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Abstract: 
Denna studie är av kvalitativ karaktär och baseras på intervjuer med 12 

modersmålslärare i sex språk, somaliska, arabiska, tigrinja, ryska, tjeckiska, och 

kurdiska från åtta olika kommuner i Sverige. Anledning till att jag valde 

kvalitativa intervjuer är för att få kunskap om modersmålslärarnas kompetens och 

erfarenhet i bedömning och betygssättning efter införandet av den nya kursplanen 

lgr11. Bearbetning av datainsamlingen visar att det är flera faktorer som spelar in 

och påverkar resultatet när modersmålslärare följer den nya kursplanens 

kunskapskrav för betygssättning. Exempel på det är antal lektioner i 

modersmålsundervisning i veckan, stora kunskapsklyftor mellan nyanlända elever 

och de elever som är uppväxta i Sverige, modersmålslärarnas självständiga arbete i 

bedömning och betygssättning, deras bedömningskompetens som behöver 

utvecklas kollegialt för att öka likvärdigheten i bedömningen och att det saknas 

utvärderingar och uppföljningar i ämnet modersmål som påverkar bedömningens 

reliabilitet och validitet. 
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1.  Inledning 
 

Anledningen till att jag har valt att skriva om modersmålslärarnas uppdrag i 

bedömning och betygssättning är personlig. Jag arbetar själv som 

modersmålslärare  i en liten kommun i Sverige och hade bekymmer med båda 

processerna innan jag sökte utbildningen ämneslärarprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. Jag hade till exempel svårt att förstå hur jag skulle bedöma eleverna i 

årskurs ett, i början av sin läs-och skrivinlärning, mot sexans mål, hur de 

nyanlända
1
 eleverna ska bedömas utifrån en skala som kräver vissa kunskaper i det 

svenska språket även för det lägsta betyget E, och hur värdeorden i 

kunskapskraven ska tolkas för att ge eleverna en rättvis bedömning. Jag hade 

dessutom svårt att delta aktivt i olika konferenser kring bedömning och 

betygssättning för att jag hade bristande kunskaper om de begrepp som tillhör det 

här området. Jag var mest närvarande som person och inte som funktion vid de 

konferenserna. Min frustation att inte riktigt förstå vad olika begrepp innebär i 

olika sammanhang ledde till att jag på egen hand sökte en högskoleutbildning för 

att utveckla mina kompetenser som modersmålslärare och bidra på ett 

professionellt sätt i den skola där jag jobbar. Den nya kursplanen, lgr 11 

formulerade modersmål, ett ämne med ett syfte, ett centralt innehåll och 

kunskapskrav, ett ämne som är kopplat till det svenska språket och samhället. Ett 

nytt betygssystem infördes med argumentet om att ”ge lärarna möjlighet till ökad 

precisering i bedömning av elevernas kunskaper och för att skapa en större 

tydlighet i informationen till elever och föräldrar då elevernas kunskapsutveckling 

bättre synliggörs”(SOU 2008/09:66). Eleverna med svenska som andraspråk samt 

flerspråkiga elever som valde att läsa sitt modersmål skulle betygsättas från och 

med årskurs sex. De nya kunskapskraven i styrdokumentet i ämnet modersmål 

krävde bland annat en ny kompetens hos modersmålslärare för att bedöma och 

betygsätta elever. Lärarkompetens är en avgörande faktor för lärarna att kunna 

tolka kursplanen, samt planera och genomföra undervisningen. I Skollagen 

(2010:800, 34§) och SOU (1999:63) betonas lärarens didaktiska kompetens i 

skolverksamheten för att utföra ett professionellt pedagogiskt arbete. 

Problematiken visar sig oftast i form av praktiska svårigheter att få tag på 

kompetenta modersmålslärare som förväntas klara av en del givna uppdrag, bland 

annat att bedöma och betygssätta elever (Hyltenstam & Lindberg 2013; Skolverket 

2008). De uppdragen kräver en viss kommunikativ kompetens som visar förmågan 

                                                 
1
 Som nyanländ räknas man till dess att man varit fyra år i Sverige. 
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att reflektera över och samtala om olika bedömningsformer i skolans verksamhet 

som har stora effekter på elevens kunskapsutveckling.  

Med utgångspunkt i teorier om bedömning syftar detta examensarbete till att 

belysa modersmålslärarnas arbetssätt att hantera de nya uppdragen från Skolverket 

i bedömning och betygssättning.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att få kunskaper om modersmålslärarnas arbetssätt, 

erfarenheter och kompetenser vad gäller  bedömning och betygssättning i ämnet 

modersmål genom att undersöka följande frågor: 

 

1) Hur bedömer modersmålslärare elevers kunskapsutveckling? 

2) Vilka processer ingår när lärarna sätter betyg i ämnet modersmål?  

3) Vilka svårigheter möter de vid processerna betygsättning och bedömning?   

 

3. Disposition  
 
Inledningen börjar med att presentera mitt intresse och nyfikenhet att undersöka 

modersmålslärares erfarenhet och kompetens att bedöma och betygssätta 

flerspråkiga elever i ämnet modersmål. I det följande avsnittet kommer en 

begreppsdefinition där jag förklarar de centrala begrepp som kommer att 

behandlas i min studie. Därefter formulerar jag syftet med arbetet och 

frågeställningar som kommer att besvaras på slutet av studien. Sedan i bakgrunden 

redogör jag för de aspekter som är viktiga grunder i lärarens uppdrag vid 

bedömning och betygssättning och lyfter fram Skolverkets intentioner och 

förväntningar i de uppdragen. Sedan redovisar jag den tidigare forskning som jag 

har hittat och som är relevant för min studie. I den följande delen presenterar jag 

min metod och mitt material i undersökningen. Sedan redogör jag för mitt 

empiriska resultat utifrån intervjuguiden som besvarats av 12 modersmålslärare 

som undervisar i sex olika språk från åtta olika kommuner i Sverige. I detta 

framgår en analys av modersmålslärarnas arbetssätt och erfarenheter i bedömning 

och betygssättning samt en redogörelse för de svårigheterna som de upplever vid 

dessa processer. Därefter i diskussionsdelen reflekterar jag kring vad min empiri 

visar med hänvisning till forskning i detta område. Till slut kommer jag att dra 

slutsatser från diskussionen om hur vidare forskning i ämnet kan bedrivas, vilka 

frågor som kan ställas annorlunda och vilka ytterligare aspekter som kan 

undersökas.  
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4.  Begreppsdefinition  
 
Här avser jag att förklara några centrala begrepp i min studie som är viktiga i 

modersmålslärarnas yrkesrepertoar och ständigt återkommer vid samtal och i 

diskussioner kring bedömning och betygssättning samt andra begrepp som är 

viktiga i min studie.  

 

Vad är betyg och vad är bedömning? 

Anna Teledahl (2015b) definierar begreppen vid två föreläsningar om bedömning 

och betygssättning på Högskolan Dalarna. Hon förklarar att betyg är ”ett skriftligt 

intyg som innefattar ett omdöme om en persons kunskaper” och att bedömning är 

att genomföra en mätning hos individer. Hon säger att “individer besitter 

kunskaper, förståelse, färdigheter och förmågor som är möjliga att upptäcka och 

mäta. Det primära syftet med bedömning är att upptäcka och mäta dessa”. 

(Teledahl, 2015a) 

 

Vad menas med rättssäkra, likvärdiga och rättvisa betyg? 

Enligt Anders Gustavsson, Per Måhl, & Bo Sundblad är rättssäkra betyg de som: 
 

(1)Speglar kunskapskravens bredd, (2) inte speglar ovidkommande faktorer, (3) 

överensstämmer med de kvaliteter som anges i kunskapskraven och som (4) har 

vägts samman på ett sätt som är förenligt med anvisningar. (Gustavsson, Måhl & 

Sundblad 2012, s.19; 97) 

 

Enligt författarna är betygen likvärdiga när elever som får samma betyg i ett ämne 

eller kurs har samma kunskaper/förmågor.  

Teledahl (2015b) understryker ett annat begrepp, rättvisande betyg som har stor 

påverkan i betygsättningen och innebär validitet, reliabilitet och allsidighet. Hon 

definierar varje begrepp för sig för att förtydliggöra innebörden av detta komplexa 

begrepp: 
 

             Validitet är  

Att bedöma rätt förmågor.  

Att undervisning och bedömningssituation överensstämmer  

Att bedömningssituation ger elever med olika bakgrund och förutsättningar chans 

att visa sina kunskaper och förmågor 

Reliabilitet är 

Att ta hjälp av andra i sin bedömning (interreliabilitet) 
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Att systematisk använda bedömningsaspekter (intrareliabilitet) 

Att anonymisera alternativt byta elever med andra  

Allsidighet är  

Att varierar bedömningssituationerna 

Att bedöma vid många tillfällen. (Teledahl 2015b) 

 

Vad menas med begreppet nyanländ? Enligt Skollagen (2010:800): 

 
”ska avses med nyanländ den som har varit bosatt utomlands och som numera är 

bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning 

här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev 

ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet”. 

(Skollagen 2010:800) 

 

Flerspråkiga elever är ett begrepp som ofta ersätts med tvåspråkiga. Anders Skans 

skriver i sin studie att flerspråkiga barn är de barn som i sin vardag använder mer 

än ett språk (2011, s.27). Han förklarar att i princip är flerspråkighet och 

tvåspråkighet nästan samma sak. Med tvåspråkighet menar man en person som 

behärskar två olika språk. Gisela Håkansson (2003) betonar att begreppet 

tvåspråkighet – flerspråkighet kan förekomma på två olika sätt, simultana och 

successiva. Med simultan flerspråkighet menas att barn lär sig två eller flera språk 

samtidigt. Med successiv flerspråkighet lär sig barnet först ett språk sedan lär 

barnet sig ytterligare ett eller flera språk. 

 

Enligt Ulrika Tornberg betyder begreppet explicita kunskaper ”att man kan 

beskriva och tala om den kunskapen” (2009, s.221-222). Oftast används termen 

med analyserad, grammatisk kunskap och man pratar om implicita kunskaper i ett 

språk som är intuitiva och man kan inte beskriva dem. Kunskaper som människor 

har i sitt modersmål är ofta implicita.  

 

Psykometri är en forskningsgren där kunskaper om mätningar av psykiska 

egenskaper utvecklas genom statistisk analys. 

 

Studien bygger på ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv. Enligt 

Kirsten Hyldgaard är hermeneutiken en teori som handlar om förståelse av 

människors uttryck – historiskt, kulturellt och konstnärligt (2008, s.33). 

Fenomenologi är läran om det som framträder till mig. Rodney Åsberg nämner 

Edmund Husserl (1859-1938), fenomenologins fader, som utgår ifrån att det 

naturliga jaget är ”kunskapsteoretiskt noll” (2001, s.43). Fenomenologins 

utgångspunkt är att man percipierar verkligheter i kraft av att allt i världen har 

subjektet som referenspunkt. Fenomenologi är en teori som beskriver hur världen 



 

8 

 

 

framträder för ett subjekt i ett unikt sammanhang bunden till de två faktorerna tid 

och plats. 

 

 

Arja Paulin (1993) definierar i sin bok Mer än ett modersmål- hemspråksdidaktik 

modersmålslärarens multipla roller för att visa uppdragets komplexitet. Hon 

skriver att modersmålsläraren är:  

 
En identitetsbyggare, kulturbärare, kulturöverförare, kulturtolkare, förebild, 

identifikationsobjekt, kunskapsförmedlare, studiehandledare, kurator, terapeut 

samt ofta en trygghet och fast punkt i tillvaron. (Paulin 1993, s.13) 

 

Det krävs kunskap av en modersmålslärare om den målgrupp hon/han undervisar 

och om hur språkinlärning och språkutveckling går till (ibid, s.9). 

Modersmålsläraren ska vara medveten om och ha en tydlig uppfattning om det 

historiska perspektivet, de politiska och samhälleliga villkoren för ämnets 

rättighet, undervisningens syfte och dess utförande i den svenska skolan (ibid, s.9). 

 

Hemspråk är den beteckningen som byttes till modersmål år 1997.  

Hemspråksundervisningen började i den svenska skolan mellan 60- och 70 talet i 

samband med den arbetskraftsinvandringen som kom till Sverige. År 1997 ansåg 

man att hemspråk inte enbart gav betydelse av ett språk som man talar i hemmet 

men till andra associationer och därför byttes namnet till modersmål. I boken 

Tvåspråkighet hos barn i Sverige står att förändringens syfte var att lyfta andra 

faktorer i hemspråksundervisningen, bland annat den intellektuella och kulturella 

samhörigheten med föräldrarna (Håkansson 2003, s.76).  

 

I den svenska skolan görs både summativa och formativa bedömningar. Skillnaden 

mellan de formerna är att den andra har enbart ett pedagogiskt syfte. Hur beskriver 

Skolverket i boken Kunskapsbedömning – vad, hur och varför? (2011b, s.42) 

dessa begrepp?  

Formativ bedömning förekommer i två situationer ”för att informera pedagogiska 

beslut och för att motivera elever att försöka lära sig” (ibid, s.42). 

”Formativ bedömning handlar i grunden om en förbättrad kommunikation, så att 

alla vet spelreglerna och har lika chanser att nå målen” (Jönsson 2010). 

Summativ bedömning är en ”summerande bedömning i slutet av terminen eller 

kursen, då läraren ska sammanfatta elevernas kunskaper i skriftliga omdömen eller 

betyg” (Skolverket 2011b, s.42).  

Skolverket betonar att formativ bedömning kan fånga upp problemen i god tid för 

att göra lämpliga anpassningar i undervisningen. Däremot görs summativ 
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bedömningen för att visa vad eleven kan och inte kan men då finns det ingen tid att 

åtgärda det (2013a, s.45). 

 

 

Vad menas med kompetens? 

Den svenska akademiens ordlista definierar kompetens genom begreppets 

motsvarighet i adjektivet kompetent. Att vara kompetent innebär “duglighet, 

behörighet och skicklighet” (Svenska akademiens ordlista, åttonde upplagan 1923, 

s.161). I språkvetenskapliga sammanhang förklarar Tornberg begreppet kompetens 

utifrån Noam Chomskys definition att det är: 

 

Den infödde talarens förmåga att avgöra vilka satser i språket som är grammatiskt 

korrekta och att själv bilda grammatiskt korrekta satser. Chomsky sätter denna 

underliggande kompetens hos den infödde talaren mot hans performans som avser 

talarens faktiska språkanvändning i konkreta situationer. (Tornberg 2009, s.225) 

 

Forskarna Ann-Christine Vallberg Roth, Per Gunnemyr, Mikael Londos, & Bo 

Lundahl berättar i sin rapport ”Lärares förtrogenhet med betygssättning” om att 

nya begrepp betonas vid bedömning och betygssättning, Flerstämmig 

bedömningskompetens och kunnighetsprofil. Flerstämmig bedömningskompetens 

innebär förmåga att reflektera, analysera och handla genom mångsidiga och 

alternativa perspektiv, begreppet är mer övergripande och vidgat i sin relation till 

vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter (2016, s.9). Däremot är  

kunnighetsprofil närmare kopplat till styrdokument och ämnesdidaktiska 

övervägande.  

 

Här kommer några förkortningar som jag har använt i examensarbetet: 

 

ML, förkortning som står för modersmålslärare i texten.  

SFI, förkortning som står för Svenska för invandrare  

SVA, förkortning som står för Svenska som andraspråk  

KPU, förkortning som står för Kompletterande pedagogisk utbildning 

SOU är en förkortning för Statens offentliga utredningar som är en serie med 

rapporter, från den svenska regeringen som startade 1922. De är en del av 

den svenska lagstiftningsprocessen och används för att utreda komplicerade frågor 

för att ta fram lagförslag. Utredningarna görs antingen av kommittéer eller av en 

särskild utredare. 

SFS är en förkortning för Svensk författningssamling 2010:800 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Statlig_utredning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagstiftning
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5. Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer jag att redogöra för de aspekter som är viktiga grunder i 

lärarens uppdrag vid bedömning och betygssättning och lyfter fram Skolverkets 

intentioner och förväntningar i de uppdragen. 

 
5.1 Bedömning och betygssättning- två viktiga pedagogiska processer i 
den svenska skolan 

 

I skollagen är betygen en rättighet. Teledahl (2015b) poängterar i sin föreläsning 

om bedömning och betygssättning vid Högskolan Dalarna att “eleven har rätt att 

utvecklas, att få information, mer tid och mer stöd utifrån en referenspunkt”. Hon 

klargör lagen som trädde i kraft första juli 2013 om att betyg ska sättas av en lärare 

som bedriver undervisning, är legitimerad och behörig att undervisa i det ämne 

som betyget avser annars ska rektorn besluta om detta betyg.  Modersmålslärare är 

en av de lärargrupper som är undantagna i Skollagen (2010:800) gällande kravet 

på behörighetsbevis för att tillsvidareanställas och för att undervisa och sätta betyg 

i ämnet. Den nya lagen är en utmaning för Sverige och speciellt för kommunerna 

att följa föreskrifterna. Gustavsson, Måhl & Sundblad påpekar i deras bok om 

betygssättning att läraren är skyldig att motivera skälen för betyget för både eleven 

och elevens vårdnadshavare (2012, s.41). Författarna betonar att inför 

betygssättningen ska läraren ha dokumenterat elevens kunskaper och förmågor vid 

olika tillfällen (ibid, s.94). Dokumentation ska vara underlaget för läraren att göra 

en helhetsbedömning eller allsidig bedömning av elevprestationer i förhållande till 

kunskapskraven.  

 

5.2 Ett historiskt perspektiv om bedömningen  
 

Christian Lundahl, den svenska bedömningsforskaren, klargör att den moderna 

kunskapsbedömningen har sina rötter i John Deweys progressiva eller moderna 

pedagogik om att skolan kan förbättras och utvecklas efter systematiska 

undersökningar och utvärderingar (2014, s.19). Under 1900 talet fanns två olika 

tankelinjer om hur skolsystemet skulle utformas (ibid, s.20). Den ena 

reformpedagogiken var Edward Lee Thorndikes som syftade till att utveckla 

skolan genom kunskapsprov byggda på psykometri (ibid, s.20). Enligt Thorndike, 

skulle kunskapsprov kunna mäta och värdera en psykisk egenskap, en förmåga, 
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som handlar om hur väl en individ har lärt sig en mängd kunskaper och utvecklat 

sig kvalitativt i sitt lärande (ibid, s.24).  Thorndikes prov byggde på observationer 

och tolkningar (ibid, s.24). Den andra tankelinjen var John Deweys perspektiv som 

bygger på att resultaten från skolans verksamhet måste omprövas ständigt för att 

det som mäts i prov ska bli användbart i framtiden (ibid, s.23). Enligt Dewey ska 

inte skolans resultat användas för administrativa mål, däremot är det viktigt med 

uppföljning av elevernas resultat för att förbättra lärandet (ibid, s.26). Deweys 

argument handlade mest om ifall dessa observationer var reliabla och tolkningen 

valid (ibid, s.24). Skolverkets intentioner vad gäller kunskapsbedömning idag har 

sina rötter både i Deweys idéer om att förbättra lärande genom formativa 

bedömningar och Thorndikes tankar om summativa bedömningar där betyg och 

prov på elevers prestationer ger underlag för förändringar i skolans politik (ibid, 

s.26).    

 

5.3 Bedömningsformer- bedömning för lärande och bedömning av lärande 

 

Jag har valt att utgå ifrån bedömningens olika former som en bakgrund till min 

kvalitativa studie. Detta innebär att undersökningen inte kommer att generera 

någon ny teori däremot kommer bearbetningen av datainsamlingen att tolkas i 

förhållande till Lundahls teori om bedömning. Jag kommer att undersöka om 

modersmålsläraren arbetar medvetet eller omedvetet utifrån forskningens 

rekommendationer i bedömning och betygsättning för att förbättra systematik och 

kvalitet i arbete och vilka svårigheter de möter vid de processerna. Formativ 

bedömning är inget nytt koncept men den har inte fått en stor plats i de svenska 

undervisningstraditionerna dels på grund av lärarens stressade situation i skolan 

och dels för att lärarutbildningar inte har arbetat särskilt mycket med 

bedömningsfrågor, varken summativ eller formativ (Skolverket 2013a, s.51). Det 

som är nytt och intressant som den svenska bedömningsforskaren Lundahl 

poängterade är att i likhet med internationella kollegor anser han att formativ 

bedömning har stor betydelse i elevernas kunskapsutveckling. Lundahl menar att 

”den formativa bedömningen ger upp till fyra gånger så bra resultat som en 

minskad klasstorlek med 30 procent” (ibid, s.50-51). Forskningen visar att de 

aspekter av undervisning som läraren ständigt genomför  i klassrummet med 

formativt syfte har en potential att påverka elevers lärande och kunskapsutveckling 

(ibid, s.42-45). Den formativa bedömningen är den process som ger läraren 

information om var elever befinner sig i förhållande till målet. Lärarens roll i den 

här fasen är att ge eleven den återkoppling som visar honom/henne hur hon/han 

ska komma vidare mot målet. I detta sammanhang betonar Skolverket att både 

eleven, klasskamraterna och läraren är viktiga aktörer (ibid, s.46-50). Den 

formativa processen kan visa eleven vad han/hon kan och inte kan och lärarens 
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återkoppling ger honom/henne strategier som kan användas för att komma vidare, 

dessutom får han/hon stöd av sina kamrater för att kunna bedöma och styra det 

egna lärandet. Lundahl (2011b) berättar på sin föreläsning på Stockholms 

universitet om två olika bedömningsformer i lärarens uppdrag, den formativa och 

summativa bedömningen. Han poängterar att den summativa bedömningen eller 

bedömningen av lärandet sker när lärandet är avslutat. Examinationsuppgifterna, 

tester och prov är en del av den summativa bedömningen. Lundahl betonar också 

att kommentarernas värde reduceras kraftigt om det finns ett betyg som ges 

samtidigt (2011a). Han menar att betyget ska ges efter en feedback eller en 

återkoppling för att den formativa bedömningen ska vara effektiv. Nackdelen med 

att sätta betyg på enskilda uppgifter är att eleverna missar de potentiella och 

framåtsyftande kommentarer som återkoppling ger för att stödja dem i deras 

lärande (Grettve, Israelsson & Jönsson 2014, s.105). Därför är det inte 

rekommenderat att sätta betyg på enskilda uppgifter (ibid, s.99). En annan nackdel 

med att sätta betyg på enskilda uppgifter är att läraren kan bryta ner 

kunskapskraven i delmål och fastna i ett “inzoomat” läge vid betygssättningen när 

bedömningen av lärandet sker vilket inte är  rekommenderat från Skolverket (ibid,  

s.192-196). Det står tydligt i allmänna råd om att “en lärare bör vid 

betygssättningen göra en helhetsbedömning av de kunskaper eleven har visat vid 

avslutad kurs och jämföra dessa med kunskapskraven” (ibid, s. 196). 

 

Synen på bedömningen och betygssättningen har förändrats genom tiden, dels på 

grund av behovet av särskilda nya kunskaper i samhället och dels utifrån vad som 

för tiden betraktas vara grundläggande kunskaper för eleverna i skolan (Lundahl 

2014, s.18). De flesta modersmålslärare som har deltagit i min undersökning har 

en lärarutbildning från ett annat land än Sverige. Idag är modersmålslärare en 

kategori som anses ha en stor funktion och roll i den svenska skolan som blir mer 

och mer mångfaldig i en globaliserad värld. Lundahl betonar att bedömningen är 

ett komplext uppdrag som fyller en viktig funktion för elevers lärande (ibid, s.72-

73). Han påpekar att lärare behöver utveckla det som kallas bedömningsfärdighet 

(assessment literacy) för att kunna tolka elevernas kunskaper, förmågor och 

färdigheter och inhämta kunskaper om elevens förståelse. I detta sammanhang 

lyfter Teledahl (2015a) fram att forskning visar att bedömning är tidskrävande och 

att ungefär hälften av lärarnas arbetstid går åt till att bedöma trots att de saknar en 

hel del kunskap om bedömning. Det som framgår från både Lundahls och 

Teledahls perspektiv kring bedömning och betygsättning innebär att det idag finns 

nya kunskaper och förmågor som läraren behöver upptäcka och mäta hos eleverna. 

Detta kräver att läraren har en viss bedömningsfärdighet och tid inom ramen för 

sin tjänst för att arbeta professionellt med bedömning. 
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5.4 Den nya läroplanen lgr 11- den nya betygsskalan A-F 

 

Idag har den svenska skolan ett kunskapsrelaterat betygssystem med skala A till F 

där elevernas prestationer ska mätas mot uppställda kunskapskrav. I det nya 

betygssystemet finns ett betyg F som innebär att eleven är icke godkänd. I 

praktiken har detta betyg funnits i det förra systemet G, VG, MVG men fanns inte 

med som betyg i skalan (Teledahl, 2015b). Carlgren (2015) berättar i sin 

föreläsning ”Från kunskaper till förmågor” om att idag har förmågorna kommit 

mer och mer till förgrunden och är inskrivna i kursplanen som explicita mål i 

undervisningen och att det nya kunskapsuppdraget ställer nya krav, ”att visa mer 

explicit det som har varit implicit”. Grettve, Israelsson & Jönsson skriver i sin bok 

Att bedöma och sätta betyg- tio utmaningar i lärarens vardag om resultaten av en 

studie som är gjord i en högstadieskola i Mellansverige som visat att införandet av 

den reviderade läroplanen lgr11 väckte en osäker känsla hos lärarna kring 

bedömningen och betygssättningen trots deras ambition att följa styrdokumentens 

intentioner (2014, s.8). Det betonas också i boken att det hade framgått från 

Skolinspektion år 2010 att eleverna inte hade fått tydlig information om hur de 

skulle kunna höja sina betyg och ibland kom betygen till dem som en överraskning 

(Gustavsson, Måhl & Sundblad 2012, s.41). Skolorna och rektorerna har blivit 

kritiserade för att inte vara tydliga med att förmedla betygskriterierna till eleverna. 

Studien visade också att lärarna inte heller har bidragit med effektiv återkoppling 

om hur eleven skulle förbättra sina betyg. Gustavsson, Måhl & Sundblad klargör 

en viktig aspekt i föreskrifterna som poängterar att läraren är skyldig att sätta 

rättssäkra betyg och att betygen ska bli likvärdiga (2012, s.6). Teledahl (2015b) 

framhåller också lärarens skyldighet att sätta rätt betyg eftersom eleverna har 

extremt olika förutsättningar i skolan. Med införandet av den nya läroplanen lgr11 

hamnade många lärare i en svår situation att tolka det som står i kunskapskraven. 

För att möta de utmaningar och nya tankesätt som lgr11 har skapat anordnade 

många kommuner fortbildningar för lärare att utveckla en professionell kompetens 

att planera, dokumentera, bedöma och sätta betyg. I den studie som Grettve, 

Israelsson & Jönsson presenterade uppmanades lärarna under fortbildningar att 

bryta ner de abstrakta kunskapskraven i mindre delar och diskutera dem utifrån 

olika perspektiv för att komma till mer rättvisa bedömningar (2014, s.7). 

Konsekvenserna av detta blir en växande professionell osäkerhet hos läraren och 

en minskning i likvärdigheten i bedömning och betygssättning bland skolorna. 

Forskaren Höglund (2014) kunde förutse risken med att det blir brist i 

likvärdigheten med flerbetygssteg. I en annan rapport från Skolverket 

”Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning” påstår 

att lärarna inte tycker det ”är riktigt rättvist att ge det lägre betyget till en elev som 

uppnått alla krav utom ett på den högre nivån, det vill säga att tillämpa den så 
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kallade ”tröskelregeln” (2016c, s.8). Problemet som har uppstått med den nya 

betygsskalan var att lärarna upplevde orättvisa vid B och D betygen. Den strikta 

regeln för B betyget krävde att kunskapskraven för C och till övervägande del för 

A är uppfyllda och för betyget D krävde att kunskapskraven för E  och till 

övervägande del för C är uppfyllda (Skolverket 2012, s.10). Därför har Skolverket 

sedan maj 2016 utvidgat innebörden av ”till övervägande del” så att betygen B och 

D kan sättas om en eller flera kunskapskrav är väl utvecklade (Skolverket 2016c, 

s.10). Det senaste PM:et som publicerades på Skolverket visar att det fortfarande 

finns “indikationer på att betygssättningen hanteras olika i landet” (Skolverket 

2016a, s.2). Resultatet motiveras med att olika tolkningar har skett vid 

betygsättningen. År 2002 hade Skolverket  ett uppdrag från regeringen som 

handlade om modersmålsstöd och modersmålsundervisning med rubriken ”Flera 

språk- flera möjligheter”. I rapporten som Skolverket (2003) redovisade för 

regeringen betonades att många modersmålslärare saknar en pedagogisk utbildning 

och att modersmålsundervisning kräver kompetenta och välutbildade lärare. 

Myndigheten för Skolutveckling bildades för att stödja kommunerna och tar fasta 

på modersmålslärarnas behov. Lärarna skulle få möjlighet till 

kompetensutveckling för att kunna bidra till flerspråkiga elevers språkutveckling 

och lärande. Hur ser situationen ut för modersmålslärare idag? I min studie vill jag 

ta reda på modersmålslärares erfarenheter och kompetenser i bedömning och 

betygssättning och lyfta fram de svårigheter som de möter för att tydliggöra deras 

behov i den svenska skolan för att uppfylla Skolverkets intentioner med att nå en 

större likvärdighet i landet. 

 

Med införandet av den nya kursplanen 2011 blev modersmål ett självständigt ämne 

med ett syfte, ett centralt innehåll och kunskapskrav. Skolverkets tolkning till 

modersmålsundervisning framkommer i modersmålets syfte: 

 
“Undervisning i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

och om sitt modersmål. Genom undervisning ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i 

olika sammanhang och för skilda syften”(Skolverket 2011a, s.87). 

 

Styrdokumentet ger modersmålslärare en röd tråd om hur 

modersmålsundervisningen bidrar till elevernas språk- och identitetsutveckling.  

Modersmålet är inte enbart viktigt för elevernas lärande, utan även för deras 

självkänsla, identitet och den kognitiva utvecklingen. I läroplanen betonas språket 

vara ett redskap för socialisationsprocesser och identitetsskapande. Identitet, 

ämneskunskaper, modersmål och ämnet svenska är begrepp som bildar kärnan i 

modersmålsundervisning. Enligt skollagen SFS 2010:800 är kommunen skyldig att 

erbjuda elever som har svenska som andraspråk modersmålsundervisning om det 
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finns minst fem elever som är intresserade och om det finns en lämplig lärare. Det 

är rektorn som anser om läraren är lämplig eller inte. Lektionstider är enligt 

Skolverket 60 minuter i veckan. Modersmålsundervisning är en viktig faktor i 

barns skolgång, en nyckel till den kulturella och etniska identiteten. Den är en 

form av tvåspråkig undervisning som syftar till att dels stärka den etniska och 

kulturella identiteten hos elever med utländsk eller minoritetsbakgrund, dels ge 

dessa elever möjligheten att utveckla läs- och skrivfärdighet på deras förstaspråk.  

 

I boken Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål definieras 

modersmål med ett bindestreck “Modersmål- många språk i en kursplan”. Många 

språk med olika karaktärer ligger bakom begreppet modersmål (Skolverket 2013b, 

s.7). Skolverket har definierat tre språk, arabiska, finska och somaliska. Redan 

utifrån de valda språken kan man se ett antal skillnader som exempelvis läs- och 

skrivriktning och andra bokstavstecken än det latinska alfabetet. Det påpekas bland 

annat att det tar längre tid att lära sig ett språk som har tecken istället för bokstäver 

och om ett språk har icke latinska bokstäver och/eller en annan läs- och 

skrivriktning än svenskan. Modersmålsläraren som undervisar i språk med 

liknande språkliga förutsättningar måste ta hänsyn till dessa kriterier vid 

bedömningsfasen eftersom meningsbyggnad, struktur och form inte är ett mål i sig. 

Målet med att läsa sitt modersmål är att kunna förmedla sina åsikter, tankar och 

idéer, göra sig förstådd och att förstå vad andra säger. Språket är ett verktyg för att 

kommunicera på ett funktionellt sätt och modersmålsundervisning ska bidra till att 

eleven ökar sin flerspråkiga kompetens (ibid, s.8). Materialet som finns i boken 

Kommentarmaterialet till kunskapskraven i modersmål representerar en mängd 

bedömningar av autentiska elevexempelproduktioner för att stödja läraren i 

hans/hennes uppdrag att tolka kunskapskraven och gå igenom värdeorden som 

visar hur nivåerna är uppbyggda (ibid, s.4). I detta sammanhang betonas lärarens 

kompetens att analysera vilka bedömningsaspekter som kan vara relevanta vid ett 

bedömningsmoment och lärarens erfarenhet för att göra säkra och rättvisa 

bedömningar. Lärarens didaktiska kompetens uppmärksammas som en viktig del 

av skolans arbete och det är rektorns ansvar att ge personalen möjligheter att 

utveckla sina kompetenser för att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt (SOU 

1999, s.63). Enligt Skollagen (2010:800, 34§) har personalen rätt till 

kompetensutveckling. Lärarens kompetens innebär den formella kompetensen som 

läraren tillägnar sig genom utbildning, den yrkeskulturella kompetensen som är 

informell och social och som läraren tillägnar sig genom sin erfarenhet i olika 

sammanhang och den kommunikativa kompetensen som läraren utvecklar via 

samtal och reflektion kring skolans mål och värdegrund i ett kollegialt arbetslag 

(SOU 1999, s.63). I lärarkompetensen ingår också kunskaper om lärande i och om 

ämnet samt läroplanstolkning. Införandet av den nya kursplanen lgr 11 gav 
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modersmålslärare ett nytt uppdrag, att betygsätta elever med stort utrymme till 

tolkning av kunskapskraven där värdeorden har små nyanser. Dessutom ökade 

kraven på modersmålet men undervisningstid per vecka står kvar vid 60 minuter. 

En sådan förändring i ämnet kräver en utbildning på nationsnivå för att 

förtydliggöra för modersmålslärare vilka förväntningar Skolverket har  på dem 

som lärare och vad Skolverket har för intentioner med att integrera modersmålet 

som ett enskilt ämne i kursplanen.  Min studie syftar att få höra 

modersmålslärarnas upplevelser och erfarenheter att hantera det nya uppdraget.  

 

6.  Tidigare forskning 
 
Den här uppsatsen behandlar ett område som är relativt outforskat, inga tidigare 

studier som behandlar modersmålslärares upplevelser av bedömning och 

betygsättning finns.  Däremot finns det liknande studier som rör lärare i andra 

ämnen än modersmål. Det finns också en del studier om modersmål som ämne och 

kunskapsinhämtning inom modersmålsundervisning. Jag har avgränsat mina källor 

till studier gjorda i Sverige om svenska förhållanden samt som behandlar liknande 

frågeställningar som de jag undersöker i uppsatsen. Liknande studier har bara gjort 

undersökningar kring lärarnas upplevelser av bedömning och betygssättning i 

andra ämnen än modersmålet eller har undersökt orsakerna som leder till att 

elevers prestationsnivåer i den svenska skolan sjunker när det gäller 

modersmålsundervisning i arabiska. Jag har avgränsat mig till material i Sverige 

som är snarlikt. Vad gäller bedömning generellt har jag använt mig av Lundahls 

forskning runt summativ och formativ bedömning då den rör det svenska 

perspektivet.  

 

Tornberg skriver i sitt verk Språkdidaktik om prov och bedömning och börjar 

kapitlet med att beskriva uppdragen bedömning och betygssättning som ett 

tidskrävande uppdrag. Hon anser att formulera prov, rätta och gå igenom dem 

tillsammans med eleverna är ett tidskrävande uppdrag i lärarens vardag (2009, 

s.205). Hon poängterar också en viktig aspekt att när läraren konstruerar sina egna 

prov då styr hen ämnesinnehållet och vad eleverna ska lära sig. Enligt Tornberg 

har det både positiva och negativa effekter att läraren formulerar sina egna prov 

(ibid, s.205). Det är positivt om lärarens prov speglar kursplanen och ger eleverna 

möjligheter att nå de mål som står i varje ämne. Men det kan vara negativt i vissa 

fall om lärares prov motsäger kursplanens budskap. Risken är att lärares val av det 

som testas i provet är baserat på subjektiva värderingar och kanske lägger vikt på 

en färdighet mer än andra. En annan fara är att elevernas fokus ligger på det som 

läraren tycker är viktigt och de bortser från andra moment i undervisningen (ibid, 

s. 205). Den här forskningen är viktig i min studie eftersom det inte finns prov 
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eller material som modersmålslärare använder på en nationell nivå. Forskningen 

visar vilka risker som kan uppstå när modersmålslärare undervisar utifrån olika 

didaktiska material och formulerar sina egna prov och tester. 

 

En tidigare studie kring “Villkor för lärande och undervisning i 

modersmålsundervisning” gjord av Nigar Sadig på informanter från olika 

kommuner i Sverige, som undervisar i olika språk, visar ett antal faktorer som 

påverkar modersmålsundervisningens kvalitet och innehåll bland annat heterogena 

elevgrupper och begränsad undervisningstid, samarbete mellan lärare och 

lärarkompetens samt styrdokument och undervisningsmaterial (Sadig 2016, s.71). 

Sadig betonar lärardidaktiska kompetenser som avgörande faktorer för att förstå 

kursplanen och utföra ett professionellt arbete (ibid, s.71). Enligt studien har de 

flesta modersmålslärare en bristande didaktisk kompetens och detta påverkar deras 

tolkning av kursplanens innehåll och påverkar undervisningen på ett negativt sätt. 

Studien visar att modersmålslärare önskar att ämnet modersmål blir en del av 

skolverksamheten i praktiken och inte enbart i kursplanen (ibid, s.72). Modersmål 

som ämne behöver följas upp och utvärderas liksom alla andra ämnen. I samma 

studie påvisas att lämpliga undervisningslokaler är en annan aspekt som påverkar 

modersmålsplanering, genomförandet av undervisningen  samt elevernas 

inställning till lektionerna och motivation (ibid, s.73).  Den här forskningen har jag 

med mig i min studie för att den belyser först och främst den lärardidaktiska 

kompetensen som är avgörande för att tolka och förstå kursplanen. Jag är 

intresserad av att veta hur modersmålslärarna tolkar ämnets syfte, centrala innehåll 

och kunskapskraven för att kunna bedöma och betygssätta elever i modersmålet. 

Finns det stora skillnader i tolkningar eller är de på väg mot mer likvärdighet i 

arbetet? En annan del i den forskningen som är mycket relevant för min studie är 

uppföljning och utvärdering av ämnet. Hur görs det i olika kommuner? Finns det 

ens i redovisningsmaterialet för verksamhetsplan? 

 

En studie från Malmö Högskola om ”Lärarens förtrogenhet med betygssättning” 

gjort av författarna Vallberg Roth, Gunnemyr, Londos & Lundahl kring hur lärare 

dels resonerar vid betygssättningstillfället kring värderingen av en elevs kunnighet 

i en del av kunskapskraven, dels kring värderingen vid sammanvägning av en 

elevs kunskaper till ett betyg visar att lärarna upplever en osäkerhet kring de 

processerna och det finns behov av att stärka lärarnas professionella yrkesrepertoar 

kring bedömning och betygssättning (2016, s.4). Studien bygger på intervjuer med 

lärare i årskurs 9 i grundskolan och i gymnasieskolan där lärares bedömningar och 

betygssättning analyseras i tre olika ämnen: engelska, historia och idrott och hälsa. 

Enligt studien diskuteras begreppet likvärdighet ofta i förhållandet till elevers 

prestationer. Syftet med studien var att undersöka lärarnas samtal vid 
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sammanvägande av elevens kunskaper i olika delar till betyg. Studien visar många 

resultat, bland annat att lärarna behöver stärka sina professionella språkliga 

begrepp i bedömning och betygssättning för att kunna kommunicera, sätta ord på 

och ge redskap och stöd för kritisk reflektion. I detta sammanhang påpekar 

forskarna i studien två viktiga aspekter, flerstämmig bedömningskompetens och 

kunnighetsprofil som är stöd för lärares kritiska reflektion  och vidareutveckling av 

sin bedömningskompetens. I förlängningen anser de att dessa ordförråd kommer 

att stödja lärarna att uppnå större validitet och likvärdighet i sina bedömningar 

(ibid, s.4). Den här forskningen är oerhört viktig för min studie eftersom den 

belyser lärarnas samtal kring bedömning och betygssättning. Jag är väldigt nyfiken 

att få veta om modersmålslärare har en bra uppfattning av de begrepp som används 

i olika konferenser när de processerna diskuteras och vilka svårigheter de möter i 

detta sammanhang.  

 

Forskning av Anders Böhlmark och Helena Holmlund om betyg visar att olika 

betyg sätts vid samma prestationer i prov och i samma ämne. Studiens resultat 

visar att betyg sätts inte enbart på proven men på många andra delar som berör 

ämnet och att det finns skolor som sätter för höga betyg och andra för låga betyg 

(2011, s.13-18). Det som Böhlmark och Holmlund kunde konstatera är att det finns 

tydliga tecken på bristande likvärdighet i det svenska skolsystemet (ibid, s.47f). 

Författarna belyser ett antal faktorer som har lett till att betygen inte är likvärdiga 

över nationen, såsom exempelvis normbedömningen, sociokulturella komponenter 

och konkurrens mellan skolor. De understryker betygssystemets bristande 

förankring i jämförbara kunskapsmätningar, en faktor som har den största 

påverkan. Studien visade inte att läroplanstolkningar har bidragit till bristande 

likvärdighet. I mitt fall är det viktigt att lyssna på vad modersmålslärarna upplever 

vara svårt i betygssättningen och om det blir samma orsaker som leder till att olika 

betyg ges utifrån samma provresultat i samma ämne.   

 

Professorn i didaktik Anders Jönsson (2010) betonar att matriser används mer och 

mer som ett bedömningshjälpmedel vid det formativa bedömandet, hans 

huvudsakliga intresseområde. Matrisers funktion är att dokumentera och följa upp 

elevers kunskapsutveckling. Han citerar de framgångsrika effekter som matriser 

ger för läraren både vid bedömning av elevers kunskaper och brister samt  vid 

samtal och kommunikation i olika sammanhang.  

Jönsson (2010) anser att matriser kan bidra till att: 

 
1. Lärare blir mer samstämmiga i sin bedömning.  

2. Lärare i större utsträckning sorterar bort ovidkommande faktorer i        

bedömningen, och bättre fokuserar på de faktorer som ska ingå i bedömningen. 
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3. Det blir lättare för läraren att ge feedback och konkreta förslag på vad 

som kan utvecklas.  

4. Elever kan använda matriser som hjälpmedel för självbedömning. 

(Jönsson 2010) 

 

Jönsson och Svingby uppmärksammar läraren att inte förlita sig blint på matriser 

och att använda enkla och tydliga matriser som bidrar till att uppnå en mer 

likvärdig bedömning (2008, s.63-64). Jönsson berättar i magasinet ”Skolvärlden” 

som utges av lärarnas riksförbund att “grundproblemet är att lärare inte utbildas i 

bedömning” (Larsson 2016, s.33). Han påpekar att många lärare saknar redskap 

för att identifiera elevernas behov och arbeta framåtsyftande utifrån de behoven. 

Lärarna utgår ifrån det gamla sättet som bygger på det tidigare relativa systemet 

när de bedömer eleverna (ibid, s.33-34). Han föreslår sambedömningstekniken 

som en bra lösning för att öka likvärdigheten och förstärka lärares kompetens via 

det kollegiala lärandet. 

 

Forskaren Bengt Selghed klargör i sin bok Betyg i skolan, kunskapssyn, 

bedömningsprinciper och lärarpraxis bedömarens huvudroll i 

bedömningsprocessen eftersom kunskapskraven är utformade utifrån språkliga 

nyanser i värdeorden (2011, s.197). Bedömning i kunskapskravet är förknippad 

med bedömaren. Selghed (2011) framställer tre frågor för att diskutera metoden i 

bedömning. Här är de frågorna han ställer sig:  

 
1. Tolkar olika bedömare samma prestationer på samma sätt? 

2. Går det att språkligt utforma kraven så att olika bedömare gör likvärdiga 

tolkningar?  

3. Är lärarna tillräckligt kunniga i bedömningsfrågor för att klara att utföra 

bedömningarna på ett tillförlitligt sätt? (Selghed  2011, s.197 f) 

 

Selgheds forskning speglar en stor del av mina intentioner i uppsatsen. I min studie 

utgår jag från en nyfikenhet att tolka bedömarens kompetens och erfarenhet i 

bedömning och betygssättning och att förstå metoderna som används vid 

processerna och de svårigheter som kan uppstå.  

 

7.  Material och metod (en induktiv metod, ett tolkande synsätt) 
 

I denna del av studien framställs och motiveras studiens metod för insamling av 

empiri. Studien är av kvalitativ karaktär detta innebär att resultatet kommer att 

bearbetas och analyseras utifrån insamlad empiri som sammanställs och analyseras  

för att hitta specifika mönster som blir utgångspunkten för diskussionen. Jag har 

valt att analysera datainsamlingen med hjälp av både delanalys och helhetsanalys. 
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Larsen förklarar att i en delanalys delas intervjutexten upp i olika uttalanden och 

kategoriseras och i en helhetsanalys ska forskaren försöka få ett helhetsintryck om 

informantens åsikt och tyckande och välja uttryck som kan vara representativa till 

den helhetsbilden (2009, s.104).  I det här avsnittet kommer jag också att gå genom 

materialet som studien bygger på. 

 

7.1 Hermeneutisk och fenomenologisk ansats 

 

Studien bygger på ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv. I min 

undersökning blir de hermeneutiska och fenomenologiska teorierna ett redskap till 

metoden. Hermeneutiker vill inte förklara utan förstå och tolka människan och 

dess uttryck. Idealet i hermeneutikens teori är inlevelse, empati och förmåga att 

leva sig in i något (Hyldgaard 2008, s.34).  Enligt Åsberg är fenomenologins 

grundpostulat att det inte finns en värld ”i sig själv” bortom det medvetna eftersom 

medvetandet och världen inte kan separeras från varandra (2001, s.43). Husserls 

fenomenologiska ståndpunkt är att det som visar sig till sitt neutrala jag byts mot 

noema (grek: det tänkta) och det verkliga existerande tinget sätts inom parentes 

och ifrågasätts. Produkten av det som visar sig i mitt medvetande blir 

”fenomen”(ibid, s. 43). 

 

  

  

Åsberg citerar Michael Uljens skrift om fenomenografiforskning om 

uppfattningar, om det subjektivistiska draget: ”Jag utgår alltså ifrån att verklighet 

 

Noema (uppfattning om 
något) 

Neutralt jag 
Existerande 
ting 

relationer 
inom 
parentes 

Figur 2. Den fenomenologiska ståndpunkten, Edmund 

Husserls utgångspunkt (Åsberg 2001, s.43). 
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är subjektivt uppfattad verklighet” (2001, s.52). Enligt Åsberg finns det ett tydligt 

samband mellan fenomenologi och dess terminologi: 

 
”Inom den fenomenologiska traditionen syftar termerna ”noema” och ”noesis” på 

”det vi  erfar” respektive ”själva akten att erfara”. Det verkar finnas en strukturell 

likhet mellan den fenomenologiska distinktionen och vårt sätt att skilja mellan 

”vad” och ”hur” i fråga om inlärning”. (Åsberg 2001, s.52) 
 

Han menar att det vi erfar som ”noema” kan förstås som en kombination av 

”tanken” och ”det uppfattade”. Både fenomenologi och hermeneutik är filosofiska 

perspektiv som används i kvalitativa undersökningar för att beskriva, analysera 

och tolka fenomen som framträder för någon i ett konkret, partikulärt perspektiv 

bundet till tid och plats. Avsikten med användning av en hermeneutisk 

fenomenologisk ansats är att beskriva modersmålslärarnas kompetenser utifrån 

deras unika erfarenheter och utbildningar.  

 

7.2 Den kvalitativa forskningsintervjun- en kvalitativ dataanalys  
 

I mitt arbete vill jag undersöka modersmålslärarnas arbetssätt att bedöma och 

betygsätta flerspråkiga elever i ämnet modersmål för att få en djupare förståelse 

om hur de hanterar processerna. Utgångspunkten i min studie är att intervjua 12 

modersmålslärare och utifrån deras erfarenheter och upplevelser analysera och 

tolka deras pedagogiska kompetenser att samla ett underlag för bedömning och 

betygsättning. Larsen berättar i sin bok Metod helt enkelt- en introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod om att människors egenskaper ofta kallas mjuka data 

(2009, s.22). För att kunna besvara syftet i undersökningen har jag valt den 

kvalitativa intervjun som forskningsmetod som används i vetenskapliga 

undersökningar för att förstå fenomenen genom bearbetning av data från 

intervjuer. 

Intervjuguiden som jag har använt är strukturerad och uppdelad i tre kategorier: 

den första kategorin innehåller inledande frågor för att få kunskap om 

informanternas bakgrund, formella utbildning och arbetserfarenhet. Den andra 

kategorin består av pedagogiska frågor för att inhämta mer kunskap om 

modersmålslärarnas arbetssätt från planering till betygsättning, hur de gör för att 

följa upp elevernas kunskapsutveckling och de formella och informella 

kompetenserna att tolka kunskapskraven i ämnet modersmål. Den sista kategorin 

rör informanternas upplevelser och erfarenheter från arbetsfältet, den svenska 

skolan eller gymnasiet och för att få fram vilka fortbildningar de har fått i 

bedömning och betygsättning med införandet av lgr 11. Alla informanterna fick 
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identiska frågor för att inhämta ett likvärdigt underlag
2
. Under bearbetningen av 

empirin märkte jag att trots att de flesta modersmålslärare hade med sig en 

lärarutbildning från hemlandet hade de brister i förståelsen av de termer som 

används i bedömning och betygsättning. Det gjorde mig nyfiken att fördjupa 

studien och även undersöka hur liknande Sveriges kursplan är med andra 

kursplaner där informanterna har fått sina utbildningar och vilka svårigheter de 

möter vid bedömning och betygsättning. För att utveckla examensarbetet åt det här 

hållet skickade jag ut kompletteringsfrågor med ett önskemål att besvara frågorna 

skriftligt
3
. Fördelen med den strukturerade intervjuguiden är att den reducerar 

informationsmängden och då blir det enklare för mig att jämföra och bearbeta 

svaren. Enligt Larsen påverkar valet av metoden datainsamlingen. Den kvalitativa 

metoden skiljer sig från den kvantitativa metoden i många aspekter bland annat att 

den första används vid icke-mätbar data och den andra vid mätbar data- data som 

redovisas i form av siffervärde (ibid, s.22). Enligt Bryman betonar den kvalitativa 

metoden till skillnad från den kvantitativa metoden ett induktivt synsätt där 

forskaren börjar med att presentera sin empiri sedan refererar han/hon till teorin 

(2008, s.40). Han klargör att induktivismens princip är att man uppnår kunskap 

genom bearbetning och analys av den insamlade datan, det som upprepas eller 

märks regelbundet refereras till en teori (Bryman 2008, s.30). 

 

Enligt Larsen så är “all forskning inte sann” därför måste forskningen uppfylla ett 

antal krav för att människor ska lita på den (2009, s.11). Hon betonar att forskaren 

måste ta hänsyn till att den sanning som man får från forskningen alltid har en viss 

felmarginal när forskningsresultatet är presenterat i siffror eller en viss osäkerhet 

vid resultat som är baserade på intervjuer och observationer. Samband i forskning 

rör sig om tendenser. Larsen skriver i sin bok att människor drar slutsatser och lär 

sig från sina erfarenheter och egna upplevelser och forskningens uppgift är ofta att 

upptäcka tendenser och finna det genomsnittliga och visa hur majoriteten har det 

men detta gäller inte alla (ibid, s.12). Denna natur som människor har kan inte låta 

dem generalisera sina slutsatser eftersom privata erfarenheter och upplevelser 

skiljer sig från andras. Hur jag har och upplever det behöver inte vara hur de flesta 

har och upplever det.  

 

I mitt fall kan modersmålslärarnas bakgrund, erfarenheter och kompetenser i 

bedömning och betygssättning inte mätas och generaliseras men man kan nå en 

bredare förståelse för fenomenen genom att hitta mönster i totaliteten av 

egenskaper. 

 

                                                 
2
 De kompletta intervjuguiderna finns i bilaga 2 

3
 De kompletteringsfrågorna finns i bilaga 3  
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7.3 Urval av informanterna 

 

De personerna som kommer med i undersökning representerar inte alla 

modersmålslärare i Sverige. Jag har använt mig av ett godtyckligt urval som enligt 

Larsen används ofta i kvalitativa undersökningar. Valet av informanter är baserad 

på fyra kriterier (ibid, s.78-79). Det första är att de först och främst betygsätter 

elever i ämnet modersmål, det andra är att de hade väldigt olika antal års 

erfarenhet i modersmålsundervisning, det tredje är att de undervisade i olika 

modersmål, det fjärde är att de har olika utbildningsformer. Informanternas 

erfarenhet varierar mellan 5 till 38 års undervisning i ämnet modersmål. Avsikten 

med kriterierna var att undersöka om dessa faktorer spelar någon roll i min 

undersökning. 

 

 

 

7.4 Etiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (1990, s.5) har framlagt föreskrifter om god forskningsetik, det 

innebär bland annat att forskaren tillgodogör sig ny kunskap, använder 

systematiska metoder för att inhämta kunskap och följer vissa regler för att 

utveckla denna kunskap. Larsen poängterar att reglerna inte är allmänna inom 

varje vetenskap till exempel samhällsvetenskaplig forskning  och 

naturvetenskaplig forskning bedrivs utifrån olika traditioner och riktlinjer (2009, 

s.14). I min forskning har jag följt informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som ingår i individskyddskravet. 

 

Informationskravet-Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 1990, s.7). 

 

I följebrevet informerade jag deltagarna om vad som var syftet med min 

undersökning. Jag skrev också att jag har tagit del av Vetenskapsrådet (1990) 

forskningsetiska aspekter och beaktat hur dessa principer ska följas genom hela 

studien.  

 

Samtyckeskravet-Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet 1990, s.9). 

 

Deltagarna informerades i följebrevet om att deras medverkan i undersökningen 

var frivillig och att de hade rätt att avbryta den när som helst under forskningen. 
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Konfidentialitetskravet-Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 1990, s.12). 

 

Deltagarna i undersökningen hade inte krav att uppge personliga uppgifter som 

exempelvis namn på skolan, hemlandet eller kommun. I följebrevet klargjordes 

också deras anonymitet i studien. Jag använde mig av kodningsmetod i uppsatsen 

av konfidentiella skäl.  

 

Nyttjandekravet-Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 1990, s.14). 
 

I följebrevet fick deltagarna information om att studiens syfte är att bidra till mer 

vetenskap inom bedömning och betygsättning av flerspråkiga elever och de 

ramfaktorer som påverkar deras jobb och att valet av intervju som metod är för att 

få en bättre kvalitet och förståelse för bedömarens erfarenheter. 

 

7.5 Genomförande av studien 
 

Min studie består av en empirisk undersökning där jag med hjälp av den 

kvalitativa forskningsmetoden tolkar och analyserar modersmålslärarnas 

erfarenheter för att lyfta fram deras strategier och kompetenser att hantera 

bedömningens och betygsättningens uppdrag i ämnet modersmål. Studien byggde 

på intervjuer som genomfördes med 12 modersmålslärare som undervisar i sex 

olika språk: tigrinja, arabiska, ryska, kurdiska, tjeckiska, somaliska, som sätter 

betyg i ämnet modersmål och är anställda i olika kommuner i Sverige. Först har 

jag skickat följebrevet till 17 modersmålslärare som jag känner i olika kommuner. 

Sedan mailade jag min intervjuguide till var och en med frågan om tid för 

intervjun. Fördelen med att skicka intervjuguiden i förväg var stor eftersom läraren 

var väl förberedd och bekväm med sina svar. Vid varje intervjutillfälle användes 

intervjuguiden för att leda samtalet och dator för att skriva ner svaren digitalt för 

att underlätta bearbetningen av datainsamlingen. Två av informanterna svarade 

själva på intervjuguiden. Några samtal genomfördes via fysiska möten andra via 

mobiltelefonen och då hade jag högtalaren på för att kunna skriva på datorn 

samtidigt. Alla informanterna hade fått ett brev skickat till sig och efter 

godkännande av deltagandet i undersökning mejlades intervjuguiden minst två 

dagar innan samtalet. Några modersmålslärare som jag intervjuade hade samma 

modersmål som jag, arabiska och valde att tala på arabiska så jag fick översätta 

deras ord direkt till svenska och få en bekräftelse på det för att göra mina 

anteckningar. Som arbetsredskap innan analysfasen har jag använt matriser för att 
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få en tydligare översikt över materialet och se mönster och processer. Jag använde 

mig av kodningsmetod för att respektera konfidentialitetskravet. Under den här 

fasen gjorde jag en datareduktion som är rekommenderad av Larsen och tog bort 

allt som var ointressant för min studie (2009, s.97-98). När jag började analysera 

min empiri märkte jag att jag ville ha svar på ytterligare frågor än de som fanns på 

min intervjuguide, därför har jag återigen mejlat informanterna med ett önskemål 

om att få skriftliga svar på mina kompletterande frågor.  

 

8. Resultat och analys av datainsamling  
 

Resultaten har delats upp i delar efter teman som kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar. Valet av teman bygger på lärarnas svar. Nedan representeras fem 

teman i underrubriker. Jag formulerade varje rubrik utifrån min tolkning av 

mönstret som jag såg i svaren inspirerad av olika fenomen som forskning betonar 

inom bedömning och betygsättning. Därmed redogörs i resultatet lärarnas 

arbetssätt i bedömning och betygssättning med utgångspunkt från kunskapskraven 

i kursplanen. Sedan behandlas och analyseras lärarnas upplevelser och erfarenheter 

kritiskt i bedömning och betygssättning. Se tabell 1 i bilaga 4 för att få mer 

kunskaper om deltagarnas bakgrund, utbildning och erfarenheter. Analysfasen 

handlar om att tolka mönster i modersmålslärarnas svar i förhållande till deras 

arbetssätt i uppdrag bedömning och betygssättning. Vid kvalitativa undersökningar 

tas all information bort som inte är relevant för studien. Jag valde att kombinera 

delanalys och helhetsanalys som analyssätt för att genomföra min studie (Larsen 

2009, s.105).  

 

8.1  Formativ bedömning ett pedagogisk redskap som har positiva effekter 
på lärande och är tidskrävande  

 
Alla modersmålslärare som har deltagit i min undersökning tycker att tiden, 60 

minuter i veckan, är för lite och den räcker inte för att arbeta effektivt mot 

kunskapskraven. Tidsbristen påverkar elevernas kunskapsutveckling. Eleverna kan 

inte utveckla sina förmågor för att nå högre nivåer i kunskapskraven och högre 

betyg. Läraren hinner inte vara effektiv med sina formativa bedömningar på grund 

av den stressade situationen. Dokumentation betonas vara en viktig aspekt i 

formativ bedömning då läraren får en blick över vad eleverna kan och visar dem 

hur de ska nå högre mål. Lärarna berättar om att det tar mycket tid att dokumentera 

elevens kunskapsutveckling. Här nedan är några svar på frågan om 

undervisningstider är rimliga för att kunna arbeta effektivt mot målen i ämnet. De 

visar hur modersmålslärarna upplever antalet undervisningstimmar i ämnet 

modersmål: 
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Undervisningstimmar är orimliga för att kunna arbeta effektivt mot målen i ämnet. 

När det gäller tider att planera, bedöma och sätta betyg, förberedelse är en viktig 

del av vårt uppdrag.(ML1) 

 

Det är lite för lite  tid för de som behöver ha mer stöd . Jag skulle vilja ha antingen 

mindre krav eller mer lektioner i veckan.(ML2) 

 

 Absolut inte, eleverna behöver ha minst två eller tre  timmar per veckan.(ML3) 

 

Tiden är för knapp. Det ställer höga krav på läraren. Man får inte vara sjuk eller 

komma för sent. Det finns inget utrymme för oförutsedda händelser. Jag önskar vi 

hade lite mera tid. Man kunde nå de uppsatta målen utan den pressande stressen 

som vi känner i dag. Eleverna ville ju också nå de höga betygen.(ML4) 

 

 Jag har bara en lektion och elever har många frågor. (ML5) 

 

Det räcker om man undervisar på en nivå, en årskurs klass men med olika nivåer 

och olika skolor det är inte rimlig. (ML6)  

 

Det är för få timmar i veckan, man kan aldrig bli rättvis i bedömning.(ML7) 

 

Jag behöver arbeta med avancerade texter men möjligheter som jag har är bara att 

arbeta mot mest C. Det är kort tid, hur eleverna ska  hinna utveckla sig till A eller 

B. (ML12) 

 

Det tolkar jag som att informanterna tycker att det lilla antalet 

undervisningstimmar är otillräckligt för att ge eleverna möjligheter att utveckla sig 

så mycket som möjligt. Forskning visar att de återkopplingar som läraren gör 

ständigt i klassrummet har stor betydelse för elevers lärande och 

kunskapsutveckling. Enligt bedömningsforskaren Lundahl ger formativ 

bedömning upp till fyra gånger så bra resultat som minskad klasstorlek med 30 

procent (Skolverket 2013a, s.50-51). Både Teledahl (2015a) och Tornberg lyfter 

fram det faktum att gå igenom olika inlämningsuppgifter eller prov tillsammans 

med eleverna och andra bedömningsformer liksom kamratbedömning, 

självbedömning är tidskrävande (2009, s.205). I min studie pekar ML2 på att det 

inte finns nog tid att hjälpa de svagare eleverna med stöd som till exempel kan 

vara att gå igenom uppgifter och prov. Gustavsson, Måhl & Sundblad påpekar att 

innan betygssättning ska läraren ha dokumenterat elevens kunskaper och förmågor 

vid olika tillfällen (2012, s.94). Carlgren (2015) berättar om att förmågorna har 

kommit mer och mer att bli grunder inskrivna i kursplanen som explicita mål i 

undervisning och att detta ställer nya krav både på läraren och elever och är 
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beroende av faktorn tid. Både ML12 och ML4 uttrycker oro för att den korta tiden 

och de specifika målen gör att deras elever aldrig har möjlighet att nå de högre 

betygen på skalan. Samtliga lärare berättar om att dokumentation ska användas för 

att göra en allsidig bedömning. Samtidigt påpekar ML7 i citaten ovan att 

tidsbristen gör det svårt att rättvist bedöma varje elev. De flesta modersmålslärare 

samlar elevers prestationer, inlämningsuppgifter och produktioner i en sorts 

portfolio för att kunna göra en allsidig bedömning och följa upp elevens 

kunskapsutveckling. Trots den knappa tiden berättar några modersmålslärare om 

att de försöker göra sitt bästa att ge eleverna muntliga formativa bedömningar efter 

lektionerna beroende på elevantal och antal skolor de undervisar i. De berättar vid 

olika tillfällen att de arbetar mycket med att ge eleverna feedback och 

återkopplingar och sätter inte betyg på enskilda uppgifter. Så här uttryckte två av 

informanterna sig vid frågan om hur de bedömer och följer upp elevers 

kunskapsutveckling: 
 

Jag samlar varje elev produktion i en pärm, för yngsta  i en sort portfolio och för 

stora samlar jag olika arbete.(ML2) 

 

Jag brukar göra formativ bedömning efter varje lektion för varje elev, när jag 

rättar uppsatsen en gång per månad då skriver jag en feedback och vi har ett prov 

varje termin.(ML6) 

 

De flesta lärare upplever att den korta tiden visar att ämnet betraktas som oviktigt. 

ML 5 säger att om eleven riskerar att inte nå målen då slutar han/hon komma till 

lektionerna och föräldrarna tycker att det ändå är en timme i veckan, efter skoltid 

och eleven är trött, då uppmuntrar de inte honom/henne att kämpa med ämnet. 

ML11 säger ”som timanställd upplever jag att min chef inte tar mitt arbete på 

allvar”. Styrdokumentet betonar att modersmålsundervisningen inte är enbart att 

utveckla sina språkliga färdigheter det handlar om att utveckla elevens självkänsla 

och identitet (2011a, s.87). I kursplanen betonas språket vara ett redskap för 

socialisationsprocesser och identitetsskapande.  

 
8.2  Bedömning och betygssättning ett nytt uppdrag för modersmålslärare 

som kräver utbildning på nationell nivå 
 
Studien visar att de flesta modersmålslärare som deltog i min undersökning har 

med sig lärarutbildningar från hemländerna. Men modersmålslärarna säger själva 

att det har hänt många förändringar i skolvärlden de senaste åren i Sverige och att 

de inte har haft möjlighet till kompetensutvecklingsutbildningar inom bedömning 

och betygssättning trots att ambitionen med Myndigheten för Skolutveckling som 

bildades var att stödja kommunerna och ta fasta på modersmålslärarnas behov 
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(Skolverket 2003).  ML 3  och Ml 5 berättar om att de har sökt utbildningar på 

egen hand eftersom kommunen inte hade skickat dem till någon utbildning. Andra 

modersmålslärare berättar om att ämneskonferenser på nationell nivå har 

försvunnit. Där brukar de få olika utbildningar från Skolverket.  

 
Jag har önskat mig mer träffar och konferenser för utbyte. Jag har 

kontaktat många ledare för att få veta varför det blir inga mer konferenser 

för modersmålslärare. Det finns många nya anställda modersmålslärare 

som behöver ha vår erfarenhet i undervisning. (ML1) 

 

Vi saknar de arabiska konferenser där fanns det många utbildningar från 

Skolverket. (ML6) 

 

Förut hade vi modersmålslärare, i ryska konferenser och jag har varit två 

gånger men inte nu längre och jag undrar om det finns kvar. De var bra 

för inspiration och träffa kollegor. (ML2) 

 

Modersmålslärarna berättar dessutom om att den lärarutbildningen de gick i 

hemlandet hade en helt annan kursplan med andra normer, värderingar och 

kunskapskrav. Konceptet formativ bedömning är inte nytt men lärarutbildningar i 

Sverige har inte tidigare arbetat särskilt mycket med bedömningsfrågor, varken 

summativ eller formativ. Här nedan kommer svar på frågan hur liknande 

kursplanen/kunskapskraven i respondentens hemland är jämfört med Sveriges 

kursplan och kunskapskrav: 

 
 Helt annorlunda för 35 år sedan. (ML1) 

 

Det var 40 år sen. Vi hade betyg varje månad. Vi hade prover och satte 

betyg efter resultatet i varje ämne. Kraven var högre.... Jag kommer ihåg 

att i matematik hade vi problemlösning i trean som jag såg att i sjuan i 

Sverige jobbar de med. (ML4) 
 

Det som framgår från modersmålslärarnas svar visar att de anser själva att 

kriterierna och förmågorna i kunskapskraven har förändrats sen de själva började 

sin karriär och att bedömning och betygsättning är uppdrag som förändrats hela 

tiden beroende på vad i samhället som räknas vara viktigt vid en plats och en tid. 

Detta har forskaren Lundahl nämnt som problematiskt vid bedömningsfasen och 

han poängterade att lärarna behöver utveckla en bedömningsfärdighet, ”assessment 

literacy”, för att kunna tolka elevernas kunskaper, förmågor och färdigheter och 

inhämta kunskaper om elevernas förståelse (2014, s.72-73). Den problematiken 

betonades också av Jönsson som anser att “bedömning och betygssättning är en 

svår konst att bemästra” och att lärarens kompetens är en viktig faktor för att 
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kunna sätta likvärdiga betyg (Larsson 2016, s.33). Han påpekar att det finns 

tydliga tecken på att lärarna behöver utveckla bedömningskompetensen för att öka 

likvärdigheten i lärarnas betygssättning. Om intentionerna är att 

modersmålsläraren ska lära sig ”konsten” att bedöma och betygsätta på egen hand 

då har lärarna blivit utsatta för en osäkerhet i deras professionella arbete (ibid, 

s.33). Lärarna behöver utveckla en samsyn för att öka likvärdigheten i 

betygssättning. ML5 understryker att ”alla lagar i skolverket skriver om elevers 

rättigheter i modersmålet och det finns inget ord skriven om modersmålslärarens 

rättigheter för att kunna stödja och hjälpa eleven”. Det betyder att 

modersmålsläraren har rätt till kompetensutveckling för att utveckla en 

bedömningskompetens som gynnar både eleven och läraren och ökar 

likvärdigheten vid betygsättning. Enligt Skollagen (2010:800, 34§) har personalen 

rätt till kompetensutveckling. Men majoriteten av modersmålslärarnas svar 

implicerar brister i utbildningar eller kurser inom bedömning och betygsättning.  

 

De modersmålslärare som deltagit i studien hade inte vetskap om att Skolverket i 

maj 2016 utvidgat betydelsen av uttrycket ”till övervägande del”. Deras svar på 

frågan hur du, som modersmålslärare hanterar att sätta betygen B och D visar att 

de fortfarande följer den gamla innebörden. Här nedan citerar jag några svar som 

klargör detta: 

 
Alla mål i C och viktiga saker från A då får han ett B. (ML3) 

 

Om eleven har uppfyllt några av C betygen får den D. Om eleven 

uppfyller några av A betygen får eleven B. (ML4) 

 

Gissning, osäkerhet (ML11) 

 

Jag utgår ifrån spalterna. Allt grön på E och mer än 50% i C då blir D.   

Det är det som fick veta. (ML2) 

 

Jag tolkar modersmålslärarnas svar kring hantering av D och B betyget som ett 

tydligt tecken på att kunskapskraven som innehåller värdeorden, de fetmarkerade 

ord som anger nivåer som exempelvis grundläggande, goda, enkelt, till viss del, 

fortfarande är otydliga i sitt sammanhang för modersmålslärarna. Därför känner 

sig några osäkra vid valet av de betygen. Detta kan betyda att modersmålslärarna 

kan vara otydliga vid skrivandet av de skriftliga omdömena eftersom bedömningen 

utgår ifrån de värdeorden. Den osäkerheten som några lärare känner, och andra 

visar tydligt med ord, kan påverka deras uttrycksätt och tydlighet på många sätt. 

Den ena vid den formativa bedömningen, återkopplingen som de gör för att få syn 

på var elever befinner sig och vad han/ hon behöver utveckla. Den andra är när de 
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ska motivera skälen för betyget för både eleven och elevens vårdnadshavare. Att 

motivera skälen för betyg är en skyldighet som alla lärare har klargör författarna 

Gustavsson, Måhl & Sundblad och detta kräver en viss bedömningskompetens för 

att sätta ord på sina bedömningar (2012, s.94). Det kan man förstå som att 

modersmålslärarna behöver utveckla en yrkesrepertoar för att kunna stärka sina 

redskap och språkliga begrepp vid reflektionen kring processerna bedömning och 

betygsättning, vilket också författarna Vallberg Roth, Gunnemyr, Londos & 

Lundahl (2016) understryker i sin studie kring “lärarens förtrogenhet med 

betygssättning” där de visar att språklig kompetens skapar trygghet för läraren för 

att kunna delta aktivt i olika diskussioner kring dessa uppdrag och kunna uttrycka 

sig explicit med rätt begrepp i rätt sammanhang. 

 
 

 
8.3  Mycket självständigt arbete och ingen återkoppling från rektorer vid 

bedömning och betygssättning  
 

De flesta modersmålslärare i studien har inte tillfälle  att träffa varandra först och 

främst på grund av olika scheman. De arbetar självständigt och är ofta ensamma 

vid bedömningsfasen. Här nedan kommer några citat från modersmålslärarnas 

egna upplevelser: 

 
Jag är mycket självständig. Ingen kollar på vad jag undervisar. Ingen 

utvärdering. Rektorn har bara en administrativ roll (godkänna tidrapport). 

(ML11) 

 

 Vi jagar rektorerna. de behöver bli mer engagerade i 

modersmålsundervisning för att känna att de bryr sig om oss. om det är 

ingen som lyssnar, frågar och bryr sig då tappar man lusten att arbeta. 

(ML1) 

 

Jag önskar att rektorn ha bättre koll på modersmålslärarens behov (ML9) 

 

Det som modersmålslärarna berättar minskar reliabiliteten i bedömningen eftersom 

de flesta ofta är ensamma vid bedömning och reliabilitetsaspekten bygger på att 

den bedömning som den ena läraren gör är relativt lik den bedömning som den 

andra läraren gör vid samma bedömningstillfälle. För övrigt berättar samtliga 

lärare om att rektorer på skolorna där de är anställda inte är engagerade i 

modersmålsundervisningen och att de inte har gett dem återkoppling på deras sätt 

att bedöma och betygsätta elever. Rektorerna har inte haft en betydande roll i 

modersmålsundervisningens upplägg och didaktiska frågor. De är mer intresserade 
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av modersmålslärarens schema, antal elever och anställningsavtalsfrågor. Det 

framgår också från intervjusvaren att det inte finns utvärderingar som görs i ämnet 

modersmål när det gäller bedömning och betygssättning. Gustavsson, Måhl & 

Sundblad berättar om att skolorna och rektorerna har blivit kritiserade för att inte 

vara tydliga att förmedla betygskriterierna till eleverna (2012, s.41). Sadig 

understryker i sin studie också att modersmålet behöver uppföljas och utvärderas 

liksom alla andra ämnen (2016, s.72). I detta sammanhang vill jag lyfta fram 

Deweys progressiva pedagogik som den moderna kunskapsbedömningen vilar på 

om att skolan kan förbättras och utvecklas efter systematiska undersökningar och 

utvärderingar (Lundahl 2014, s.19). Det som betonas i Deweys perspektiv är att 

utvärderingen och uppföljningen av elevers resultat är viktiga faser som bidrar till 

att förbättra lärandet, bedömningens reliabilitet och validitet. 

 

ML4 berättar om att den svenska modellen har påverkat hennes sätt att planera och 

undervisa. Den svenska modellen har inspirerat henne när det gäller val av 

ämnesinnehåll i modersmålet.   

 
Jag planerar min undervisning utifrån elevens behov och kunskapskraven. 

Under årens lopp hade jag turen att samarbeta med duktiga svenska lärare. 

Jag tog vissa idéer och gjord om de till mina. Den svenska modellen när 

det gäller val av material har påverkat mig, ingen religion och ingen 

politik i mina val av böcker eller upplägg av mina lektioner. (ML4) 

 

Det är få modersmålslärare som samarbetar med SVA- lärare eller andra lärare för 

att samplanera och sambedöma.  

 
Mest bedömer jag själv men ibland bedömer med min kollega och andra 

svenska lärare. Vi behöver en grupp som bedömer elever tillsammans, 

alla lärare är inte engagerad i bedömning och betygssättning. Det är 

mycket bra med flera personer som bedömer för att fråga varandra hur 

man gör och kan man veta om man har gjort fel bedömning. (ML12) 

 

Tyvärr har jag inte erfarenheter av sambedömning för att vi är splittrat. 

Men en gång om månad träffas vi under språkgrupp och diskuterar allt. 

Men bara ett par gånger träffas vi språklärare om diskuterar betyg och 

bedömning samt under studiedagar diskuterar vi bedömning och 

betygssättning. Ibland kommer någon föreläsare vartannat år kanske men 

inte alltid. Sambedömning ger mer möjligheter men tyvärr vi arbetar på 

olika skolor det är svårt. Man ser hur andra bedömer och då blir betyg så 

nära till varandra. (ML6) 

 



 

32 

 

 

Läraren kan inte hållas ensam ansvarig för att betygen ska vara rättssäkra. 

Skollagen (2010:800 16§) är tydlig om betygsättning. Det är läraren som sätter 

betyg men det största ansvaret ligger på huvudmannen så att betygen blir 

likvärdiga.  

 
Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas 

tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska 

betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han 

eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat 

fall ska betyget beslutas av rektorn. Skollagen (2010:800 16§) 
 

De flesta informanterna saknar erfarenhet i sambedömning och saknar kunskaper 

om hur fenomenet kan påverka bedömningen. Endast tre av modersmålslärare som 

deltar i studien har genomgått en kurs i bedömning och betygsättning. I min 

uppfattning speglar  modersmålslärarens bedömningar  deras subjektiva tolkningar 

till kunskapskraven och de nyanserade värdeorden vilket gör att bedömningarna 

inte utförs på ett tillförlitligt sätt. Forskaren Selghed klargör bedömarens roll i 

bedömningsprocessen som är förknippad med hans/hennes tolkningssätt till de 

nyanserade värdeorden i kunskapskraven för att utföra bedömningarna på ett 

tillförlitligt sätt (2011, s.197). Kunskapskraven i kursplanen ligger till grund för 

lärarnas bedömning och betygssättning och lärarnas tolkning och förståelse är 

avgörande för att öka likvärdigheten i de processerna. Forskning av Böhlmark & 

Holmlund visar att det finns tydliga tecken på bristande likvärdighet i det svenska 

skolsystemet (2011, s.13-18). Forskaren Höglund (2014) kunde förutse att det blir 

mer brist i likvärdigheten med fler betygssteg. Jönsson framför sambedömning 

som en lösning för att förbättra lärarnas bedömningskompetens (Larsson 2016, 

s.34). Han anser att bedömningar som görs i klassrummet är svåra att utföra och 

det är sådana bedömningar som utvecklar lärarnas kompetens att identifiera 

kvaliteter och utvecklingsbehov. 

 

Vid frågan om hur läraren bedömer elevernas kunskaper svarar de flesta 

modersmålslärare att de samlar elevers olika prestationer, inlämningsuppgifter och 

prov i en sorts portfolio för att följa upp elevens kunskapsutveckling och sedan gör 

de en helhetsbedömning. Det är få modersmålslärare som berättar  om användning 

av bedömningsmatriser för att dokumentera i klassrummet vid den formativa 

bedömningen trots att forskning visar stora fördelar med enkla formulerade 

matriser (Jönsson 2010).  Detta kan vara en anledning till varför läraren känner sig 

stressad och inte hinna dokumentera elevens kunskapsutveckling. Forskning visar 

att matriser är ett bra verktyg för formativ bedömning som underlättar lärarens 

dokumentationer både vid bedömning av elevers kunskaper och brister och vid 

samtal och kommunikation med elever och vårdnadshavare. Jönsson (2010) 
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nämner också att matriser bidrar till att läraren bortser ifrån de ovidkommande 

faktorerna i bedömning och att deras återkoppling blir mer tydlig. Han 

uppmärksammar vikten av att inte förlita sig blint till alla matriser, att använda 

enkla matriser och diskutera deras innehåll kollegialt för att öka likvärdigheten i 

bedömningen. 
 

Modersmålslärarna berättar om att de testar eleverna med olika prov där eleverna 

får möjligheter att visa olika kunskaper och förmågor. De utgår ifrån olika källor 

för att skaffa sig material och de flesta källor är webbaserade. Tornberg framför 

faran att när läraren formulerar egna tester och prov utan kollegors inflytande då 

styrs ämnesinnehållet av den enskilde lärarens subjektiva värderingar av vad 

eleverna ska lära sig (2009, s.205). Det är viktigt med ett gemensamt väldefinierat 

kunskapsinnehåll för att öka validiteten på både prov- och bedömningsnivå. Sadig 

understryker också i sin studie hur lärarens didaktiska kompetens och tolkning av 

kursplanens innehåll påverkar undervisning (2016, s.71-73). Modersmålslärarna 

uttrycker vid olika tillfällen i intervjun att de behöver träffas i konferenser, 

diskutera och kritiskt granska kollektivt några källor, berätta om sina erfarenheter, 

strategier, gruppindelningar, jämföra varandras arbetssätt och metoder. Jag tolkar 

modersmålslärarnas önskemål som ett behov av att utforma utifrån deras 

dokumentationer och erfarenheter det som Skolverket betonar som beprövade 

erfarenheter och bygga utifrån deras utbyte av metoder och ämnesinnehåll en 

undervisning på vetenskapliga grunder som bidrar till mer kvalité i deras yrke.  

 

 

8.4  Stora kunskapsklyftor mellan de nyanlända eleverna och de som är 
uppväxta i Sverige upplevs problematiska 

 
De flesta modersmålslärare upplever att de stora kunskapsklyftorna mellan de 

nyanlända eleverna och de som är uppväxta i Sverige är problematiska både vid 

genomförandet av undervisningen och vid bedömningen och betygssättningen.  

 
De som är uppväxta i Sverige har inte så mycket somaliska. De som är uppväxta i 

Sverige försöker arbeta självständigt och är ivriga att lära sig men de som kommer 

från Somalia tror att de kan prata somaliska och arbetar inte med samma ambition. 

(ML12) 

 

Jag tycker att det är svårt att jämföra nyanlända elever och elever som föddes i 

Sverige. Jag tycker att betygskrav är för höga. (ML2) 

 

Svårigheter är att vi har de nyanlända elever som är så duktiga på modersmål, och 

de elever som är födda i Sverige (ML6) 
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Det står i kursplanen i det lägsta betyget E på slutet av årskurs sex en förmåga att 

kunna ”jämföra modersmålets skriftspråk med det svenska och föra ett 

resonemang kring likheter och skillnader mellan språken”. Dessutom står det i det 

lägsta betyget E på slutet av årskurs nio att:  

 
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp 

och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och 

svenska”. (Skolverket 2011a, s. 98) 

 

Några modersmålslärare kunde inte förstå varför de nyanlända inte har möjligheter 

att bli direkt godkända i ämnet modersmål och vilka svårigheter som uppstår för 

att nå ett B eller A betyg i ämnet. Ml (10) säger ”jag känner att det är orättvis att vi 

inte får sätta ett A i modersmålet om eleverna inte har på SVA C eller D”
4
.  

 

Studien visar att modersmålslärarna anser det svåraste vara att följa kursplanens 

kunskapskrav i ämnet modersmål och bedöma elever som har skilda 

förutsättningar trots att de har samma modersmål. Samtliga lärare upplever 

orättvisa vid bedömning av både flerspråkiga elever, nyanlända i Sverige, dvs. de 

nya i landet som har ett starkt modersmål, för de blir mycket beroende av det 

svenska språket för att nå det lägsta betyget E oavsett deras goda kunskaper i 

modersmålet. Samtidigt upplever de orättvisa att bedöma de flerspråkiga elever 

som har svenska som andraspråk men ett svagt modersmål eftersom de är 

uppväxta och kanske födda i Sverige. De eleverna har mindre chans att nå ett A 

betyg i ämnet modersmålet eftersom kraven är väldigt höga. ML 6 berättar att 

”svårigheter är att vi har de nyanlända elever som är så duktiga på modersmål, och 

de elever som är födda i Sverige”.  

 
8.5  Nya enheter- integrationsenhet, modersmålsenhet ger positiva effekter  

 
      Fyra av informanterna berättade om nya enheter som upprättades på kommunerna 

för att skapa mer interaktion och samarbete mellan modersmålslärare och 

studiehandledare. Dessa enheter har fått olika benämningar liksom 

“integrationsenheten, modersmålsenheten och språkenheten”. Modersmålslärarna 

som är medarbetare i sådana organisationer upplever att konferenserna och 

träffarna som görs regelbundet är viktiga för att hålla sig uppdaterade kring 

nyheterna i skolvärlden. De berättar också att chefen som är ansvarig för dessa 

                                                 
4
 Det finns ingen lag som säger att betyget A enbart får sättas på elever med C eller D betyg i SVA 

utan det är en tolkning från den enskilda rektorn på den här skolan.  
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enheter visar mycket intresse och engagemang för ämnet modersmål och alla 

medarbetare i enheten.  

 

ML4 berättar om sin erfarenhet som medarbetare i modersmålsenheten och säger:  

 
Chefen för modersmålsenheten gav kunskapskraven en betydande roll och ville att 

vi lärare ska följa skolverkets direktiv. Nu chefen för modersmålsenheten besöker 

modersmålslärare på skolorna och är med under lektionen. Hon mailar alltid efter 

besöket och återkopplar, risar eller rosar det hon var med. (ML4) 
 

ML10 anser att de regelbundna träffar som integrationschefen organiserar har 

positiva effekter. Lärarna har haft möjligheter att diskutera olika teman som rör 

didaktiska frågor samt administrativa frågor såsom scheman, lokaler och antal 

elever.  

 
Vi har haft det här året en integrationschef som är ansvarig för modersmålslärare 

och studiehandledare, schema. Vi träffas på måndagar på morgonen och sedan 

vänder man sig till skolans rektor.  När vi träffar på måndagar under arbetsplats 

tider då är det medarbetarsamtal. De nya konferenserna kommer vi att arbeta med 

bedömning och betygsättning. (ML10) 

 

ML6 berättar om att integrationschefen brukar vara med en gång per läsår under en 

lektion, kontrollerar och lämnar återkoppling efter besöket. Han tycker att det 

skulle behövas flera besök för att se behovet i ämnet. 

 

ML6 och ML 5 upplever att det finns både fördelar och nackdelar med skapandet 

av dessa enheter. Det positiva är att modersmålslärarna blir samlade under en 

grupp trots deras anställningar på olika skolor. Det finns möjligheter för 

erfarenhetsutbyte, diskussioner kring olika teman och samarbeten på olika nivåer. 

Nackdelen med sådana enheter är om chefen som leder gruppen inte har 

tillräckliga kunskaper om modersmålsundervisningen och inte ser 

modersmålslärarnas behov. ML5 upplever att ”chefen blir delaktig men inte 

konstruktivt, hon vill räkna antal timmar antal eleverna vid varje träff”. Bland 

informanterna finns det två förstelärare som berättar om sina uppdrag att vägleda, 

inspirera och samarbeta med andra modersmålslärare under de träffar som 

organiseras i enheterna. Samtliga lärare anser att detta ökar samsynen bland 

modersmålslärare och likvärdigheten vid bedömning av elevers prestationer.  

 

9. Diskussion 
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I diskussionen jämförs först studiens resultat med tidigare forskning. Sedan 

diskuteras användningen av den kvalitativa metoden och vilka möjliga studier 

som ytterligare kan genomföras för att öka studiens tillförlitlighet och utveckla 

den genom att fördjupa sig mer i specifika områden kring bedömning och 

betygsättning. Det framförs också en analysdiskussion och till slut  presenteras 

den sista reflektionen kring framtida forskning.  

 

9.1 Studiens relation till tidigare forskningsresultat 
 

      Utifrån lärarnas uttalanden framträder en syn på bedömning som är förenlig med 

den formativa bedömning som betonas gynna elevernas kunskapsutveckling. 

Portfoliobedömningen är den metod som är mest använd av modersmålslärare i 

bedömning för lärandet. De beskrivningar som de intervjuade lärarna har gjort i 

denna undersökning visar sig ha validitet då den visar likheter med flera andra 

tidigare studier av lärares erfarenheter och upplevelser i bedömning och 

betygssättning. Det gäller bland annat få antal lektioner i modersmålsundervisning 

i veckan som påverkar elevers kunskapsutveckling och sätter modersmålslärarna i 

en stressad situation, de stora kunskapsklyftorna mellan nyanlända elever och 

andra generationens elever med utländsk bakgrund som växt upp i Sverige och gör 

både genomförandet och bedömningen i modersmålsundervisningen problematiskt 

för modersmålslärarna, modersmålslärarnas behov att utveckla en 

bedömningskompetens och en yrkesrepertoar inom bedömning och betygssättning 

för att stärka sin bedömningsverktygslåda och dess användning i  rätt sammanhang 

så att bedömningar blir tydliga och effektiva för att visa eleverna hur de ska nå 

högre mål i ämnet. Dessutom utgår studien från att modersmålslärarna formulerar 

sina egna prov och tester, vilket enligt Tornberg kan vara problematiskt i vissa fall 

när provets innehåll inte stämmer överens med de kunskapsområden som finns i 

läroplanen (2009, s. 205).   

 

I denna studie beskriver de flesta modersmålslärare att de är ensamma vid 

planering och bedömning av elevers prestationer och att de saknar konferenser på 

nationell nivå där de har möjligheter till erfarenhetsutbyte, reflektion och 

diskussioner. De berättar också att de inte har haft utbildningar i bedömning och 

betygssättning så att de utvecklar en bedömningskompetens, en yrkesrepertoar och 

en samsyn kring tolkning av begrepp och kunskapskraven i modersmålet. Dessa 

behov lyftes fram redan i studien som gjordes av Vallberg Roth, Gunnemyr, 

Londos & Lundahl (2016) om ”lärarens förtrogenhet med betygssättning” med 

syftet att uppnå en större validitet och likvärdighet i bedömning.  
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De positiva effekter som studien visar i modersmålslärarnas situation i den svenska 

skolan är de nya enheter som upprättas i olika kommuner med syftet att utveckla 

gemensamma grunder för modersmålslärare och utbyta erfarenheter så att det blir 

mer struktur och kvalitet i arbetet. Dessa enheter verkar fungera om chefen har 

goda kunskaper om modersmålet och modersmålsundervisningen. ML4 och ML6 

berättar om sina goda erfarenheter som förstelärare att leda ämneskonferenser i 

ämnet modersmål. Där träffas modersmålslärare regelbundet och diskuterar olika 

teman som berör bland annat bedömning och betygssättning.  

 

Det finns tydliga tecken på nya villkor för lärande och undervisning i ämnet 

modersmål och nya uppdrag för modersmålslärare i den svenska skolan. 

Kartläggning av nyanländas kunskaper är bland de nya uppdrag som ger 

modersmålslärarna mer erfarenhet i bedömning. I samband med betygssättning 

finns det naturligtvis vissa absoluta myndighetskrav. Samtalen med 

modersmålslärare visar att de flesta inte har arbetat med sambedömning, är 

ensamma vid bedömning och betygssättning i ämnet modersmål och får ingen 

återkoppling på sina sätt att bedöma. Det finns  till och med obehöriga lärare som 

är ensamma vid bedömning som inte diskuterar kunskapskraven med någon annan 

kollega. Tornberg framhåller att flera bedömare ökar reliabiliteten vid fria prov 

(2009, s. 210). Enligt lagen som trädde i kraft första juli 2013 är det rektorn som 

beslutar om betyget om det fattas en lärare som inte uppfyller kraven i legitimitet 

och behörighet. De flesta modersmålslärare nämner också att det saknas 

uppföljningar och utvärderingar av resultat inom ämnet modersmål vilket är 

ytterligare faktorer som påverkar deras sätt att  tänka och bedöma. I detta 

sammanhang har Deweys progressiva pedagogik visat att utveckling sker efter 

systematiska undersökningar och utvärderingar. Detta är ett tecken på att det inte 

sker så många förändringar inom ämnet modersmål eftersom det saknas 

utvärderingar av verksamhetsplaner.  

 

Min studie visar att modersmålslärarna behöver träffas och diskutera 

examinationsinnehåll samt bedömning och betygsättning och utveckla sina 

yrkesbegrepp och repertoarer genom dessa samtal för att uppnå en större validitet 

och likvärdighet i bedömningen, annars ökar risken med att det blir många 

subjektiva tolkningar av kursplanen i sin helhet eftersom det inte finns nationella 

prov i ämnet modersmål, och lärarna använder inte heller samma kursböcker. De 

berättar om olika Internetkällor som behöver granskas kritiskt i ett kollegialt 

lärande för att uppfylla skolverkets intentioner att bygga undervisningen på 

vetenskapliga grunder. Trots att några modersmålslärare berättar att de är 

integrerade i arbetslag eller ämneskonferenser, behöver de utvecklas med andra 

modersmålslärare som undervisar i samma språk för att diskutera ämnesinnehållet. 
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Enligt Gustavsson, Måhl & Sundblad måste lärare vara överens om hur de 

obligatoriska examinationsuppgifterna ska se ut om betyg ska vara likvärdiga 

(2012, s.7).  

 
9.2 Metodreflektion 
 
Syftet med studien var att få kunskap om lärarnas sätt att bedöma och betygssätta 

elever i ämnet modersmål. Valet av den kvalitativa intervjun och den 

hermeneutiska och fenomenologiska tolkningsmetoden har hjälpt mig att analysera 

modersmålslärarnas perspektiv på uppdraget. Detta skulle kunna kompletteras med 

metoden passivt deltagande observation för att utvidga och öka studiens 

reliabilitet. Larsen betonar att användningen av den metoden syftar till att 

forskaren deltar passivt för att inte påverka studien med sina subjektiva åsikter och 

kan koncentrera sig på att beskriva fenomenet såsom det sker och så neutralt som 

möjligt (2009, s.90). Det som intresserade mig mest var modersmålslärarnas 

kompetens och erfarenhet, därför är det intressant för vidare forskare att filma en 

grupp modersmålslärare som sambedömer ett antal prestationer inom ämnet 

modersmål, lyssna på samtal och diskussioner som sker i interaktion mellan 

lärarna, deras förhållningssätt till kunskapskraven, de svårigheter som de kan möta 

vid de uppdragen och ta del av användningen av de olika begreppen som berör 

bedömningen och betygssättningen.  

 
9.3 Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att svara på tre frågeställningar. Hur bedömer 

modersmålslärare elevers kunskapsutveckling? 

Studien visar att modersmålslärarnas upplägg och genomförande, bedömning och 

betygssättning i modersmålsundervisning, styrs av deras egna pedagogiska 

grundsyn. Problemet är att bara tre modersmålslärare bland de som deltar i min 

undersökning berättar att de fått en utbildning  i bedömning och betygssättning i 

Sverige. Det finns informanter i den här undersökningen som har en väldigt stor 

erfarenhet och kunskaper inom modersmålsundervisning som inte finns i böcker 

och andra som är nya på arbetsfältet. Jag anser att dessa erfarenheter och 

kunskaper behöver utvecklas genom det kollegiala lärandet. 

 

Vilka processer ingår när lärarna sätter betyg i ämnet modersmål?  

Det handlar först och främst om en bedömningsfärdighet som alla lärare behöver 

”bemästra” för att nå en större likvärdighet i bedömning och betygssättning.  

Lärarens kompetens är egenskaper och färdigheter som växer under läraryrkets 

resa. Individers kompetenser är unika. Läraren tillägnar sig kunskap via 
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utbildningar, kurser och arbetserfarenheter. De utbildningarna betraktas som en 

förutsättning för att läraren ska kunna tillägna sig kunskaper men de är inte alltid 

tillräckliga för att befästa kunskaperna. Det är via reflektionen kring det som man 

har läst som man utvecklar kunskaper. Kunskaper omvandlas till kompetenser 

genom arbetslivet och erfarenheter. Modersmålslärarna som deltar i studien är ett 

tydligt exempel på en lärargrupp som behöver utveckla en bedömningsfärdighet 

genom sambedömningstekniken. Sambedömning blir i det här fallet extra viktigt 

liksom forskaren Jönsson har tänkt eftersom det inte genomförs nationella prov i 

ämnet modersmål i Sverige. Enligt hans rekommendationer ska sambedömningen 

göras av det som han kallar ”svårbedömda” kunskapsmål, de bedömningar som 

görs i klassrummet (Larsson 2016, s.34). 

 

Vilka svårigheter möter de vid processerna betygsättning och bedömning? 

Studien visar att lärarna möter grundläggande svårigheter vid bedömningen och 

betygsättningen som påverkar både ämnets och deras pedagogiska status negativt i 

den svenska skolan. Modersmålslärarna pekar på otillräcklig undervisningstid att 

arbeta mot kunskapskraven som står i kursplanen. Tidsbristen påverkar elevers 

kunskapsutveckling. De upplever till och med problematiskt att tillämpa 

kunskapskraven i bedömningen både för nyanlända,  elever som är nya i landet 

och elever som är uppväxta i Sverige. Stora kunskapsklyftor mellan de två 

grupperna gör både undervisningen och bedömningen i ämnet modersmål svåra att 

hantera rättvist. Resultaten i studien visar att modersmålslärarna har svårigheter att 

tolka kunskapskraven trots att majoriteten av informanterna har med sig en 

lärarutbildning från hemlandet. De berättar om bristande möjligheter till 

kompetensutveckling och samarbete med andra modersmålslärare och övriga 

ämneslärare. De arbetar mycket självständigt och får inte återkoppling från 

rektorerna på sitt sätt att undervisa, planera, bedöma och betygsätta flerspråkiga 

elever. Bedömning av en elevs förmåga att formulera sig och kommunicera 

behöver alltid göras i ett sammanhang eftersom vissa aspekter av värdeorden kan 

vara unika i relation till ett visst ämne. Modersmålsläraren behöver diskutera hur 

värdeorden i kunskapskraven tolkas och förstås i konkreta 

undervisningssituationer för att öka bedömningens och betygssättningens 

likvärdighet (Skolverket 2013b, s.7). Dessutom saknas utvärdering och 

uppföljning i ämnet modersmål i deras verksamhetsplan, vilket gör att 

arbetsgivaren inte ser problemen som eleverna, ämnet och läraren möter i sitt 

arbete för att hitta lämpliga åtgärder och arbeta systematiskt med högre kvalité. 

Några modersmålslärare berättar om nya enheter som upprättades i de 

kommunerna där de är anställda med syftet att förbättra mottagandet av nyanlända 

elever och samla modersmålslärare under en och samma enhet. Nackdelen med 

dessa enheter är när de styrs av en chef som inte har någon erfarenhet att arbeta 
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med modersmålslärare och inte känner till deras behov då blir han/hon intresserad 

av att räkna antal timmar och elever utan att ha hänsyn till andra faktorer som är 

grundläggande för att modersmålslärarna ska kunna känna sig trygga i sin roll och 

arbeta effektivt mot ämnets kunskapskrav. 

 

9.4 Framtida forskning 
 
Genomförandet av den här undersökningen väcker många frågeställningar kring 

”konsten” som Jönsson anser att alla lärare i den svenska skolan behöver bemästra 

för att uppnå bättre kvalitet i bedömning och betygssättning (Larsson 2016, s.33-

34). En av de viktigaste frågorna som jag ställer mig idag och funderar över om 

det kan vara ett intressant ämne till framtida forskning är att undersöka 

modersmålslärarnas användning av matriser vid den formativa bedömningen. 

Anledningen till mitt förslag är först och främst att jag är en modersmålslärare som 

gör egna matriser (se tabell 2, 3 & 4 i bilagor 5, 6 & 7) och håller med om det som 

Jönsson tror kan vara en konkret lösning för att öka ”lärarnas hantverksskicklighet 

i att bedöma och sätta betyg på större allvar”(Larsson 2016, s.34). 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 

 

Följebrev till informanter- modersmålslärare 

Hej! 

Jag heter Patricia El Khazen och studerar vid Högskolan Dalarna. Jag är inne på 

sista terminen inom KPU, “den kompletterande pedagogisk utbildning”, och ska 

skriva examensarbete som ska handla om modersmålslärarnas erfarenhet och 

kompetens i bedömning och betygssättning. Min studie är av kvalitativt karaktär 

och baseras på att intervjua modersmålslärare från olika kommuner. Jag kommer 

att mejla intervjuguiden i förväg till dig som vill delta i studien, för att den 

beräknade tiden för varje intervju är 30 minuter. Anledning till att jag har valt att 

intervjua är för att få en bättre kvalitet och förståelse för vem som bedömer och 

betygsätter de flerspråkiga elever i ämnet modersmål i det svenska samhället. 

 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/21324/L%E4rares%20f%F6rtrogenhet%20med%20betygs%E4ttning%2020160912.pdf;jsessionid=A7A84B9D5207EE99080AC33506E05185?sequence=2
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/21324/L%E4rares%20f%F6rtrogenhet%20med%20betygs%E4ttning%2020160912.pdf;jsessionid=A7A84B9D5207EE99080AC33506E05185?sequence=2
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/21324/L%E4rares%20f%F6rtrogenhet%20med%20betygs%E4ttning%2020160912.pdf;jsessionid=A7A84B9D5207EE99080AC33506E05185?sequence=2
http://www.ipd.gu.se/digitalAssests/1325/1325584_00_13.pdf
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Studien kommer att bidra till mer vetenskap om modersmålslärarnas kompetens att 

bedöma och betygsätta flerspråkiga elever och de ramfaktorer som påverkar deras 

jobb. 

 

Jag har utgått från Vetenskapsrådets etiska regler, som framkommer i 

forskningsetiska principer inom humanistiskt samhällsvetenskaplig forskning 

(1990, s.7). Enligt de etiska reglerna bör det finnas ett samtycke mellan båda 

parter. Deltagandet i undersökning är konfidentiellt och medverkan är naturligtvis 

frivilligt. Du kan väl när som helst avbryta intervjun. Om du vill delta i 

undersökningen var vänlig och teckna din underskrift. 

 

Ort och datum…………………………………………………………….. 

Deltagarens underskrift …………………………………………………... 

Du kan nå mig på e-postadressen patricia.elkhazen@vingaker.se om du har frågor 

gällande ditt deltagande eller annat. 

 

Med vänlig hälsning 

Patricia El Khazen 

mobil 0739 23 38 79 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide (23 frågor) 

 

Tack för att du ställde upp på en intervju. Syftet med min undersökning är att få en 

bättre uppfattning om modersmålslärarnas möjligheter och svårigheter i uppdraget 

bedömning och betygssättning. Jag är intresserad av att veta hur din situation ser ut 

i skolan? Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Inledande/bakgrundsfrågor 

1. Vilket språk undervisar du i? 
2. Vilken utbildning/erfarenhet har du- från hemlandet eller Sverige? 
3. Hur länge har du varit i Sverige och i hur många år har du undervisat i 

ämnet modersmål? 
4. Hur många skolor är du på och undervisar? 
5. Vilka elevgrupper arbetar du med och på vilket sätt är de uppdelade i 

grupper och för vilken anledning har du valt den här indelningen? 
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6. Hur många elever har du sammanlagt och hur många elever har du under 

en lektionstid? 
7. Hur många undervisningstimmar/minuter får varje elev i ämnet varje 

vecka? 
 

Pedagogiska frågor 

1. Kan du beskriva kort hur du planerar din undervisning? Vem styr 

modersmålsundervisningen? Vad har rektorn för roll i 

modersmålsundervisningen? 
2. Har dina elever påverkan på din planering, undervisning, metoder, 

strategier osv. 
3. Hur arbetar du för att förstärka och förtydliggöra skolans värdegrunder och 

normer? 
4. Vilka är dina inspirationskällor för lektionens upplägg- val av materialet 

och strategier? 
5. Vilka verktyg använder du i din undervisning? 
6. Hur följer du upp elevens kunskapsutveckling i ämnet modersmål? 
7. Hur bedömer du elevernas kunskaper? Vilka erfarenheter av 

sambedömning har du? Hur upplever du att sambedömning påverkar din 

bedömning? 
8. Hur samlar du underlag för att betygsätta elever i ämnet? 
9. Hur sätter du betyg för eleverna i ämnet modersmål? Hur hanterar du 

skillnaden mellan betygen D och B där eleverna “till övervägande del” ska 

uppnå det högre betyget för att få dessa betyg? 
10.  Upplever du att kunskapskraven i ämnet modersmål utgör ett stöd i 

bedömningen?  Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
11.  Är undervisningens tider rimliga för att kunna arbeta effektivt mot målen i 

ämnet?  
 

Samarbete/kompetensutvecklingsfrågor 

1. Har det skett några förändringar i ämnet modersmål de senaste åren? Om 

ja, vilka? 
2. Har du fått fortbildningar för vidare utveckling i ämnet modersmål? 
3. Hur upplever du dialogen med vårdnadshavare runt betygssättning? 

4. Får du någon återkoppling från rektorn/rektorn på ditt arbete inom 

bedömning? Om ja, vilken typ 
5. Vilka är de framgångsrika faktorerna i ditt jobb? Vad önskar du vore bättre 

i skolan? 
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Bilaga 3 
 
Hej bästa deltagare :) 

 

Nu sitter jag och skriver min uppsats med stor glädje. Mycket att upptäcka och att 

uppskatta. En grupp med stora potentialer som jag är stolt att vara en medlem. Vid 

skrivning upptäckte jag att det finns några frågor som är viktiga att ta med mig i 

skrivandet. Jag hoppas att du har tid att svara på dem skriftligt och mejla mig 

tillbaka. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

1. Har du satt betyg i hemlandet? Hur lik är ditt hemlands 

kursplan/kunskapskrav med Sveriges kursplan och kunskapskrav? 
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2. Hur mycket är din tjänst i procent som modersmålslärare och som 

studiehandledare? Är du legitimerad eller behörig lärare i Sverige? 

 

3. Är du med på något arbetslag? modersmålslärares arbetslag eller med 

andra svenska lärare? Är du med på någon ämneskonferens? Är du med på 

någon lärarlyfte? 

 

4. Har ni föräldramöten? Vilken typ? ämnesvis eller årskursvis? deltar du i 

föräldramöten och vad har du för roll då? 

 

5. Läser alla elever sina modersmål? om inte, varför, för vilken anledning? 

 

6. Vilka svårigheter möter du vid bedömning och betygssättning? Hur skulle 

du vilja ha det bättre? Finns det någon skillnad på modersmålsundervisning 

för andra generationens invandrare elever födda i Sverige och på elever 

som precis har kommit till Sverige? Hur hanterar du F betyget med elever 

och vårdnadshavare? Gör ni utvärderingar för resultat i 

modersmålsundervisning, antal godkända och icke- godkända? 

 

7. Har du varit på någon utbildning i Sverige just för bedömning och 

betygssättning? 

 
 
 
 
Bilaga 4  
 

Tabell 1, Modersmålslärarnas bakgrund och erfarenhet  
 

Kod & kön Tidigare utbildning i 

hemlandet  
Utbildning i 

Sverige eller 

motsvarande  

Språk de 

undervisar i 
Antal år 

erfarenhet som 

ML 

Antal elever 

de undervisar 

och tjänsten i 

procent 

ML1 (kvinna) Lärarutbildning. 

Naturvetenskap i fysik. 
SFI och 

matematik på 

Komvux. 
Legitimerad 

lärare för 2 år 

sedan. 

Arabiska 33 år 60 elever 
heltid 

ML2 (kvinna) Lärarutbildning i 

litteraturen i ryska. 
SVA A & B på 

Komvux. 
Ryska 4 år  
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Legitimerad 

lärare. 
 
19 elever  
50% 
 

 

ML3 (man) Lärarutbildning. 

Kandidatexamen i 

engelska.  

Kurs “Att 

undervisa 

modersmålet i 

klassrummet och 

på distans” 
7,5 hp i Uppsala 

universitet. 

Utbildning i 

Mälardalens 

Högskolan 

om  “Undervisa 

nyanlända elever- 

för 

modersmålslärare, 

studiehandledare 

och lärare i alla 

ämnen” 

Arabiska  7 år   

 
29 elever  
heltid 

ML4 (kvinna) 

 

 

 

 

 

 

Lärarutbildning.   Arabiska 38 år  Ibland har 

haft upp till 

120 elever 
 
Heltid 

 

ML5 (man) Lärarutbildning. 

Kandidatexamen i 

allmänt språk kurdiska 

och arabiska. 

Kurs i Stockholm 

för “pedagogik i 

förskolan” 

Kurdiska  8 år   
20 elever  
40 % 

ML6 (man) Civilingenjörsutbildning 

samt magister 

lärarexamen i matte och 

teknik för både 

högstadiet och 

gymnasiet.  

Lärarutbildning  

90 hp i didaktik i 

arabiska som 

modersmål och 

som moderna 

språk. 
Legitimerad 

lärare.  

Arabiska  6 år 72 elever  
80% 
 

ML7 (kvinna) Gymnasium  Läst till lärare. 

Utbildning i 

Mälardalens 

Högskolan 

om  “Undervisa 

nyanlända elever- 

Arabiska 5 år som 

modersmålslärare 

och 11 år på SFI. 

15 elever 30% 
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för 

modersmålslärare, 

studiehandledare 

och lärare i alla 

ämnen” 

ML8 (kvinna) Lärarutbildning. 

Lärarexamen låg- och 

mellanstadiet  

15 hp i didaktik Arabiska 20 år  30 elever  
heltid 

ML9 (kvinna) Ekonomi i hemlandet 

Eritrea. 
SFI & 

grundskolan. 

Utbildad 

undersköterska & 

en utbildning i 

“Att starta eget 

projekt”. 

Tigrinja  14 år  30 elever  
heltid 

ML10 (kvinna) Lärarutbildning. 

Kandidatexamen i 

matematik 

En kurs i Uppsala 

universitet “Att 

undervisa i ämnet 

modersmål i 

klassrummet och 

på distans” 
7,5 hp & 
KPU på 

Högskolan 

Dalarna  

Arabiska  6 år 45 elever  
80% 

ML11(kvinna) Lärarutbildning. 

Masterexamen i 

Tjeckiska, ingen 

erfarenhet att jobba som 

lärare i Tjeckiska 

KPU på 

Högskolan 

Dalarna  
 

Tjeckiska 5 år 10 elever  
15% 

ML12(kvinna) Gymnasiet och 2 år 

ekonomi  
SFI 
grund & 

gymnasiet på 

Komvux, nu läser 

enstaka kurser på 

Göteborgs 

universitet 

Somaliska 3 år 24 elever 
heltid  
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Bilaga 5  
 
Tabell 2, Bedömningsaspekter på skriftlig kommunikativ förmåga ur 
kommentarmaterial till kunskapskraven (Skolverket 2013b) 
 
Elevens namn:…………………………………… 
Datum:……………………………………… 
Bedömningskriterier Enkelt Utvecklat Välutvecklat Kommentar 
Textens uppbyggnad  

 

Hålla en röd tråd (början, 

fortsättning och avslut) 

 

Är innehållet begripligt? 

Går elevens text att förstå 

utan man behöver gissa vad 

som menas? 

 

 

 

 

Största delen 

sammanhängande 

 

Enkla medel för att 

binda samman texten 

 

 
 
Strukturerad text 

 
 

Några lämpliga 

medel för att 

binda samman 

texten till en 

sammanhängande 

helhet. 

 
 
En tydlig 

detaljerad text  

 

Varierade 

medel för att 

binda samman 

texten till en 

sammanhänga

nde helhet. 

 

Språkets struktur 

 
 

Några få enkla 

 

Vanligt 
 
Lämpliga 
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Precision och tydlighet att 

framföra ett budskap i 

skrift (grammatiska 

strukturer, satsmönster och 

stavning) samt förmåga att 

strukturera satser för att 

bilda sammanhängande text 

o tydligt budskap 

Hur ser ordbildning och 

meningsbyggnad ut? 

Hur ser användningen av 

verb, kasus  
språkvetenskaplig term 

(böjningsform av ett 

substantiviskt ord som 

anger ordets funktion i 

satsen, till 

exempel han (subjektsform

), hans (genitiv), honom 

(objektsform) satsbyggnad 

eller tempus ut? 

Finns det fel i strukturen, 

utvecklingsfel? 
meningsbyggnad eller 

stavning som kan vara 

tecken på utveckling. 

 
 
 

grammatiska 

strukturer och 

satsmönster för att 

kommunicera 

innehållet på ett 

huvudsak begripligt. 

 

 

 

 

 

Göra sig förstådd i 

korta sekvenser men 

texten kan innehålla 

språkfel som kräver 

förtydligande för att 

innehållet ska framgå. 

förekommande 

grammatiska 

strukturer och 

satsmönster för att 

kommunicera 

innehållet 

förhållandevis 

tydligt 

 
 

 

Relativt få 

störande språkfel, 

men dessa 

påverkar inte 

nämnvärt 

kommunikationen

. 

grammatiska 

strukturer och 

satsmönster 

för att 

kommunicera 

innehållet 

tydligt och 

precist. 

 
 
 

Få eller inga 

fel som stör 

kommunikatio

nen 

 

Språklig variation 

 

Ord, begrepp och frasförråd  

Förmågan att använda 

synonymer, fasta fraser, 

metaforer, för att anpassa 

språket efter syfte, situation 

och mottagare  

 

Är texten anpassat till 

uppgiftens genre? 

Använder beskrivningar? 

Är de detaljerade? 

Är ord och begrepp 

anpassat till uppgiften? 

Är ord och begrepp 

varierad? 

 

 
Viss språklig 

variation 

 

Ett mycket 

grundläggande 

förråd av ord, begrepp 

och enkla fraser som 

rör personliga 

förhållanden och 

konkreta 

vardagssituationer 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande 

ordförråd ganska 

väl 
men fortfarande göra 

fel som stör 

 
Relativt god 

språklig variation 

 

Tillräckligt stort 

ordförråd för att 

kunna uttrycka 

grundläggande 

kommunikativ 

behov.  

Kortfattat 

beskriva eller 

berätta om väl 

kända 

situationer, 

ämnen, enstaka 

händelser och 

detaljer. 
Mer komplexa 

tankegångar, 

hanterar okända 

ämnen  

Kan göra fel som 

 
God språklig 

variation  

 

Tillräckligt 

stort 

ordförråd för 

att uttrycka 

sig om 

bekanta 

ämnen, 

beskriva 

detaljer på 

ett mer 

fördjupat och 

nyanserat 

sätt. 

 

God 

korrekthet, 

men viss 

hopblandning 

av språken 

 

http://synonymer.se/?query=b%C3%B6jningsform
http://synonymer.se/?query=funktion
http://synonymer.se/?query=honom
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kommunikationen inte nämnvärt 

hindrar 

kommunikationen

. 

och felaktiga 

ordval kan 

förekomma 

utan att det 

hindrar 

kommunikatio

nen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bilaga 6  
 
Tabell 3, Kunskapsprofil- modersmål (Skolverket 2016d, s.22-29) 
 
Elevens namn:_________________________________________________ 

Modersmål:_____________________Datum:____________________________ 

 

Reception  lyssna  
förmåga att 

● förstå och tolka innehållet i talat 

modersmål  

Kommentar 

läsa
5
  

förmåga att 
● läsa och att analysera

6
 skönlitteratur 

Kommentar  

                                                 
5
 förstå och tolka innehållet i olika slags texter 

6
 med flyt (E), gott flyt (C) eller mycket gott flyt (A) 
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och andra texter för olika syften  

● använda lässtrategier för att förstå
7
  

● anpassa språket efter olika mottagare, 

syfte och sammanhang. 

Produktion/Interaktion  tala/samtala 
förmåga att  

● formulera sig och kommunicera i tal
8
  

● använda språkliga strategier för att 

göra sig förstådd  

● använda sitt modersmål för sin 

språkutveckling och lärande
9
 

● reflektera över traditioner, kulturella 

och samhällsfrågor i områden där 

modersmålet talas utifrån 

jämförelser
10

 med svenska 

förhållanden.  

Kommentar  

Skriva  
förmåga att  

● formulera sig och kommunicera i 

skrift och urskilja språkliga strukturer 

och följa språkliga normer  

● använda strategier
11

 för att göra sig 

förstådd. 

● anpassa språket efter olika syften  

Kommentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 i huvudsak fungerande (E), ändamålsenligt sätt (C), ändamålsenligt och effektivt sätt (A) 

8
 ordförråd och sätt att ställa frågor och framföra åsikter, upprätthålla ett samtal och utveckla diskussioner till 

argument med relevant innehåll  
9
 översätta ord och fraser mellan modersmålet och svenska  

10
 dra slutsatser om likheter och skillnader  

11
 synonymer, motsatser, exempel 
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Bilaga 7  
 
Tabell 4, (Skolverket 2016d, s.22-29) 
 

Elevens namn:_________________________________________________ 

Modersmål:_____________________Datum:____________________________ 
 

 

1. Elevens kunskaper  

 

E C A Kommentar 

grundläggande  goda mycket goda   
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2. Elevens förmåga att ange kvalitet i beskrivningar, sammanfattningar, 

textbindnigar, redogörelser, omdömen,
12

 motiveringar
13

, dokumentationer 

eller resonemang
14

.  
 

E C A Kommentar  

Enkel  utvecklad  välutvecklad och 

nyanserad  

 

 

3. Elevens förmåga att argumentera, dra slutsatser eller föra ett resonemang.  
 

E C A Kommentar 

till viss del 

underbyggda  

rimliga 

relativt väl 

underbyggda  

väl underbyggda  

 

 

 

 

4. Elevens förståelse  
 

E C A Kommentar  

beskriver och ger 

exempel 

förklarar och kopplar 

ihop delar till 

enheter  
alternativt  
förklarar och visar 

på samband 

förklarar och 

generaliserar  
alternativt  
förklarar och visar 

på generella drag  
alternativt 
 förklarar och visar 

på mönster  

 

 

                                                 
12

 djupare analyser kännetecknas av sakliga värderingar än subjektiva. 
13

 flera olika argumentationer och tankegångar  
14

 baseras på flera olika kopplingar och resonemangskedjor 



 

58 

 

 

5. Elevens förmåga att beskriva samband eller relationer som eleven kan 

identifiera  
 

E C A Kommentar  

enkel förhållandevis 

komplex 

komplex  

 

6. Elevens förmåga att föra diskussioner framåt och att reflektera i olika 

sammanhang  
 

E C A Kommentar  

till viss del för 

diskussionerna 

framåt 
alternativt  
i huvudsak hör till 

ämnet  

för diskussionerna 

framåt 

för diskussionerna 

framåt och fördjupar 

eller breddar dem  

 

 

 

 

 

 

7. Elevens förmåga att använda strategier, begrepp, verktyg, metoder anpassa 

sitt språk i olika sammanhang. 
 

E C A Kommentar 

till viss del anpassat 
alternativt  
med viss anpassning  

förhållandevis väl 

anpassat  

alternativt  

med förhållandevis 

god anpassning 

väl anpassat  
alternativt  
med god anpassning  
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8. Elevens förmåga att välja, använda
15

 och kombinera strategier, begrepp, 

metoder för att skapa en fungerande helhet
16

 av olika delar i olika 

sammanhang.  
 

E C A Kommentar  

i huvudsak 

fungerande  

 

 

ändamålsenligt  
alternativt  
relativt väl 

fungerande 

ändamålsenligt och 

effektivt  
alternativt  
väl fungerande  

 

 

9. Elevens förmåga att välja trovärdiga och relevanta källor för att söka 

information,  
 

E C A Kommentar  

avgränsat  relativt varierat  varierat   

 

 

 

 

 

 

10. Elevens förmåga att pröva och ompröva olika materialkombinationer för 

att hitta den önskade funktionen. 
 

E C A Kommentar  

prövar
17

 prövar och omprövar  prövar och omprövar  

systematisk
18

 

 

 
 
 
 

                                                 
15

 olika typer av informationskällor  
16

 trovärdig från relevanta källor som anger logiskt resonemang  
17

 ostrukturerad  
18

 strukturerad  
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