digitalt klassrum. Lärare världen över, lärare från olika generationer, lärare 

med varierad digital kompetens och nyexaminerade lärare tvingades anta den utmaning som 

ingen annan erfarit tidigare. Det förändrade lärarrollen och ställde nya krav på lärare att förhålla 

sig till den nya digitala verkligheten med dess didaktiska svårigheter och möjligheter. 

Undersökningen genomfördes andra halvåret av 2020 vilket har påverkat undersökningens 

resultat eftersom även de mest oerfarna lärare har blivit tvingade att arbeta med digitala verktyg 

eftersom undervisningen inte har varit möjlig att bedriva i det fysiska klassrummet. Resultatet 

visade att lärares digitala kompetens är väsentligt vid arbetet med formativ bedömning med 

hjälp av digitala verktyg i undervisningen. De digitala verktygen som användes av 

informanterna i undersökningen bidrog till fler undervisnings- och återkopplingsmöjligheter 

vilket informanterna upplevde påverkade elevernas litteracitetsutveckling positivt. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
 

Den omfattande distans- och fjärrundervisning under pandemin har genererat ett intresse att 

forska vidare om hur den digitala undervisningen påverkar andraspråkselevers 

litteracitetsutveckling på sikt. Undersökningen kan förslagsvis ske med klassrumsobservationer 

i ett digitalt klassrum under en längre period för att observera elevernas läs- och 

skrivutveckling. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Jag är en lärarstudent från Uppsala Universitet som skriver mitt examensarbete i svenska som 

andraspråk. Jag är intresserad av att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk arbetar 

formativt med hjälp av digitala verktyg och om arbetssättet kan främja andraspråkselevers 

litteracitetsutveckling. 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur SVA-lärare arbetar formativt med hjälp av 

digitala verktyg och om det kan främja andraspråkselevers litteracitetsutveckling. Med digitala 

verktyg menar jag lärplattformar, översättningsverktyg och andra verktyg. 

 

Jag vill därför intervjua ett antal svenska som andraspråkslärare med erfarenhet och kunskap 

inom området och helst ska de arbeta inom gymnasieskolan. Intervjun består av tio frågor med 

eventuella följdfrågor vilket jag uppskattar tar cirka 45 minuter. Vi kommer tillsammans 

överens om tid och datum och intervjun sker förslagsvis via Google Meet alt. över telefonen 

om det önskas. Intervjuerna sker under tidsperioden vecka 43–46. 

 

Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer både vid intervjun och 

informationsbearbetningen vilket innebär att deltagandet är frivillig samt att du kommer vara 

anonym i uppsatsen. Dina svar redovisas under en valfri pseudonym. Du kan när som helst 

avbryta deltagandet i undersökningen. Informationen kommer endast användas i 

undersökningen och uppsatsen kommer finnas tillgänglig på internet när den är klar om det 

finns ett intresse att ta del av resultatet.  

 

Jag hoppas någon kan undvara tid att medverka och hjälpa mig med undersökningen. 

 

Om du har några frågor eller önskar mer information kan du kontakta mig via mejladressen 

therese.wanche@gmail.com. Min handledare heter Carin Östman och du kan nå henne på 

mejladressen carin.ostman@nordiska.uu.se  

 

Med vänliga hälsningar, 

Therese Wanche 

 

 

  

mailto:therese.wanche@gmail.com
mailto:carin.ostman@nordiska.uu.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

 
1. Hur länge har du undervisat och när tog du lärarexamen? 

2. Eftersom individer kan ha olika uppfattningar om begrepp och formativ bedömning kan 

innebära olika för olika lärare. Kan du beskriva vad formativ bedömning innebär för 

dig? 

3. Vilka digitala verktyg använder du dig av i din undervisning? 

4. Kan du, utifrån din beskrivning av formativ bedömning och utifrån de digitala verktyg 

du använder, kortfattat berätta hur du arbetar formativt med hjälp av digitala verktyg?  

a. Möjliga följdfrågor: 

i. Vid planering av moment? 

ii. Vid genomförandet av moment? 

iii. Vid utvärdering av moment? 

5. Upplever du att ditt arbetssätt har förändrats efter att du började arbeta med digitala 

verktyg i undervisningen jämfört med när du inte arbetade med digitala verktyg? 

6. Vilka möjligheter upplever du kan finnas med det formativa arbetet med hjälp av 

digitala verktyg i undervisningen? 

a. Möjliga följdfrågor: 

i. Kan de digitala verktygen ge fler möjligheter till bedömning?  

ii. Kan de digitala verktygen ge eleverna fler möjligheter att visa sina 

kunskaper och förmågor?  

iii. Utifrån de olika strategierna? 

7. Vilka svårigheter upplever du kan finnas med det formativa arbetet med hjälp av digitala 

verktyg i undervisningen?  

a. Möjliga följdfrågor: 

i. Kan elever behöva extra stöd vid användningen av det digitala 

verktyget? 

ii. Kan lärare behöva extra stöd vid användningen av det digitala verktyget? 

iii. Vid tekniska svårigheter? 

iv. Utifrån de olika strategierna? 

8. På vilket sätt upplever du att arbetssättet påverkar elevers litteracitetsutveckling? 

a. Möjliga följdfrågor: 

i. Hur upplever du elevers synsätt av arbetssättet? 
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9. Arbetar de övriga lärarna i kollegiet på liknande sätt? 

10.  Skulle du rekommendera arbetssättet till andra andraspråkslärare? 
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