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Abstract 

Konsten att kunna läsa och skriva är en viktig del för elevers vidare kunskapsutveckling. 

Att tidigt upptäcka och åtgärda för de elever som riskerar att inte lära sig läsa och skriva är 

därför viktigt. För att stödja lärarens bedömningsarbete i detta syfte finns bedömningsstöd 

att tillgå. Skolverket har 2009 tagit fram ett bedömningsstöd som heter ”Nya språket 

lyfter!”. Syftet med den här uppsatsen är att bidra med kunskap om hur f-3lärare använder 

”Nya språket lyfter!” samt hur lärare motiverar sitt arbete med bedömningsstödet. Empirin 

har samlats in med hjälp av intervjuer som analyserats efter en fenomenografisk modell. 

Resultatet visar att lärarna använder ”Nya språket lyfter!” både i den dagliga 

undervisningen och inför och under utvecklingssamtalen. Användandet motiveras av att 

det bidrar till trygghet för lärarna, måluppfyllelse, ökat elevengagemang samt stöd i att 

upptäcka elevers utveckling i ett tidigt skede. Det går att se att lärarna använder 

bedömningsstödet i ett formativt syfte för att i huvudsak tydliggöra kunskapsmålen samt 

synliggöra elevernas lärande. Stödet används också som hjälpmedel för att samtala med 

eleverna och ge framåtsyftande återkoppling. Resultatet visar även att lärarna anser att 

”Nya språket lyfter!” möjliggör för eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande. Vidare visar 

resultatet att bedömningsstödet används för olika syften. I huvudsak används 

bedömningsstödet till att informera och motivera.  

Nyckelord: ”Nya språket lyfter!”, Bedömning för lärande, F-3lärare, 

Bedömningsfunktioner 
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1. Inledning 

Alla elever ska lära sig att läsa och skriva i den svenska skolan. Det är viktigt då läsning, 

skrivning och samtal utvecklar elevers möjlighet till kommunikation. Genom kommunikation 

ökar tilltron till elevens språkliga förmåga som är en viktig aspekt såväl för elevens 

självförtroende som för den fortsatta skolgången. Språket är nära kopplat till individers 

identitetsskapande och kunskapsutveckling. Språk är människans redskap för att tänka och 

utveckla kunskap. Språket är också ett betydelsefullt redskap då vi uttrycker våra känslor och 

förstår hur andra tänker och känner (Skolverket 2011). Språk anses så viktigt för elevens 

vidare utveckling att en förändring i skollagen nyligen trädde i kraft gällande läsning och 

skrivning. Lagen innebär att ett bedömningsstöd ska användas i årskurs ett för att tidigt 

uppmärksamma de elever som riskerar att inte lära sig att läsa och skriva. Syftet är att alla ska 

”lära sig läsa” i årskurs ett eller nå så långt som möjligt utifrån individens förutsättningar 

(Regeringskansliet 2014). 

Att fånga upp elever tidigt och vidta åtgärder för de elever som riskerar att få svårigheter med 

läsning och skrivning är enligt Herkner (2011, s.89-90) det viktigaste uppdraget i skolan. 

Vikten av dokumentation och kontinuerlig kontroll gällande elevens läs och skrivutveckling 

är något läraren bör beakta, speciellt på lågstadiet. En kartläggning över var eleven befinner 

sig med hjälp av ett diagnostiserande arbetssätt är därför att föredra. Att se och utveckla 

elevens kunskaper just där eleven befinner sig är att rekommendera för att främja läs och 

skrivutvecklingen. Genom ett sådant arbetssätt med kartläggning kan nödvändigt stöd och 

resurser sättas in tidigt vilket är fördelaktigt (Herkner 2011, s.19, 89-90). 

Den svenska skolan ska vara likvärdig, var än undervisningen bedrivs i Sverige. Genom de 

nationella målen i läroplanen anges normer för ökad likvärdighet. Skolans uppdrag är att 

klargöra dessa nationella mål för såväl vårdnadshavare som elever, så respektive parter vet 

vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av skolan. Skolan ska vara en plats där 

elever ges trygghet och där framsteg ska kännas glädjande. Skolan ska bidra till att elever 

känner lust att lära livet ut. Uppdraget som lärare är att förmedla kunskap men också att 

utveckla elevers förmåga att se sitt eget lärande och att sedan förmå eleverna att ta ansvar för 

det både självständigt och tillsammans med andra (Skolverket 2011). 
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För att stödja lärares uppdrag gällande bedömning, uppföljning och utvärdering av sina elever 

finns utöver kunskapskraven och nationella prov även frivilliga bedömningsstöd. Skolverket 

har framtagit ett bedömningsstöd i Svenska för årskurs 1-6 som har namnet ”Nya språket 

lyfter!” vilket utgavs första gången 2009. Stödet är, sedan lagändringen 2016 (som beskrivits 

ovan), kompatibelt med de nya obligatoriska kraven. Stödet riktas till de två första 

kunskapsområdena i svenska i det centrala innehållet i läroplanen, läsa och skriva samt tala, 

lyssna och samtala. Bedömningsstödet är till för att öka likvärdighet men även både för att 

konkretisera de nationella målen som eleven förväntas uppnå på ett enkelt och tydligt sätt, för 

läraren, eleven och vårdnadshavaren (Skolverket 2016). 

 

2. Syfte och frågeställning 

Bedömningsmaterialet ”Nya språket lyfter!” har funnits att tillgå i snart tio år. Det tar tid att 

implementera och sätta sig in i nya bedömningsmaterial. Det är därför intressant att få 

kunskap om hur lärare använder detta material idag samt hur de motiverar sin egen 

användning. Frågan är relativt outforskat och syftet är därför att få kunskap om vilken typ av 

bedömning lärarna uppfattar att stödet ger möjlighet till samt för vem användningen av 

stödmaterialet är till för, dess syfte och funktion. Nationella prov och bedömningsstöd finns 

till som ett redskap för läraren i bedömningsarbetet. Hur dessa hjälpmedel tolkas och används 

kan dock se olika ut vilket i sin tur kan påverka syftet med utveckling och likvärdighet. 

Studien ska alltså undersöka hur lärare resonerar om deras användning av bedömningsstödet 

”Nya språket lyfter!”. Uppsatsens ska öka kunskapen om hur användandet av stödet ser ut hos 

verksamma lärare i årskurs F-3, och varför. Syftet avses närmas med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 Hur använder lärare ”Nya språket lyfter!”?  

 Hur motiverar lärare sin användning av ”Nya språket lyfter!”?  
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3. Disposition 

Under nästa rubrik, bedömningsteori, redogörs för olika begrepp och teorier, där olika 

bedömningsformer reds ut. Avsnittet definierar bedömningsbegrepp som ligger till grund för 

vidare resonemang i den här uppsatsen. Därefter tydliggörs de funktioner som bedömningen 

kan tänkas fylla. Avsnittet bedömningsteori avslutas med en redovisning om hur 

bedömningen kan ha förändrats den senaste tiden och varför. Därefter följer en djupgående 

beskrivning av hur bedömningsstödet ”Nya språket lyfter!” (hädanefter förkortat NSL) ser ut 

och fungerar. Vidare följer ett avsnitt med tidigare forskning inom liknande fält 

(bedömningsstöd och diagnostiska material/verktyg). Sedan presenteras val av metod i en 

metod och material-del. Där beaktas även empirins urval, etiska förhållningssätt samt hur 

empirin analyserats. Resultatet presenteras sedan under en egen rubrik med underrubriker som 

visar olikheter i arbetet med NSL. Resultatet diskuteras sedan i relation till bakgrunden och 

den tidigare forskningen och i synnerhet till vilken bedömningstyp som använts samt i vilket 

syfte och för vilken funktion det använts till. En sammanfattande diskussion tillsammans med 

metoddiskussion, förslag för vidare forskning och studiens räckvidd avslutar detta arbete.  

 

4. Bedömningsteori  

4.1 Bedömningarnas olika syften 

Följande genomgång visar på hur bedömning kan ses från olika perspektiv samt ligga till 

grund för olika syften. Två av bedömningens huvudsyften, den summativa och den formativa, 

presenteras nedan följt av en genomgång av den formativa bedömningen. 4.1 avslutas med en 

diskussion om hur dessa två olika bedömningssyften kan förhålla sig till varandra. Denna 

genomgång bidrar med förståelse för informanternas resonemang om bedömning utifrån 

gemensam grundsyn för deras yttranden.  

Den summativa bedömningen som ibland kallas bedömning av lärande är den som varit mest 

framträdande i skolan historiskt sett. Bedömning av lärande handlar om att göra en avslutande 

bedömning av elevens kunskaper efter avslutad undervisningssituation. Den summativa 

bedömningsformen ses som ett summerande av en elevs kunskaper i förhållande till ett mål. 
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En summativ bedömning syftar till att beskriva ett resultat i till exempel skolan och kan ses 

som underlag för en utvärdering i efterhand (Wahlström 2015, s.136-137). 

Den formativa bedömningen som ibland kallas bedömning för lärande har sedan 1960-talet 

cirkulerat inom den internationella bedömningsforskningen. I Sverige har historiskt sett 

forskningen om formativ bedömning fått stå tillbaka för mer mätorienterad bedömning. Under 

senare år har dock intresset för den formativa bedömningsforskningen ökat även i Sverige 

(Lundahl 2014, s.13). Det ökade intresset kan enligt Lundahl (2014, s.13) bero på en 

förändrad läroplan och de internationella kunskapsmätningarna som fått stor uppmärksamhet i 

Sverige. Den formativa bedömningen syftar, till skillnad från den summativa, till att ge 

bedömningsunderlag kontinuerligt under utbildningens gång (Lundahl 2014, s.11). 

4.1.1 Tre olika bedömningsfaser 

Bedömning kan i linje med Wahlström (2015, s.134) delas in i tre olika faser, den initiala, den 

formativa och den summativa. Den initiala fasen riktas mot vad en elev kan från början inom 

ett kunskapsområde innan undervisningen ens har börjat. Den andra bedömningsfasen är den 

formativa. Där sker en bedömning kontinuerligt och riktas mot att ge respons till eleven så att 

lärandet förstärks och en riktning för fortsatt utveckling blir tydlig. I den sista, summativa 

fasen riktas fokus mot att få fram utvärderingsunderlag på elevens kunskaper och färdigheter 

som kan ställas mot ett konkret kriterium eller mål, till exempel kunskapskraven i årskurs tre.  

4.1.2 Tre processer inom den formativa bedömningen 

Den andra fasen, den formativa, är den som numera får stort utrymme inom den pedagogiska 

forskningen enligt Wahlström (2015, s.135). Den formativa bedömningen handlar till viss del 

om att dela in elevers lärande i tre olika processer. Den första processen är att ta reda på var 

eleven befinner sig i sin utveckling just nu (samla in information). Den andra processen är att 

läraren bör ha en konkret och tydlig bild av var eleven ska i sin utveckling (tydlig och konkret 

målbild). Den tredje och sista processen innebär att läraren har en plan över hur eleven skall 

nå dit på bästa sätt (göra upp en plan). Möjligheterna till att utvecklas i linje med dessa 

processer skapas av läraren. Elevens ansvar är att engagera sig i möjligheterna som läraren 

skapar för att nå god kunskapsutveckling. Inom den formativa bedömningen har alltså lärare 



  

5 

 

och elever tillsammans ett ansvar för att skapa goda utvecklingsmöjligheter i olika former och 

i olika processer (Wahlström 2015, s.135). En undervisningssituation är formativ i den 

bemärkelsen att läraren kontinuerligt samlar in information om elevers kunskaper. 

Informationen upptäcks, tolkas och används direkt av läraren. Att ta ett bedömningsbeslut i 

själva undervisningssituationen gällande nästa utvecklingssteg är för eleven bättre än att ta 

beslutet efter avslutad undervisningssituation (Black & Wiliam 2012, s.13-15). Även 

Wahlström (2015, s.135) menar att i själva undervisningssituationen är lärarens uppgift att ge 

konstruktiv respons till eleven. Den stora mängd respons som läraren ger till sina olika elever 

måste ges efter beslut som är fattade på mycket kort tid, det handlar om sekunder. En lärare 

tar sådana snabba bedömningsbeslut flera gånger varje dag i sitt klassrum. 

Bedömningsinformationen samlas således inte in och reflekteras över i lugn och ro innan ett 

bedömningsbeslut tas om elevens nästa utvecklingssteg. De tre processtegen kan således ske 

på olika sätt och ibland under extremt kort tid. I den kontinuerliga bedömningssituationen 

som sker i undervisningssituationen är läraren inte hjälpt av listor på kommentarer som kan 

passa för att leda elevens utveckling i exakt rätt riktning. Dock bör lärarens faktiska 

kommentar förstås i just den undervisningssituationen som äger rum och till just det syftet. Ett 

sätt att respondera en elev kan i en situation och till ett specifikt syfte vara konstruktiv och i 

en annan situation vara direkt olämplig (Wahlström 2015, s.136). 

4.1.3 Bedömning för lärande 

Bedömning för lärande är en del i den formativa bedömningen. Bedömning för lärande är en 

pedagogisk metod som innebär att bedömningen kan och bör användas för att gagna elevens 

kunskapsutveckling och lärande. Bedömning bör ses som ett aktivt hjälpmedel i 

undervisningen enligt metoden ”Bedömning för lärande” (Lundahl 2014, s.11-12).  

Bedömningen ska enligt Lundahl (2014) klargöra vilket mål som är i fokus för 

undervisningen. Den ska också visa tecken på var eleven ligger till i förhållande till målen 

samt klargöra hur eleven bör arbeta för vidare utveckling. Den formativa bedömningen 

konkretiseras av Lundahl (2014, s.84) med hjälp av fem olika strategier, vilka tydliggör hur 

den formativa bedömningen kan se ut. Strategierna är till för att samla in information om var 

eleven befinner sig (process ett), se vilka mål som är i fokus (process två) samt göra upp en 
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plan för vidare utveckling (process tre). Bedömningen sker således för elevens lärande 

(Lundahl 2014, s.84): 

1. Att tydliggöra lärandemål ska leda till att elever ser en mening med att gå i skolan och 

att det egna arbetet har ett vidare syfte än att behaga läraren. Det kan också leda till att 

eleverna kan ta till sig lärandet på ett djupare plan snarare än att enbart prestera. Om 

eleverna vet vad de ska prestera med hjälp av ett tydligt lärandemål kan de även få 

lättare för att ta ansvar för sitt lärande.  

2. Att skapa synliga tecken på lärande innebär att läraren bör skapa aktiviteter som leder 

till att eleverna får möjlighet att visa vad de kan. Ett sätt kan vara att diskutera och 

samtala om det aktiviteten handlar om och innehållet som tillhör. Det kan då bli tydligt 

för läraren om vad eleven kan och hur eleven förhåller sig till kunskapen.  

3. Att ge återkoppling som utvecklar lärandet kan kallas respons, feedback eller 

återkoppling. Återkoppling är en av de viktigaste delarna i bedömning för lärande. För 

att återkoppling ska utveckla elevens lärande krävs vidare att läraren har analyserat var 

eleven befinner sig här och nu, och hur vägen därifrån till målet ska se ut. 

Återkopplingen bör vara lösningsfokuserad, alltså inte innehålla vad eleven gjort för 

fel och summera det utan ta fasta på det som gått bra och bygga vidare på det som 

utvecklar eleven framåt. Det kan kallas för framåtsyftande återkoppling. 

4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra fungerar då elever tänker och ser 

saker på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Om dessa olikheter att tänka och 

förhålla sig till kunskap korsas och diskuteras kan ännu djupare kunskap uppnås. Detta 

kan bland annat ske med hjälp av kamratbedömning. Som namnet indikerar är det 

eleverna som ger tips på förbättringsområden i till exempel en annans elevs text. De 

kan också ge beröm på saker de tycker är bra vilket bidrar till en framåtsyftande 

utveckling. En vanlig modell kallas two stars and a wish, som just syftar till att ge 

återkoppling som inte sårar någon annan elev utan mer ses som en önskan om hur 

något kan göras annorlunda och ur ett annat perspektiv.  

5. Att förmå eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande är den sista strategin i bedömning 

för lärande. Om eleven är aktiv i sin lärandeprocess lär hen sig mer effektivt och 

kunskapen blir djupare och stannar i minnet bättre. Kärnan är att få eleverna att inse 

att kunskap inte är något statiskt som de antingen har eller inte har. Kunskap kan 

utvecklas och är föränderligt och beror (delvis) på eleven. Ett sätt för att förmå eleven 
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att ta sitt lärande i egna händer kan vara att läraren visar hur ett arbete kan se ut. En 

elev kan omöjligt veta hur hen ska utveckla sin kunskap utan exempel på hur andra har 

gjort tidigare. En annan strategi kan vara att läraren slutar att rätta arbeten och värdera 

elever med poäng. Det skulle bidra till att processen får hamna i fokus istället för 

slutprodukten. Det är processen som leder till kunskap inte slutprodukten (Lundahl, 

2014, s.89ff). 

Inom bedömning för lärande förskjuts fokus från att vara ren bedömning till att ses som ett 

förhållningssätt gällande vad eleven behöver utveckla för att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling. Bedömning för lärande sker löpande under en undervisningssituation. 

Läraren använder sin professionella kunskap om läroplanens mål och elevens nuvarande 

kunskap för att skapa nästkommande utvecklingssteg. Även vilket kunskapsområde som är 

passande och relevant samt vilka begrepp och fakta kunskapsområdet ska innehålla behöver 

läraren ha goda kunskaper om för att elevens utveckling ska gå framåt med hjälp av 

bedömning för lärande (Wahlström 2015, s.136). Således kräver den formativa bedömningen 

och bedömning för lärande en aktiv och kunnig lärare. Bedömning för lärande kan ses som ett 

instrument för att utveckla elevers kunskaper samt ett instrument för läraren att forma 

undervisningen för att leda elevernas utvecklingsprocess framåt (Lundahl 2014, s.11). 

4.1.4 Dikotomi eller harmoni mellan den formativa bedömningen och den summativa 

bedömningen 

Bedömning av lärande, den summativa står enligt vissa källor i bedömningsdebatten i motsats 

till bedömning för lärande alltså den formativa. Det går dock att resonera i linje med Black 

och Wiliam (2012) samt Lundahl (2014) att det inte nödvändigtvis råder en motsättning 

mellan de båda bedömningsbegreppen utan att de istället bygger på varandra eller 

harmonierar. Det kan till exempel vara så att en summativ bedömning i en handvändning blir 

till formativ genom att läraren använder denna utvärderande och summerande bedömning för 

att forma sin undervisning på nytt. Vad som styr vad en bedömning har för karaktär är hur 

bedömningen används. Det finns inget som säger att ett visst material är summativt eller 

formativt även om en vilja från upphovsaktörerna kan säga det ena eller andra. Det är helt upp 

till användaren och vad den gör med materialet som avgör huruvida den formativa eller 

summativa bedömningen tar plats. 
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Nordgren och Odenstad (2012, s.15 & 80) menar att den pedagogiska bedömningen även 

kallat formativ bedömning ofta framställs som motsats till den summativa bedömningen. Om 

formativt står för att ha en kunskapsutvecklande syn och att följa ett formativt uppdrag som 

skolan innebär antas kunskap vara oerhört komplext. Kunskap bildas tillsammans med andra i 

en process som inte ser likadan ut runt om i landet. Att då bedömningen av denna komplexa 

kunskap ska vara enkel och likvärdig med hjälp av olika mättekniker verkar orimligt och 

ganska motsägelsefullt. I linje med Nordgren (2012, s.15) försöker detta stycke förklara varför 

det inte är så konstigt att det formativa står i motsats till det summativa, det kan tyckas rimligt 

när kunskapssynen beskrivs ovan. Vidare menar Nordgren (2012, s.15) att bedömningens roll 

i skolan sällan är kopplad till ett av skolans uppdrag i taget. Bedömningen fyller således flera 

av skolans uppdrag och behov samtidigt. Det formativa och summativa är nödvändigtvis inte 

motsatser till varandra men kan ibland vara svåra att harmoniera för den enskilde läraren 

enligt Nordgren (2012, s.15). Vidare menar Nordgren (2012) i linje med Lundahl (2014) och 

Black och Wiliam (2012) att den summativa och formativa bedömningen kan och bör 

samverka. Nordgren (2012) menar att detta inte alltid är enkelt och kan vara komplext i 

många situationer. Summativ och formativ bedömning behöver inte innebära ett synsätt som 

drar åt det ena eller andra hållet utan ett synsätt där de varken motsätter sig eller harmonierar, 

utan snarare samverkar (Lundahl 2014, s.11, Nordgren 2012, s.79-80).  

4.2 Bedömningens olika funktioner 

Bedömningen kan ha olika syften, alltså ha för avsikt att fungera olika i olika situationer. 

Bedömningen kan även fungera som en funktion för olika ändamål. Dessa olika funktioner 

beskrivs nedan.  

Nordgren (2012, s.13ff) har sammanställt vad betyg och bedömning har för funktion i skolan. 

Bedömning finns alltså till för olika syften och kan delvis bero på hur de används. Betyget 

som bygger på en bedömning ska delvis ligga till grund för framtida urval till att nå högre 

utbildningar. Det ska även fungera som en information om var eleven befinner sig och nästa 

steg i utvecklingen. Informationen som bedömningen ska syfta till kan nå eleven, 

vårdnadshavare eller skolan. Genom att ha ett insamlat underlag för bedömning som blir en 

information om eleven har även betyget och bedömningen en kontrollfunktion. Som namnet 

på funktionen antyder är det till för att kontrollera skolor nationellt likaväl som internationellt. 
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En förutsättning för att en sådan jämförelse ska kunna göras är dock att bedömningarna skett 

på ett likvärdigt sätt mellan de olika skolorna. Betyg och bedömning ska också enligt 

Nordgren (2012) ha en motivationsfunktion, och ska fungera som en sporre för elevernas vilja 

att utvecklas vidare. Betyg fyller även är en disciplineringsfunktion, då betyg och bedömning 

ställer vederbörande parter i en maktrelation och det har en värderande funktion.  

Hyltegrens (2014) avhandling visar att parlamentsledamöter har höga förväntningar och krav 

gällande vad läroplanen ska åstadkomma för den svenska skolan. Vidare menar han att de 

nationella kunskapskraven kan ses som redskap för läraren och en hjälp i bedömningen för 

elevers utveckling. Han poängterar även att det kan vara svårt att veta hur kunskapskraven 

kan fungera som redskap vid en bedömning. Hyltegren (2014, s.32) menar att de nationella 

kunskapskraven även är statens redskap för att säkerställa likvärdigheten och kvalitén runt om 

i landet som går i linje med Nordgrens (2012) beskrivning av den kontrollerade funktionen. 

Bedömning som kan mätas värderas högt till exempel genom standardiserade prov som det 

nationella provet. Klassrumsbedömning får stå tillbaka då det inte anses lika reliabelt. På så 

vis menar Herkner (2011, s.44) att undervisningen tenderar att innehålla kunskap som är just 

mätbar och att läraren fokuserar på att undervisa om sådant som senare går att mäta. Kunskap 

som är svår att mäta får således inte lika stor plats i undervisningen. Det kan finnas en risk 

med ensidig betoning på enkel mätbar kunskap som till viss del präglar den skolpolitiska 

debatten (Herkner 2011, s.44). Även Wedin (2010, s.223) hävdar att en anledning till 

användandet av standardiserade tester och prov kan vara att de från skolledningens håll får ett 

tydligt och konkret resultat att visa upp vilket visar att bedömning fyller en 

informationsfunktion och kontrollfunktion. 

Bedömningen för lärande resulterar inte bara i ett resultat för den enskilde eleven och dennes 

möjligheter till vidare utbildning. Det signalerar också ett resultat om hur framgångsrik 

läraren är i sin undervisning. Det säger även något om hur elevens skola är. Detta kan 

bedömningen av eleven leda till då den ibland används i utvärderingssyfte och kontrollsyfte 

som ett kriterium. Utvärderingen och kontrollen kan ske både på kommunal och statlig nivå 

(Lundahl 2014, s.17ff). Bedömningen ska alltså ske i ett informerande och motiverande syfte 

riktat till eleven. Samtidigt ska bedömningen ge information till vårdnadshavare om elevens 

kunskapsutveckling. Utöver detta ska bedömningen även fungera som ett kontrollinstrument 
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för skolan och myndigheter för att nå likvärdighet (Wahlström 2015, s.140). Lundahl (2014, 

s.85) hävdar att ledorden för en bedömning som behagar samtliga funktioner för bedömning 

är synlighet, delaktighet och ansvar, i linje med bedömning för lärande.  

Bedömningen ska fylla olika funktioner, allt från att motivera den enskilde eleven till statlig 

kontroll. Utifrån ovanstående resonemang är det intressant att få ökad kunskap om hur lärare 

använder NSL och vilken funktion de anser att bedömningsstödet hjälper till med.  

4.3 En skola i förändring 

Genom att belysa hur bedömning sett ut tidigare och dess förändringsorsaker kan en ökad 

förståelse för hur bedömningen ser ut i dag nås. Därför presenteras nedan en kort 

sammanfattning om bedömningens historik som en förklaring för bedömningsstödens 

betydelse.  

Att vara barn av sin tid är ett uttryck som passar väl in i hur barn och elever över tid bedömts 

under sin skolgång. Skolorganisationen är under ständig förändring och betygssystemen likaså 

(Forsberg & Lindberg 2010). Liknande menar Nordin (2010) att en viss social praktik präglas 

av samhället som råder vid en viss tidpunkt och det speglas även i skolans värld. Innan 

läroplanen, Lpo 94 har de svenska styrdokumenten bestått av flera mål för eleverna. Dessa 

mål kan liknas med mål att sträva emot snarare än mål att statiskt nå som ett kunskapskrav 

som nu råder (Hyltegren 2014). Skolan kan således tolkas ha förskjutits från en mer 

kunskapande och bildande syn till att se kunskap som något mer statisk (Nordin 2010). Hur 

målens karaktär ser ut menar Forsberg och Lindberg (2010, s.26) spelar roll för hur de 

bedöms. Nordin (2010) menar vidare att inför införandet av den nya läroplanen 2011, skedde 

en förskjutning av kunskapssynen gällande bedömning, från att belysa bildning av varje 

enskild elev och en kunskapssyn på att eleven utbildas i skolan till en kunskapssyn som mäts i 

kvalité. Kritiken mot att Lpo 94 skulle vara diffus då strävandemålen och uppnåendemålen 

skulle vara svåra att hålla isär ledde till en utredning, där syftet var att förbättra kvalitén i 

styrdokumenten (Nordin 2010, s.6). Utredningen som ligger till grund för dagens läroplan 

innehåller förändringsåtgärder som ska förtydliga och ge mer styrka till begreppen kvalité, 

likvärdighet och bedömning (s.7). Utredningen innehåller också en kritik till staten som 

ansetts varit otydlig gällande hur styrdokumenten kan tolkas. Således har olika lokala 
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tolkningar av styrdokumenten gjorts runt om i landet vilket kan äventyra likvärdigheten i 

bedömningen (s.7). 

Det är inte bara likvärdigheten som skall uppnås med hjälp av den nya målrelaterade 

läroplanen. Den nya läroplanen ska även forma individer som kan tänka och utveckla kunskap 

tillsammans med andra så att de kan forma ett konkurrenskraftigt land som står sig och bygger 

upp ett samhälle som är i framkant i världen. Detta grundar sig i det svenska medlemskapet i 

EU och de gemensamma direktiven om att EU-länderna ska vara i framkant i olika 

sammanhang (Forsberg & Lindberg 2010, s.35). EU-ländernas mål är att bli världens mest 

kunskapsbaserade och konkurrenskraftigaste ekonomi. EU:s länder ska också gynna livslångt 

lärande samt att förbättra kvalitén och effektivisera utbildningen i skolan (Forsberg & 

Lindberg 2010). Den svenska skolan ska vara likvärdig och ha hög kvalitet. Tester som 

tillexempel PISA etcetera som jämför olika länders skolor bidrar till att skolan i Sverige vill 

säkerställa nivån runt om i landet. Dessa olika aspekter gör att den svenska skolan måste 

fokusera på att effektiviseras och fokusera på kvalité (Nordin 2010). Allt detta måste 

säkerställas runt om i landet, och det görs genom att från och med den nya läroplanen mäta 

och bedöma med nationella verktyg redan från årskurs tre. Den skulle även komma att ställa 

krav på läraren på ett nytt sätt då läraren hädanefter bör kunna motivera varför en viss 

bedömning skett och vad som ligger till grund för den (Nordin 2010, s.9). Att mäta elevers 

kunskaper och bedöma dem ingår således i den enskilda lärarens uppdrag.  

 

5. Nya språket lyfter 

Under samma tid som utredningen och arbetet inför den nya läroplanen som idag råder 

utvecklades också ett bedömningsstöd fram av Skolverket. Bedömningsstödet syftar till att 

vara till hjälp för läraren kopplat till just den ”nya” kunskapssynen och bedömningen i 

förhållande till den målstyrda läroplanen och kunskapskraven. ”Nya språket lyfter!” (NSL) 

sattes i bruk 2009 på uppdrag av Skolverket och framtogs av en grupp läs och skrivforskare 

från Uppsala universitet, som med hjälp av den senaste forskningen arbetade fram ett material 

som ska vara till hjälp för lärarna vid bedömning i ämnet svenska. Materialet täcker 

årskurserna 1-6. I den här uppsatsen beskrivs de delar som är kopplat till årskurs 1-3. NSL är 
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främst kopplat till läs och skriv men även till att tala, lyssna och samtala och är utarbetat i 

enlighet med läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, lgr.11 

(Skolverket 2011). Det förhåller sig till det centrala innehållets olika kunskapsområden, och 

har ett fokus på läs och skrivdelarna. Lgr.11 (Skolverket 2011) innehåller i ämnet svenska 

fem olika kunskapsområden som det centrala innehållet framhåller. NSL erbjuder ett 

bedömningsstöd till två av dessa, nämligen Läsa och skriva samt Tala, lyssna och samtala. 

Materialet är tänkt att hjälpa lärare att stödja och synliggöra elevernas lärande men även att få 

syn på sin egen undervisning och möjlighet till utveckling av den. NSL ska i huvudsak 

användas som bedömning i ett formativt syfte enligt författarnas inledande ord. NSL är 

reviderat och anpassat till att användas i och med införandet av den obligatoriska 

användningen av bedömningsstöd enligt Skolverket som infördes i juli 2016. Materialet består 

av olika delar och handledningar av olika slag som beskrivs nedan. 

5.1 Lärarhandledningen  

Lärarhandledningen är grundstödet i NSL. Den innehåller observationspunkter, 

avstämningspunkter samt lärarmatriser och observationsscheman till eleverna. Inledningsvis i 

lärarhandledningens kapitel 1 och 2 förklaras syftet och upplägget med NSL i just 

lärarhandledningen. Vidare följer kapitel 3 med en forskningsgenomgång där aktörerna 

bakom materialet redovisar rationaliteten av en användning av NSL. Det är också tänkt som 

ett kompetensutvecklingsmaterial för lärare om hur dagens forskning ser på läs och 

skrivinlärning. Materialet är vidare uppdelat i kapitel 4 och 5 där observationspunkter för 

olika förmågor presenteras. Kapitel 4 består av nio olika observationspunkterna för det som 

eleven ska nå kopplat till läroplanens innehåll om att tala. Observationspunkterna formulerar 

på två olika sätt en text till läraren och en text till eleven. Den första av de nio 

observationspunkterna är ” Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan 

lyssna på andra” (Nya språket lyfter! 2016, s.25) som är texten riktad till läraren. Samma 

observationspunkt men riktad till eleven formuleras ”Jag kan berätta i grupp och lyssna på 

andra” (Nya språket lyfter! 2016, s.25). Kapitel 5 består av observationspunkter kopplat till 

läsning och skrivning. Dessa presenteras parallellt och varvas i kapitlet, även om författarna är 

noga med att påpeka att elevens utveckling inte behöver följa punkterna parallellt i läs och 

skrivning och till viss del inte i ordning heller. Observationspunkterna i kapitel fem är 
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indelade i A, B och C för f-3. Dessa observationspunkter är på liknande sätt som i kapitel fyra 

formulerade för två olika mottagare. En för vuxna, i synnerhet lärare och en för eleverna. A1 i 

läsning består av lärarrubriken ”Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning” (Nya språket 

lyfter! 2016, s.37) och elevformuleringen ”Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon 

läser för mig” (Nya språket lyfter! 2016, s.37). A1 är som sagt det första steget och finns till 

läsning och skrivning. Det ”sista” steget kopplat till läsning i årskurs tre är C4 och formuleras 

med vuxenrubriken: ”Eleven läser texter av olika slag med flyt och använder oftast olika 

lässtrategier vid behov” (Nya språket lyfter! 2016, s.67) och formuleras till eleven med texten 

”Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser” (Nya 

språket lyfter! 2016, s.67). Vidare finns materialet D, E och F som rör utvecklingen i årskurs 

4-6. I den här studien presenteras materialet upp till avstämning C då syftet med studien är att 

undersöka användningen av NSL hos lärare som arbetat i f-3. Tilläggas bör dock att elever i 

denna ålder kan ha nått observationspunkterna D, E och F vilket gör att materialet gärna kan 

ses som en helhet då dagens läroplan indikerar att en elevs utveckling ska nå så långt som 

möjligt utifrån elevens förutsättningar. Observationspunkten A är vidare indelad i fem delar 

A1-A5 som sedan avslutas med avstämning A. Under kapitlet finns observationspunkterna 

A1-A5 i läsning respektive skrivning. Observationspunkterna följer sedan med B1-B4 i 

läsning respektive skrivning och avslutas med avstämning B. Likaså följer upplägget för 

observationspunkterna C1-C4 med en avslutande avstämning C. Kapitel fyra och fem inleder 

som tidigare nämnts varje observationspunkt med en mening om vad eleven ska uppnå inom 

just den punkten. Den meningen finns i två utföranden, en för läraren och en för eleven. Sedan 

följer en rad olika punkter som läraren kan uppmärksamma och notera om eleven som den bör 

ha nått för att uppfylla kravet för just den observationspunkten. Sedan finns också exempel på 

vad undervisningen kan innehålla för att ge eleven möjlighet att visa vad hen behärskar i 

förhållande till ovanstående punkter. Materialet avslutas med en översikt för läraren som 

består av en lärarmatris där samtliga observationspunkter finns kortfattat samt en 

klassöversikt där läraren kan kryssa i var eleven befinner sig.  

5.2 Studiehandledningen  

Studiehandledningen är ett separat material som erbjuder lärare ett djupare arbete med NSL. 

Där finns diskussionsfrågor som kan behandlas kollegialt. Den innehåller även exempel på 

hur ett arbete med NSL kan se ut på sin skola och i sitt klassrum. Tanken är också att 
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studiehandledningen ska leda till samtal om språkutveckling och hur den kan stimuleras. 

Materialet kan ses som en kollegial fortbildning inför användandet av NSL. 

5.3 Observationsscheman 

Ett observationsschema för eleven finns tillgängligt utformat som en drakflygningsdrake med 

lång svans med rosetter. Ena sidan av rosetten står för läsning och den andra sidan för 

skrivning. Rosetterna sitter på en röd tråd som ska ses som progressionen i elevens 

utveckling, utan tydlig början och slut. Eleven kan tillsammans med läraren fylla i rosetterna 

och därmed tydliggöra var eleven är och var eleven är på väg. Under draken och alla rosetter 

finns en gräsmatta med små vita blommor. Varje blomma representerar en observationspunkt 

i kapitel fyra som behandlar svenskans del att tala. Dessa blommor ska också fyllas i av 

läraren och eleven på samma sätt som rosetterna. De har dock inte samma 

progressionstydlighet som rosetterna som följer den röda tråden framåt. 

 

6. Tidigare forskning  

Forskningen om språkbedömning i svensk skola är ett litet men växande fält. Forskningen 

som presenteras nedan handlar om olika bedömningspraktiker. NSL är inte så beforskat i den 

bemärkelsen om hur användandet går till. På så vis ingår kunskap från denna studie i en rad 

av olika bedömningsundersökningar och bidrar med viktig kunskap från just arbetssätt om 

NSL. 

6.1 Förekomma risker med hjälp av bedömningsstöd 

 

Till tidigare forskning inom liknande område hör bland annat Herkners (2011) avhandling. 

Den syftar till att se om standardiserade tester och nationella prov kan höja elevers läs och 

skrivförmåga samt motverka risker med att läsningen och skrivningen inte kommer igång i 

tidig ålder. Riskerna kan vara dålig självkänsla och misströstan till sin språkliga förmåga 

vilket i sin tur kan leda till kommunikationssvårigheter som nämns i inledningen. Resultatet 

visar att det är viktigt att använda ett diagnostiskt stöd i undervisningen för att tidigt 
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uppmärksamma brister i undervisningen eller hos eleven. Vidare visar dock Herkners resultat 

på brister med det nationella provet som hjälpmedel till att fungera som ett sådant diagnostiskt 

instrument. Provet i sig självt är för enkelt och fångar således inte upp elever som kan tänkas 

få det svårt i sin läs och skrivutveckling och räcker således inte till. Det visas i avhandlingen 

då elever som inte visat tillräckliga kunskaper i läsförståelse för årskurs tre ändå klarar av det 

nationella provet. Provet är inte tillräckligt som ett diagnostiskt material att synliggöra brister 

utan även måste vägleda lärare i hur ett agerande kan se ut. Herkner menar i och med det att 

lärare bör komplettera sin bedömning med andra diagnostiska material (Herkner 2011, s.91). 

 

6.3 Validiteten i skrivprov 

Skar (2013) har genomfört studier i gymnasieskolan där validiteten har undersökts angående 

prov och tester i svenska. Frågeställningen har varit om proven mäter det som läraren avser att 

de ska mäta, vad som är god resultatproduktion och vad den används till. Skar (2013, s.4) 

menar att genom markering i ett schema visar att en bedömning har gjorts och ses på så vis 

som summativ. För att bedömning skall ses som formativ behöver läraren visa på steg som 

kan utveckla kunskapen vidare, alltså göra något av den insamlade informationen (Skar 2013, 

s.4). Det Skars (2013, s.179) resultat visar är att information samlas in som 

bedömningsunderlag men att lärarna brister i redogörelsen av hur det kan användas för vidare 

utveckling. Resultaten visar dock också att eleverna ser lärarnas bedömningsinformation som 

en möjlighet till vidare utveckling då de eleverna inhämtar tips på hur de kan utveckla sitt 

skrivande utan att lärarna uttalar det. Det kan kanske ses som signifikant för elever på högre 

stadier som har förmåga att omvandla bedömningsinformationen till användbar kunskap.  

6.4 Bedömning beror av kunskapssyn 

Wedin (2010) granskar och jämför två olika typer av bedömningsstöd varav det ena är ”Nya 

språket lyfter!”. Syftet med artikeln är bland annat att synliggöra skillnaderna i två olika 

diagnosmaterial och att skillnaden i dessa ligger i synen på lärande och bedömning. Resultatet 

visar att olika bedömningsmaterial står för olika kunskapssyner och från ett specifikt 

perspektiv. Det kräver därför kunskap av läraren att förstå vad som prövas. Det kräver också 

tid att sätta sig in i ett bedömningsmaterial och förstå bakgrunden för att kunna bedöma 

utifrån det perspektiv som verktyget är tänkt för. NSL tillhör enligt Wedin (2010, s.221) den 
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fjärde generationen(s) bedömning. Den bedömningsgenerationen är utvecklad utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och innebär att bedömningsmaterialet innehåller stora 

tolkningsutrymmen, till skillnad från de andra generationerna där fastställda parametrar och 

gränser är tydliga (Wedin 2010, s.221). Inom denna generation förhandlar, i det här fallet 

lärare, elever och vårdnadshavare, fram dessa gränser med hjälp av bedömningsverktyg och 

dokumenterade observationer. Wedin (2010) hävdar att tester som endast mäter tekniska 

färdigheter i svenska (som hör till de tidigare bedömningsgenerationerna) framställs som 

enkla att bedöma och utan tolkningsmöjligheter (som kan rubba det ”säkra” 

bedömningsmaterialet). Utifrån denna enkla hantering väljs de som bedömningsstöd då skolan 

är ansträngd som den är och inte gärna bjuder in till merarbete för någon part. Visavi hävdar 

hon att NSL utges för att ha en mer komplex syn på språket då materialet består av en 

forskningsgenomgång i de inledande kapitlen som kan tolkas vara viktiga att ta i anspråk vid 

en bedömning. På så vis menar Wedin (2010, s.230) vidare att NSL kräver att läraren har 

goda didaktiska kunskaper i ämnet svenska och även ges möjligheten till att sätta sig in i 

materialet på ett bra sätt för att NSL syfte ska uppnås. Det material som jämförs med NSL i 

Wedins artikel menar hon tenderar att fokusera på brister hos eleven till skillnad från NSL 

som riktar fokus på vad eleven faktiskt kan och har det som utgångspunkt för vidare 

utveckling. Även utifrån elevens kunskap och färdigheter har NSL tips på hur undervisningen 

kan utvecklas för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt (Wedin 2010).   

6.5 Lärares profession visavi kontroll 

Borgström och Ledin (2014) framhåller i sin artikel om bedömningsvariation på skrivprov att 

läraren är den bästa bedömaren av sådana texter, förutsatt att läraren undervisar i samma 

ämne. Genom att läraren innehar en hög kompetens inom sitt ämne har på så vis lärare som 

grupp i sin profession, i det här fallet svenska, en tolkningsgemenskap (Borgström & Ledin 

2014, s.160-161). Ytterligare ett resultat de visar som spelar stor roll är bedömningsverktyget 

(Borgström & Ledin 2014, s.161). Dock menar Borgström och Ledin (2014) i linje med 

Wedin (2010) att det är ett krävande arbete för läraren att sätta sig in i dessa material. Vidare 

menar de att lärares kompetens ibland krockar med bedömningsverktygets anvisningar.  
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7. Metod och material 

7.1 Intervjuer 

För att nå syftet och ta reda på hur lärare resonerar om och motiverar sin användning av NSL 

valdes kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer ger goda 

förutsättningar att få fatt i informanternas uppfattningar och resonemang. Intervjuerna 

möjliggör även följdfrågor som kan nå en djupare förståelse för lärarnas användning av NSL 

vilket går i linje med den här uppsatsens syfte. Intervjuerna har till viss del liknat 

halvstrukturerade intervjuer som även kan liknas med semistrukturerade intervjuer (Bryman 

2011, s.415), i den bemärkelsen att intervjuerna följt samma tema men kan ha dragit åt lite 

olika håll då följdfrågor ställs för att få fatt i respondenternas uppfattningar och resonemang 

kring NSL. Fortsättningsvis kommer begreppet semistrukturerade intervjuer användas i 

uppsatsen. Som tidigare nämnts nås syftet bäst genom att fråga verksamma lärare om hur de 

resonerar om NSL. Att gå och fråga dem kan låta alldagligt även om en intervju är som ett 

vanligt samtal till viss del. Intervjun som empiriinsamling liknar nämligen ett vardagligt 

samtal men där den ena parten har ett specifikt syfte med samtalet och därmed eftersträvar att 

metodiskt leda samtalet mot det som finns i en eventuell intervjuguide (Kvale 2007, s.121). 

Den semistrukturerade intervjuformen valdes då den tydligt kan struktureras upp med hjälp av 

en intervjuguide. Syftet riktas mot uppfattningar, resonemang och motivering av arbetet med 

NSL vilket kräver en spetsad intervjuform. Ytterligare en fördel med de semistrukturerade 

intervjuerna som påverkat valet av dem inför den här uppsatsen är som sagt att intervjuerna 

kan ledas genom ett flertal frågeställningar som kan sammanställas i en intervjuguide. Genom 

att använda en intervjuguide och följdfrågor kan intervjun möjliggöra att syftet nås så långt 

som möjligt (Bryman 2011, s.419). Dahlgren och Johansson (2015, s.166) menar att 

intervjuaren ska vägleda intervjupersonen mot det syfte intervjun eftersträvar inom det valda 

temat, i det här fallet NSL. De menar vidare att det kan göras genom ett mindre antal frågor 

som kan liknas med Brymans (2011, s.419) intervjuguide. Utifrån ovanstående resonemang 

utformades en intervjuguide vid empiriinsamlingen. Med stöd i intervjuguiden genomfördes 

tre intervjuer med tre lärare på olika skolor. Intervjuerna ägde rum i respektive lärares 

klassrum. De förlades efter skolans slut så klassrummen var då en avskild och ostörd plats. 

Samtliga intervjuer genomfördes under v.15 år 2017 och var mellan 30-40 minuter långa. 

Samtliga intervjuer spelades in med det digitala verktyget, röstmemon. Utöver röstmemon 

gjordes små noteringar i intervjuguiden på datorn om sådant som inte tas upp av ljud eller 
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sådant som ansågs viktigt för stunden som en följdfråga till exempel. Varje intervju 

transkriberades i nära anslutning efter genomförandet. Inspelningarna lyssnades igenom 

noggrant så att transkriberingarna skulle bli så exakta som möjligt.  

7.1.1 Intervjuernas hållbarhet och tillförlitlighet   

Inom den kvalitativa forskningen har under många år objektiviteten diskuterats. Ett 

intervjusamtal mellan individer som kommunicerar tankar och kunskap är att betrakta som ett 

samspel mellan två individer. Det kan knappast därför vara helt objektivt (Kvale 2007, s.64). 

Resultatet av intervjun måste därför diskuteras och sättas i relation till hur de gick till och när. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som inte alltid används i förhållande till 

kvalitativa intervjuer. En av anledningarna kan enligt Kvale (2007, s.98) vara att för få 

personer intervjuas för att resultatet ska kunna vara generaliserbart på en större grupp, vilket 

även är fallet i den här undersökningen. Även reliabiliteten bör tas i beaktning då 

intervjusamtal öppnar för tolkande resultat (Kvale 2007, s.208). Vidare menar Kvale (2007, 

s.208) att reliabilitet och validitet kan ersättas med tillförlitlighet, pålitlighet och hållbarhet. I 

intervjuerna användes följdfrågor, för att till viss del säkerställa att både intervjuaren och 

intervjupersonen menar samma sak. Ytterligare en aspekt som tagits i beaktning i följande 

studie är tekniken. Den ska vara enkel och fungera väl, det är inte en aspekt som ska påverka 

intervjuerna och dess resultat, i den mening att något blir otydligt eller rent av uteblir, vilket 

skulle kunna sänka tillförlitligheten i studien (Bryman 2011, s.420, Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015). I linje med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) har även vissa noteringar 

gjorts på datorn i samband med intervjuerna. Det är händelser som inte tagits upp av ljud. Det 

var bland annat gester och noteringar om när lärarna bläddrade i materialet för att förtydliga 

vad de menade. Dessa noteringar genomfördes för att öka tillförlitligheten då det är viktigt att 

få med allt i sammanhanget. NSL har även det senaste året reviderats och en ny upplaga har 

kommit ut. För att säkerställa att materialet NSL var detsamma som det studien syftar till, 

ställdes en inledande fråga om  hur länge materialet används och vilket av utgåvorna som 

används.  

7.2 Urval  

Ett målstyrt urval av intervjupersoner gjordes då det är en förutsättning att de som skulle 

intervjuas var verksamma lärare i f-3. Ytterligare ett steg i urvalet har skett genom att 
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specificera vilken typ av lärare som urvalsgruppen ska innefatta. Med hänvisning till Wedin 

(2010) som anser att kunskapen om bedömning är viktig inte minst i lägre åldrar begränsades 

urvalsgruppen till verksamma lärare inom just F-3. Slutligen skedde ett sista urval, då lärarna 

borde ha arbetat med NSL i minst ett år och hunnit bilda sig en uppfattning om materialet. 

Antalet intervjuer har begränsats till tre stycken. Detta val har gjorts delvis i förhållande till 

tidsaspekten men också att det ofta räcker med det antalet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015). Om frågorna handlar om uppfattningar av ett fenomen behöver inte värdet av studien 

öka om fler intervjuer sker. Begreppet ”mättnad” innebär att samma typ av svar återkommer 

och att frågorna tömts ut är ett sätt att avgränsa antalet intervjuer (Bryman 2011; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015). När de ovanstående kriterierna för urvalsgruppen var bestämda så 

valdes de intervjuade lärarna ut utifrån ett bekvämlighetsurval och till viss del även med 

snöbollseffekten. Genom kontakter, valdes den första läraren. Sedan kontaktades resterande 

lärare med hjälp av snöbollseffekten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015), vilket innebär att 

den första kontakten tipsade till nästa och så vidare.  

7.2.1 Informanter  

Lärare ett började använda NSL för fyra år sedan då kommunen där skolan ligger bestämde 

att det skulle vara obligatoriskt. Hon är relativt erfaren inom yrket och åldrarna 1-3. Hon är 

väl insatt i lärarhandledningen och observationsschemat. Vidare i uppsatsen kallas lärare ett 

för Natalie.  

Lärare två är en erfaren lärare som arbetar på en skola där NSL enligt lokala bestämmelser 

ska användas. Hon är aktiv inom 1-3 och har arbetat med NSL i cirka tre år. Hon är väl insatt i 

NSL och har arbetat igenom lärarhandledningen och studiehandledningen i studiecirklar. 

Vidare i den här uppsatsen presenteras resultatet från lärare två under namnet Susanne. 

Lärare tre har en lång erfarenhet i läraryrket och framförallt inom 1-3. Hon har arbetat med 

NSL i cirka ett år, då det blev obligatoriskt på den skolan som hon arbetar på. Hon har till 

största delen använt sig av observationsschemana från NSL, men även bläddrat igenom 

lärarhandledningen. Under namnet Lena presenteras hädanefter den tredje lärarens resultat. 
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7.3 Etiska aspekter   

I samband med empiriinsamlingen har forskningsetiska riktlinjer tagits i beaktning i linje med 

vetenskapsrådet (2002). Riktlinjerna har tillsammans med ett informationsbrev skickats ut till 

vederbörande i studien. Att bifoga de etiska riktlinjerna till informanterna i ett inledande 

skede i studien gav dem möjlighet att ta ett beslut om att vara med i studien eller inte. 

Samtliga personer som är involverade i studien har gett sitt samtycke till att resultatet kan 

användas i uppsatsen i linje med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). I samband med att 

de gav samtycke har de fått information om vilka villkor och rättigheter det finns för att 

medverka i intervjuerna (Vetenskapsrådet 2002). De gav sitt samtycke samt informerades 

genom mailkontakt i samband med informationsbrevet. I enlighet med konfidentialitetskravet 

har samtliga blivit informerade om att personlig information så som lärarens namn, skolans 

namn och läge, kommun eller län kommer att anonymiseras i uppsatsen. Samtliga har även 

informerats genom mail och inför varje intervju om att känslig information inte kommer att 

offentliggöras och att det som spelats in med röstmemon inte kommer att användas till annat 

än i transkriptionsarbetet. Den empiri som samlas in i samband med intervjuerna kommer i 

linje med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) inte att användas utanför uppsatsens ramar, 

vilket samtliga informerats om inför respektive intervju. Även rektorn på respektive skola 

informerades om att en intervjuförfrågan har skickats till en av lärarna på skolan. De namn 

som lärarna presenteras med i resultatet är inte informanternas riktiga namn och det finns 

heller ingen koppling till deras riktiga namn. 

7.4 Analys av empirin 

7.4.1 Fenomenografi 

En intervjuguide utformades för att genomföra intervjuerna på ett likartat sätt. Ytterligare ett 

”stöd”, den fenomenografiska metodansatsen, har använts för att få en grund att stå på inför 

intervjuerna och det kommande analysarbetet av empirin. Ett val att utgå ifrån en metodansats 

som passar väl ihop med semistrukturerade intervjuer, nämligen fenomenografi, ansågs därför 

viktigt. Metodansatsen valdes också då den fångar essensen i människors olika tankar och 

uppfattningar om ett fenomen, vilket är passande kopplat till den uppsatsens syfte (i det här 

fallet NSL). Valet av denna metodansats var att få en utgångspunkt som grund i 

empiriinsamlingen och analysarbetet. Den fungerar på så vis som ett stöd för att intervjuerna 

och ”bedömningen” av empirin analyseras och behandlas på ett likvärdigt sätt. Den 
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fenomenografiska metodansatsen bygger på enskilda individers uppfattningar och 

resonemang om ett tema (Dahlgren & Johansson 2015, s.162; Larsson 1986, s.12). I den 

fenomenografiska metodansatsen ligger fokus på de skillnader som kan finnas i olika 

individers svar, till skillnad från andra modeller som ofta har likheter i fokus. Skillnaderna i 

lärarnas resonemang synliggörs senare som rubriker i resultatkapitlet. En viktig förutsättning 

för den fenomenografiska ansatsen är att intervjuerna spelades in och transkriberades. Det är 

utifrån transkriptionerna som svaren från intervjuerna har analyserats. Transkriptionerna 

gjordes i anslutning till respektive intervju så att analysen skulle bli mer tillförlitlig då svaren 

analyseras i sin helhet (Dahlgren & Johansson 2015, s.162ff).  

7.4.2 Tillvägagångssätt 

Studiens empiri har analyserats med stöd av en sjustegsmodell som går i linje med den 

fenomenografiska ansatsen (Dahlgren & Johanssons 2015, s.167ff). Modellen valdes utifrån 

studiens frågeställningar, som vill svara för hur olika lärare resonerar och beskriver 

uppfattningar om NSL. Dessa resonemang uppnås med hjälp av dessa sju steg. Den 

fenomenografiska analysmodellen förutsätter att intervjuerna transkriberas, vilket har gjorts i 

den här studien i nära anslutning efter respektive intervju. Det transkriberade materialet har 

sedan i steg ett lästs flera gånger, för att lära känna empirin väl. I detta steg gjordes även 

anteckningar, först med hjälp av datorn, sedan med penna i de utskrivna transkriberingarna.  

I det andra steget i sjustegsmodellen, analyserades de utskrivna transkriptionerna i sin helhet, 

detta kallar Dahlgren och Johansson (2014, s.168) för kondensation. Med det menas att det 

mest signifikanta och betydelsefulla ska urskiljas i intervjuerna. Dessa resonemang i de 

utskrivna transkriptionerna markerades med märkpenna för att få tydlig överblick.  

Steg tre innebar att de markerade delarna jämfördes med varandra för att se om det fanns 

några eventuella likheter och skillnader i lärarnas resonemang om NSL.  

Vidare grupperades de olika resonemangen utifrån likheter och skillnader. Detta steg är enligt 

analysmodellen steg fyra. I detta steg relaterades även de markerade resonemangen till 

varandra och placerades i olika grupper. Till exempel placerades citaten ”bygger min 



  

22 

 

undervisning på NSL” och ”ha materialet på väggen” i samma grupp, i och med att de båda 

citaten visar på ett arbetssätt som ligger till grund för en formativ bedömningspraktik.  

Utifrån de markerade resonemangen bildades grupperingar av olika kategorier som innehöll 

några olika resonemang. För att hålla isär dessa kategorier kodades resonemangen i färger, där 

en viss färg hörde till en viss kategori. Det här steget som kallas steg fem, tog lång tid att 

genomföra då flera resonemang kunde passa in i flera färger alltså i flera kategorier. Till 

skillnad från tidigare analysarbete som fokuserat på skillnader fokuserades det i det här steget 

på likheter i de olika resonemangen. Att en överlappning av resonemangen sker påpekas av 

Dahlgren och Johansson (2015, s.170). Att lärare resonerar olika om NSL är inte konstigt då 

de är olika individer. De har dock en tolkningsgemenskap som grundas i deras lärarprofession 

(Borgström & Ledin 2014, s.161) vilket gör att det även kommer att finnas likheter i deras 

resonemang. En annan faktor som bidrar till likheter är att intervjuerna letts på liknande sätt 

med samma frågetyper, utifrån samma intervjuguide.   

I steg sex namngavs kategorierna med namn som representerade innehållet i kategorin.   

I det sjunde och sista steget granskades varje markerat resonemang på nytt för att se om de 

kunde passa in i fler kategorier än en, vilket redan till viss del visats i förra steget. Till 

exempel kunde resonemanget ”Men mycket för att ha det som ett bedömningsstöd men att 

säkerställa att det jag gör är bra, att jag når dit jag vill” platsa i både kategorin högre 

måluppfyllelse och lärartrygghet. Det kan tolkas på två sätt i samma citat, nämligen att 

säkerställa att det jag gör är bra till viss del hör till att känna trygghet men att använda det för 

att nå ett mål hör till kategorin högre måluppfyllelse. I det här steget sorterades även ett par 

kategorier bort då de egentligen inte stod för något eget utan kunde passa in i en annan.  

Gränserna, som dragits mellan de olika kategorierna, kan ha påverkats av 

bakgrundsmaterialet. Även avhandlingarnas resultat i uppsatsens tidigare forsknings-del kan 

ha påverkat gränserna. På så vis kan det ha fungerat som vägledning för hur resonemangen 

kategoriserats. En sådan tolkning i analysprocessen som grundas i en teoretisk bakgrund kan i 

linje med Kvale (2007, s.194-195) kallas för ett teoretiskt tolkningssammanhang. Detta 

sammanhang kan alltså utgöra en grund för hur empirin analyserats och för hur den senare 

diskussionen. Empirin har ställts i analysen och senare i diskussionen mot den bakgrund och 
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tidigare forskning som uppsatsen vilar på, vilket går i linje med analysmodellen (Dahlgren & 

Johansson 2015, s.167ff). Ytterligare en aspekt som tagits i beaktning är att empirin redan 

under intervjuerna värderats av intervjuaren. Tolkningar kan således ha gjorts i konflikt med 

hur respondenten egentligen menade. Larsson (1986, s.7-8) hävdar att den som analyserar 

automatiskt värderar och bestämmer innebörden i de svar som empirin innehåller, vilket har 

gjorts genom att placera resonemangen i olika kategorier i linje med analysmodellen. 

 

8. Resultat 

Detta kapitel är disponerat utifrån de intervjuade lärarnas olikheter att använda sig av 

bedömningsstödet ”Nya språket lyfter!”. Rubrikerna är framarbetade utifrån analysen av 

intervjuerna och representerar innehållet i olikheterna i enlighet med den fenomenografiska 

analysformen. Samtliga underrubriker visar resultatet från vad lärarna sagt och hur de 

resonerar. Det är också citat som visar hur de använder NSL, alltså som inte är uttalat men 

ändå visar och motiverar ett arbetssätt med NSL.   

8. 1 Hur använder lärare NSL?  

8.1.1 I den dagliga undervisningen  

Natalie och Susanne berättar och förklarar att de använder NSL i den dagliga rutinen. De har 

själva vidareutvecklat materialet i form av vimplar och laminerade texter från NSL. 

Vimplarna och texterna har satts upp på respektive klassrumsvägg. Natalie berättar att de gjort 

egna skyltar med texterna från de olika observationspunkterna i NSL. Dessa används sedan i 

undervisningen. Det kan ses genom följande berättelse:   

Ja vi har skrivit den elevanpassade texten på papper och laminerat. Alla läsning 

i samma färg och alla skriv i samma färg […] Jag har dom här, dom sitter i 

klassrummet. Skriva och läsa. Vi har dom i två olika färger och när jag har en 

lektion så tar jag ner dom från väggen och sätter dom på tavlan. Det här gör vi 

för att, vi ska nå det här målet. 
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Natalie fortsätter att berätta om hur hon använder NSL. Hon förklarar att NSL genomsyrar 

hela hennes undervisning och att hon ser användandet som formativt eftersom NSL finns med 

i hennes dagliga planering. Hon använder det genom att samtala med eleven om vilken av 

observationspunkterna som eleven befinner sig på och vad de behöver göra för att gå vidare. 

Det kan ses genom följande utsaga:  

Dagligen i och med att vi har den i klassrummet och att det finns med i min 

dagliga planering. Jag har alltid med mig själva huvudrubriken i min planering 

[…] Definitivt formativ. Därför att den är med hela dagen, varje dag i veckan 

finns den i bakhuvet och man ständigt kollar av med eleverna. Och vi pratar ju 

också om det att alltså när jag tittar på en elevtext och så tittar vi på väggen där 

det här målet står så kan vi prata om målet och vad de tycker att vad behöver du 

göra för att du ska kunna skriva läsligt så att andra ska kunna förstå. Då pratar vi 

om det eller tycker du att du skriver läsligt, ja det tycker jag. Ja vad är då nästa 

steg, det är ju det här och det här. Precis då kämpar vi emot det. En diagnos är ju 

mer en avstämning vart vi är just nu mer som ett test, vad kan vi. Men så beror 

det ju på hur vi använder en sådan diagnos. Använder jag den för att sen 

utveckla min undervisning så blir det ju formativt men en sådan har jag ju inte 

med mig hela tiden. NSL gör ju istället att min fokus på min undervisning blir ju 

hela tiden att man tänker liksom måluppfyllelse hela tiden. 

Susanne berättar hur användandet av NSL ser ut till vardags för henne och hennes klass. Att 

hon tar de olika observationspunkterna och benämner dem med observationsförkortningen 

och sedan påminner eleverna om vad de ska kunna för att bocka av detta steg kan ses genom 

följande berättelse:  

 När vi jobbar med läsning är det den här vimpeln och det här A2 eller A3 där 

det står det och det, och så pratar vi om det. För att göra eleverna medvetna, 

synliggöra lärandet för eleverna, formativt. Jag hade det uppsatt på väggen så 

jag hade det på anslagstavlan. Läsning och skrivning utifrån 

observationspunkterna. Så gick jag och plockade ner dom då och sa nu är det 

den här vi jobbar med och så. 

Lena använder inte NSL tillsammans med sina i elever i undervisningssammanhangen på 

samma sätt som Natalie och Susanne i nuläget. Hon använder NSL och involverar 

vårdnadshavare och elever under utvecklingssamtalen vilket presenteras under nästa rubrik. 
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8.1.2 Vid utvecklingssamtalet 

Samtliga lärare berättade att de använde NSL som ett stöd inför och under 

utvecklingssamtalet. Stödet som NSL ger, inför och under samtalen, är hjälp för läraren då det 

på ett tydligt sätt visar för vårdnadshavarna var eleven befinner sig i sin utveckling med hjälp 

av elevens observationsschema. Det kan ses genom hur Natalie resonerar: ”Men jag började i 

ettan med att fylla i vilket också gör det tydligt för föräldrarna och se. Och vad dom kan 

hjälpa och se. Så dels är det ju utvecklingssamtalen som man har två gånger”. Nästa citat från 

Natalie visar att NSL används under utvecklingssamtalen och att det är observationsschemat 

som står i fokus:  

Alltså våra utvecklingssamtal det är det hela samtalen går ut på att vi har NSL 

framme hela tiden och tycker det är jättebra att man verkligen får med 

föräldrarna. Att visa att vi är här, vad vi har gjort för att komma hit. Mer 

fokusera på vad den kan än inte kan. Sen att kanske vad som är nästa steg och 

hur vi kan utveckla det här som eleven kan. 

Susanne beskriver att NSL används som stöd under själva utvecklingssamtalet. Det som 

används är observationsschemat över elevens utveckling. Hur det används under samtalet 

beskrivs genom följande uttalande: ”Sen använder vi dom här elevernas observationsschema. 

Så då får dom fylla i med färg på utvecklingssamtalen var dom ligger till på höstens 

utvecklingssamtal”. 

Lena beskriver att hon efter ett års användande av NSL ser det som ett redskap till att samla in 

bedömningsunderlag inför utvecklingssamtalen. Hon säger att NSL främst används till att 

samla in information om elevernas kunskaper med hjälp av elevens observationsschema. Det 

kan ses genom att: ”Som det har varit nu är det ju mycket mer att jag har fyllt i det till jag ska 

använda det på utvecklingssamtalet […] det blir mer en summering inför 

utvecklingssamtalen”. 
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8. 2 Hur motiverar lärare användningen av NSL?  

8.2.1 Lokala bestämmelser  

Samtliga lärare motiverar varför de började att använda NSL med att det inte var ett enskilt 

beslut utan en lokal bestämmelse på deras respektive skola. Natalie beskriver att arbetet med 

NSL var bestämt från kommunen men att de nu har bytt till ett annat material:  

kommunen har haft att alla ska jobba med NSL, men nu har istället kommunen 

bestämt att vi ska använda ett annat […] Vilket jag tycker är väldigt tråkigt för 

jag har ju lärt mig hur det här fungerar. Ja jag lägger upp min undervisning efter 

de här punkterna […] Jag fortsätter med NSL men nu måste jag lära mig det 

nya. 

Natalie uttrycker en besvikelse över att inte kommunen valt att fortsätta det obligatoriska 

arbetet med NSL. Uttalandet visar även att läraren motiverar arbetet med NSL genom att det 

nu är inarbetat: ”därför är det en stor sorg nu när vi lämnat den, för att det här kan jag 

utantill och känner inte att det blir någon, ett extra jobb att fylla i det här. Vilket det känns nu 

med det nya, att man ska sätta sig in i det. Men jag ska använda NSL ändå, också”. Citatet 

från Natalie visar också att det är arbetsamt att sätta sig in i nya bedömningsstöd.  

Susanne förklarar att hon såg en möjlighet för materialet vidare genom: ”Vi kom på att vi 

skulle kunna använda det här och sprida det runt i kommunen, som en studiecirkel. Så vi satte 

igång och tittade på materialet och tog till oss dom här filmerna som finns på webben och 

lärde oss mera”. Hon förklarar att efter dessa studiecirklar beslutade kommunen att NSL 

skulle användas på samtliga skolor i just den kommunen. 

Även Lena resonerar om införandet av NSL i sin skola. Hon uttrycker att det var en yttre 

önskan om att använda materialet och att initiativet inte kom från skolans håll. Lena sa till 

exempel varför hon arbetar med NSL enligt följande: ”Det är kommunbestämt, ja det är det”. 

Lena svarar på frågan om hon tror att materialet använts utan de lokala bestämmelser:  ”Nej 

inte så att jag hade efterfrågat det inte. Nej det hade jag inte. Sen kan jag ju säga att det är ju 

absolut inget fel på det…men alltså det blir ju tydligt för barnen och föräldrarna”. Uttalandet 

visar att hon inte själv tagit initiativ till att använda NSL. Vidare ses en förskjutning i lärarens 
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resonemang från att NSL inte skulle ha använts om det inte bestämts utifrån till att NSL 

förtydligar de nationella målen med hjälp av observationspunkterna för läraren, eleverna och 

vårdnadshavare.  

8.2.2 Lärartrygghet  

Samtliga lärare ger i intervjuerna uttryck för att NSL hjälper dem att uppnå trygghet i sin 

lärarroll. NSL fungerar alltså som ett tryggande hjälpmedel för den enskilde läraren. En 

trygghet som NSL fyller och som motiverar arbetet med stödet, är att det tydliggör genom 

observationspunkterna var eleven befinner sig och var den är på väg. Det blir tydligt när 

Natalie berättar: ”Men sen så tycker jag att det är väldigt tydligt att se vart eleverna ska ligga 

och vart dom ligger och vad som är nästa steg. Det är väldigt lätt att ha samtal med 

eleverna”. 

Natalie beskriver även en annan trygghet. Att användandet av NSL ger henne trygghet genom 

att veta att hon lägger upp undervisningen på ett bra sätt och med rätt innehåll. Hon beskriver 

att det blir som ett kvitto på att hennes undervisning är bra. Det kan tydliggöras genom 

resonemanget nedan:  

Men mycket för att ha det som ett bedömningsstöd men att säkerställa att det jag 

gör är bra. Att jag når dit jag vill. Men också för att lägga upp lektionerna, det är 

det här dom ska lära sig och då göra vi det här och sen och man kan ju använda, 

det står ju mkt bra tips i den här för att nå målen. Nu har inte jag använt dom så 

jättemycket men man har ju lite koll och så fort man liksom vet att nu ska man 

jobba med det här målet så har man dom lite så här i huvet liksom att då kan vi 

träna på det här och det här.  

I NSL-materialet finns en del lektionstips kopplade till de olika målen i Lgr.11. Citatet ovan 

visar också att en trygghet i dessa ”tips” finns, även om de inte används jämt.  

Natalie beskriver glädjen över att ha NSL i sin undervisning och att det gör att hon blir säker 

och trygg, det kan ses då hon motiverar användandet av NSL med följande sätt: ”Nya språket 

lyfter gör att jag känner att jag har koll och känner mig säker […] Det blir så tydligt vart 

eleverna är och att man inte missar några viktiga steg. Att få liksom lite bevis på att det jag 
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gör är bra saker liksom som gör att barnen går framåt. Så det är en kompis att hålla i 

handen”.  

Lena uttrycker att NSL hjälper till med förståelsen av Lgr.11 och kunskapskravet i årskurs tre 

tack vare uppdelningarna av målet genom de olika observationspunkterna: ”Läser man 

läroplanen är det ju bara målat upp i år tre. Så här kändes det ju lite som en liten 

fingervisning att det här tycker Skolverket att man ungefär borde ha kommit till och det blir 

ganska tydligt då tyckte jag så det kändes som en liten hjälp”. 

Inom vissa kunskapsområden i ämnet svenska känner lärarna en större trygghet. Till dessa 

delar används inte NSL som ett stöd. De delar som inte används lika mycket är tala, lyssna 

och samtala-delen som är kopplat till talets utveckling. Lärarna beskriver att de inte använder 

just den delen för att de har en stark trygghet inom det aktuella kunskapsområdet ändå. NSL 

fungerar på så vis inte som något extra stöd. Natalie motiverar detta val så: ”att jag tycker 

dom är så självklara att det känner jag inte att jag behöver något stöd i att samla in 

information om att det är det här målen i tala och lyssna”. 

Susanne beskriver att hon använder NSL med koppling till kunskapsområdet läsning och 

skrivning mer än hon använder det till koppling till kunskapsområdet tala, lyssna och samtala. 

Hon motiverar sin frånvarande användning av NSL i koppling till tala, lyssna och samtala 

med att hon där känner sig trygg i vad eleverna ska kunna. Detta framgår av följande utsaga: 

”Men taladelen den blir lite, den känner jag att jag har mycket mera koll på, på något sätt. 

Skriva och läsa den är bra att dokumentera skriftligt. Medan tala och lyssna, den har jag 

liksom i huvudet. Genom samlingarna och den biten”. 

Att NSL kan vara en hjälp i att utforma undervisningen synliggjordes under 8.1.1. Lena ger 

uttryck för en trygghet i sin kunskap inom just det här ämnet genom att hon inte anser att NSL 

ger något stöd i planeringen av undervisningen genom följande berättelse:   

Jag kan väl inte säga att jag tänker så med något stöd i undervisningen när jag 

har fyllt i det här så går jag tillbaka sen och tittar, jaha vad är det nu. Det kan jag 

inte känna att jag gör. För det sitter väl ändå på något sätt i ryggmärgen. Då är 

inte det här något stöd för mig […] jag kan nog ändå känna att efter alla år att 
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jag är rätt så säker på det som ska vara med och så då […] Så det är ju inte så 

som man kanske egentligen, ja men nu kan Kalle läsa, fram med NSL nu är han 

klar där. Då får man ju kontinuerligt målade eller ifyllande och det gör jag ju 

inte. 

8.2.3 Måluppfyllelse  

Ett resultat som framkommit i intervjuerna är att samtliga lärare anser sig nå dit de vill med 

NSL. De avsikter som lärarna har med användandet av NSL uppnås alltså. De motiverar 

användandet av NSL utifrån en måluppfyllelse. Det kan utläsas genom att: ”Jag men det blir 

tydligt. Men om man tänker att man visar för barnen så blir det ju väldigt tydligt. Och det har 

vi ju efterfrågat så jag tycker att jag känner mig nöjd med det på det sättet”, som Lena 

uttrycker.  

Även Natalie resonerar om frågan vad som är syftet med användandet av NSL och om det 

syftet uppnåtts. Ett syfte Natalie betonar är högre måluppfyllelse och det anser hon nås med 

hjälp av observationsschemat och inte minst genom hennes sätt att synliggöra lärandet för 

eleverna genom att förstora schemat och sätta upp det på väggen. Själva synliggörandet av 

delmålen var målet med NSL i hennes undervisning. Det kan ses genom följande utsaga:  

En högre måluppfyllelse. Men också göra eleverna medvetna om vad det är vi 

gör och varför vi gör, varför vi tränar på just det här. Jag har dom här, dom sitter 

i klassrummet. Skriva och läsa. Vi har dom i två olika färger och när jag har en 

lektion så tar jag ner dom från väggen och sätter dom på tavlan. Det här gör vi 

för att, vi ska nå det här målet. Och det sker ju automatiskt och barnen har ju 

koll på dom här också och kan peka på att nu gör vi det här för vi ska träna på 

det här, och det här var ju mitt mål. Nu tränar vi på mitt mål, fröken […] Så det 

fungerar mycket bra, precis som jag tänkt. Jag önskar det fanns något liknande i 

matte och andra ämnen också. 

Ytterligare ett mål som Susanne hade med användningen av NSL var att göra eleverna 

medvetna om sitt eget lärande och synliggöra de olika observationspunkterna för eleverna. 

När Susanne berättar kan vi utläsa att hon lyckats och även anser sig ha förmått eleverna att ta 

lärandet i egna händer: ”Ja men dom kan ju säga själva, men jag är ju på B2 aaa för när dom 

jobbar med sina IUP:er som vi gör en gång i veckan, där står det då: mitt mål i svenska B2. 
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Och så vet dom vad det är. Så lite kan jag säga att jag nått min strävan att göra dom 

medvetna”.  

Som det nämnts ovan motiverar lärarna sitt arbete med NSL genom att de lyckas nå dit de 

vill. Viljan om att nå längre finns också och uttalas av Susanne och Lena. Att göra eleverna 

medvetna om sitt eget lärande var ett mål och det ansåg Susanne uppnåtts med hjälp av NSL. 

En önskan om att använda NSL mer uttalas dock genom: ”Men sen hade jag nog större eller 

högre ambitioner över att synliggöra mer om hur allt vi jobbar inom svenska och det har jag 

nog inte mäktat med tror jag. Sen har det fallit bort för annat. Det kommer nya saker och så 

som man, det faller ibland åt sidan”. Tiden verkar vara en anledning till detta. 

Lena påvisar att arbetet med NSL kanske sett annorlunda ut om det funnits mer tid att sätta sig 

in i arbetet: ”Det blir ju så när man kastas in i det så, ja tiden är knapp man får prioritera. 

Men det är nog så att man ska ägna sig lite åt ett sådant här material”. Påståendet visar också 

att hon anser att det tar tid att sätta sig in i ett bedömningsstöd för att det ska användas på ett 

eftersträvansvärt sätt. 

8.2.4 Elevengagemang  

Lärarna uppfattar att arbetet med NSL påverkar eleverna. Eleverna får genom arbetet med 

NSL mer motivation menar lärarna. Det kan ses genom att: ”Det tycker jag att jag ser att dom 

har lättare att nå målet om dom vet vad det är för något och inte bara fumlar i mörkret”. 

Motivationen enligt Natalie kommer från att hon skapar synliga tecken på lärandet och 

synliggör målen. Det menar även Susanne menar enligt nästa citat: ”De känner sig mer 

motiverade. De blir ju motiverade genom att dom vet att, för att komma till det steget då krävs 

det bara det här lilla… Så en motivation i att öka sin eller att utvecklas”.  

Att få eleverna mera medvetna om var de befinner sig i sin utveckling och var de ska i sin 

utveckling är något lärarna resonerar om flera gånger under respektive intervju. Följande tre 

citat visar hur Natalie och Susanne motiverar användandet av NSL: ”Dels tycker jag att få 

dom medvetna om vad dom ska lära sig och vart dom ska komma för det är ju jättesvårt för 

ett barn att nå någonstans man inte vet vart man ska liksom. Så NSL är väldigt tydligt, dom 
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har någonting att jobba emot”. Samt ”Mycket mera medveten kan jag nog tycka. Om vilken 

del i svenska vi håller på med just nu den här lektionen och så”. Det tredje:  

Ja, fast alla är ju medvetna om att de ligger på olika ställen och det har jag sagt 

så att det kan vara så att man ligger på A1 på läsa men så kanske man ligger på 

B3 på skriva. Då har man den starka sidan så det är ju så olika. Så kanske man 

hoppar över någon nivå och kommer, klarar av någon annan. Alltså det är inte 

nivåer så. Det är mera olika steg i sin utveckling. 

Susanne uttrycker att NSL används då det bidrar till elevernas medvetande i hur deras 

utveckling ser ut genom: ”Elevers medvetenhet om sin utveckling i svenska., utvecklingsstegen 

närmaste. Vad är mitt nästa steg? Nu befinner jag mig här och jag kan det och det, men vad 

behövs för att jag ska nå till nästa och vad är nästa steg”. Utsagan visar att Susanne menar att 

hon med hjälp av de olika observationspunkterna och den strukturerade användningen av dem 

bidrar till att eleverna får möjlighet att ta sitt lärande i egna händer. Citatet är lärarens ord om 

hur eleverna pratar om sina utvecklingssteg utifrån observationsschemat enligt NSL. Nästa 

citat är Susannes motivering om hur observationspunkterna implementerats i eleverna och den 

dagliga arbetsrutinen. Susanne menar att eleverna tar ansvar för sitt lärande tack vare 

observationspunkterna och hennes sätt att arbeta med dem tillsammans med eleverna: ”Ja 

men dom kan ju säga själva, men jag är ju på B2 aaa för när dom jobbar med sina IUP:er 

som vi gör en gång i veckan, där står det då: mitt mål i svenska – B2. Och så vet dom vad det 

är och vad de ska göra” 

Natalie menar att arbetet med observationspunkterna bidrar till att eleverna ser sitt eget 

lärande och tar det i sina händer genom följande utsaga: ”Och det sker ju automatiskt och 

barnen har ju koll på dom här också och kan peka på att nu gör vi det här för vi ska träna på 

det här, och det här var ju mitt mål. Nu tränar vi på mitt mål, fröken”. Natalie beskriver här 

vad eleverna kan säga när hon tar fram en av observationspunkterna från NSL. Hon beskriver 

också att de vet vad de olika observationspunkterna betyder och står för. 

Lena säger att hon inte direkt kan se att användandet av NSL påverkar hennes elevers 

kunskapsutveckling. Hon säger vidare att det kan finnas en påverkan på något sätt ändå. Vi får 

följa resonemanget som är ett svar på om hon kan se en utveckling hos eleverna på grund av 
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NSL: ”Nej det kan jag inte se. Sen kanske det påverkar dom för att jag har blivit mer påmind 

och förtydligat och att det i andra änden hjälper dom, fast inte för att dom vet om det här 

inte”.  

8.2.5 Att upptäcka och anpassa 

Natalie beskriver att hon använder NSL till att upptäcka om någon elev inte hänger med i 

undervisningen eller följer observationsstegen som NSL framhåller. Hon beskriver att NSL 

används till att samla in information om var eleven befinner sig:   

Då när vi samlar in information och det finns någon och vi märker att det inte 

riktigt når, då måste jag ju göra en anpassning och en förändring i 

undervisningen. Och det gör man ju, jag gör det då på just den eleven. Om jag 

inte ser att alla har svårt på just med att skriva en berättelse med en rödtråd i 

handlingen då kanske jag gör en satsning på det i hela klassen. För ofta tycker 

jag att man ser att dom dippar ungefär på samma saker så det är ju nästa alltid 

något där man inte något fram och då lägger man ju fokus på det. Sen är det ju 

alltid några elever som dippar på något annat och då blir det ju att man anpassar 

efter dom för just dom.  

Susanne resonerar och funderar över om hon gjort någon förändring i sin undervisning på 

grund av den information hon samlat in genom att fylla i observationspunkterna med sina 

elever. Hon beskriver att hon inte gjort någon medveten förändring utifrån 

bedömningsinformationen men ser själva användandet av NSL som en förändring. Det kan 

ses genom följande citat: ”Det är väl en förändring i sig att jag har velat medvetandegöra 

eleverna mera om sina mål och synliggöra att dom är med på tåget mera nu tycker jag”. 

 

9. Resultatdiskussion 

Att få kunskap om vilken typ av bedömning lärarna uppfattar att NSL ger möjlighet till samt 

för vem användningen av stödmaterialet är till för och vad det fyller för funktion är den här 

studiens syfte. Frågorna som besvaras för att nå syftet är, hur lärare använder NSL, samt hur 
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lärarna motiverar användandet av NSL. Resultatet från studien diskuteras nedan under två 

huvudrubriker som är de samma som studiens frågeställningar. 

9.1 Hur använder lärare ”Nya språket lyfter”?  

Studien visar att det finns skillnader i hur NSL används. Huvudresultatet i studien visar att det 

finns två olika typer av hur lärarna använder NSL. Det ena sättet är kontinuerligt i 

undervisningen, det andra användningsområdet är inför och under utvecklingssamtalen. 

9.1.1 I den dagliga undervisningen 

Det första arbetssättet är integrera arbetet med NSL i den dagliga undervisningen. Det 

möjliggör ett undervisningssammanhang som främjar bedömning för lärandet i linje med 

Wahlström (2015) och Lundahl (2014). Samtliga av de tre processerna som Wahlström (2015) 

beskriver inom den formativa bedömningen berörs genom lärarnas sätt att arbeta med NSL. 

Att samla in bedömningsinformation om eleven, att visa en tydlig och konkret målbild samt 

att göra upp en plan för hur eleverna ska nå detta mål gör lärarna i den dagliga undervisningen 

genom att till exempel ha textbilderna från observationsschemat på väggen. De kan plocka ner 

observationsschemat och visa för eleverna allt eftersom. Dessa processer sker på rutin och 

lärare gör bedömningarna snabbt vilket går i linje med Wahlström (2015) som betonar att 

många beslut och bedömningar i klassrumssituationer görs i ögonblicket. Lärare och elever 

samtalar om observationspunkterna under lektionen och tar beslut om vad eleven kan och vad 

som är nästa steg i ett flöde, vilket går i linje med Black och Wiliam (2012) att den typen av 

bedömning görs bäst i den observerande miljön i direkt anslutning till vad som sker. 

9.1.2 Vid utvecklingssamtalet 

Det andra arbetssättet är att NSL används i samband med utvecklingssamtalen. Resultatet 

visar att bedömningen sker i en formativ linje även i hur lärarna använder NSL inför och 

under dessa samtal. Lärarna berättar att bedömningsinformationen som samlats in med NSL 

får ligga till grund för elevens nya personliga mål som de tillsammans på utvecklingssamtalet 

planerar och kommer överens om. Den bedömning som gjordes kan för ett kort ögonblick 

under utvecklingssamtalet ha fungerat som summativ då den summerade elevens kunskaper 
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dittills. I linje med Wahlström (2015), Lundahl (2014) samt Black och Wiliam (2012) 

fungerar alltså bedömningen olika i olika syften. Då eleven och läraren och kanske även 

vårdnadshavarna formulerat nya utvecklingssteg och mål utifrån bedömningsinformationen 

fungerar den i ett formativt syfte. De processer som beskrevs i stycket ovan, berörs även här. 

Den första processen som handlar om att samla in information har till viss del redan skett. 

Steg två och tre i processen görs under själva samtalet då samtliga lärare berättar att de 

använder observationsschemat från NSL för att visa eleven och vårdnadshavarna var de 

befinner sig i utvecklingen just nu. De visar även var de ska med hjälp av nästa 

observationspunkt och sätter vidare upp individuella mål för eleven utifrån de två första 

stegen i processen. Om det i den dagliga undervisningen fattades snabba beslut kopplade till 

trestegsprocessen så går processen betydligt saktare under utvecklingssamtalet och i samråd 

med elever och vårdnadshavare.  

Lärarna berättar att de innan eller under utvecklingssamtalet fyller i elevens 

observationsschema. NSL fungerar då som en bedömningsfunktion för att ge information om 

elevens nuvarande kunskapsläge till eleven och vårdnadshavare. Vidare kan denna 

bedömningsinformation även byta funktion till att motivera eleven till vidare utveckling i linje 

med Nordgren (2012). 

Wedin (2010) menar att gränser för bedömning till viss del förhandlas fram mellan berörda 

parter i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som NSL lutar mot. Motiveringen som lärarna 

ger är att synliggöra lärandet för eleverna men också för vårdnadshavarna, kanske inte enbart 

handlar om att visa underlag för framtida bedömningar och för att motivera vidare 

undervisning. Synliggörandet kanske även handlar om ytterligare en funktion, nämligen att 

förhandla fram rimliga bedömningsramar i samråd med elever och vårdnadshavare och för att 

få en samsyn. På så vis kan lärares användning av NSL tillsammans med vårdnadshavare 

tolkas att den till viss del kan påverkas av en socialkonstruktivistisk bedömningssyn i linje 

med Wedin (2010).  

9.2 Hur motiverar lärare användningen av NSL?  

Lärare motiverar användandet av NSL genom olika resonemang. Studiens resultat påvisar fem 

olika huvudmotiv, som även fungerat som underrubriker i resultatdelen. Diskussionen nedan 
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delas in i dessa huvudmotiv: lokala bestämmelser, lärartrygghet, måluppfyllelse, 

elevengagemang och att upptäcka och anpassa. Motiven kommer i huvudsak att diskuteras i 

förhållande till de strategier som Lundahl (2014) framhåller och/eller till några av Nordgrens 

(2012) bedömningsfunktioner.  

9.2.1 Lokala bestämmelser  

Samtliga lärare började använda NSL på grund av lokala bestämmelser. Det undersökningen 

visar är att lärare motiverar användandet med att det är lokalbestämt men att de efter en stunds 

användande ser glädjen och de positiva fördelarna med NSL. Funktionen tolkas ha förskjutits 

från en yttre önskan att använda NSL till en motivationsfunktion och informationsfunktion i 

linje med Nordgren (2012). 

Att lärare först upplevt en ansträngning i att arbeta med NSL går i linje med den diskussion 

Wedin (2010) för i sin artikel. Hon menar att NSL kräver att läraren sätter sig in i materialet 

väl och har god kunskap i och om ämnet svenska för att materialet ska fungera 

tillfredsställande. Vidare menar Wedin (2010) att om läraren har goda kunskaper om läs och 

skrivinlärning och får möjlighet att arbeta igenom NSL är NSL ett bra verktyg. Tolkningar 

kan göras att de intervjuade lärarna i studien som ändrat sin åsikt om materialet har haft 

möjligheten att se styrkan med att använda NSL samt att de innehar tillräckliga kunskaper om 

läs och skrivdidaktik. En ödmjuk reflektion kan även göras angående den lärare som inte 

ansåg att NSL var till samma hjälp som för de andra lärarna. Detta ska nämligen inte tolkas 

som att denne lärare inte skulle ha goda kunskaper i ämnet. Det ska heller inte tolkas som att 

läraren inte fått tiden eller resurserna för att utveckla ett arbetssätt. Kanske ser lärare som har 

mycket erfarenhet och kunskap om bedömning i ämnet svenska inte NSL som ett stöd. 

9.2.2 Lärartrygghet   

Ett återkommande motiv för användandet av NSL är att det infriar en viss trygghet. Lärare 

beskriver användningen av NSL som en trygghet i den dagliga undervisningen genom att 

observationspunkterna alltid sitter uppe på väggen och därmed blir ett stöd för läraren. Vidare 

synliggör observationspunkterna därmed var eleven ska och NSL blir på så vis en hjälp att 

synliggöra målen och lärandet för eleverna vilket stärker läs och skrivundervisningen som går 

i linje med strategi nummer ett och två (Lundahl 2014).  
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Studien visar även att det finns lärare som inte gjort någon förändring i undervisningen efter 

inhämtad bedömningsinformation. De motiverar användandet med NSL som en förändring i 

sig och att det i sin tur påverkar eleverna i en positiv riktning. Dessa resonemang går i linje 

med bedömning för lärande. Genom att arbeta med att tydliggöra målen och synliggöra 

lärandet på detta vis, kan kunskapsutveckling möjliggöras och eleven gå mot det bästa den 

kan bli. Andra lärare i studien resonerar kring liknande fenomen och menar att eleverna inte 

utvecklat någon särskild kunskap i och med införandet av NSL. Genom att som lärare bli 

mera medveten om målen och observationspunkterna kanske indirekt påverkar eleverna vilket 

går i linje med bedömning för lärande (Black & Wiliam 2012).  

Studien visar alltså att NSL bidrar till att känna trygghet i lärarrollen. Det visar vidare att om 

en trygghet redan finns är inte NSL till lika stor användning för lärarna. Liknande resultat 

visar Herkner (2011) i sin avhandling. Att använda bedömningsstöd och tester är ett sätt att bli 

varse om elevers förmågor och på så vis kunna sätta in åtgärder för att öka möjligheten att nå 

kunskapskraven i årskurs tre. Det absolut viktigaste uppdraget i skolan är att se till att tidigt 

fånga uppfattningen om elevens skriv och läsinlärning. Lärare beskriver att de med hjälp av 

observationspunkterna får trygghet i att de får med viktiga aspekter i undervisningen tack vare 

observationspunkterna. Tolkningar kan i linje med Herkner (2011) göras att lärare får 

möjligheten att upptäcka viktiga aspekter om elevers utveckling tidigt och vidta åtgärder med 

hjälp av NSL. Detta kan tolkas gå i linje med informationsfunktionen som vidare möjliggör 

återkoppling för vidare utveckling (Nordgren 2012). Det kan diskuteras om 

bedömningsfunktionen behöver utökas till att även fylla en funktion för lärartrygghet. 

Bedömningsstödet NSL kan indirekt med hjälp av lärarens trygghet fylla information och 

motivationsfunktionen. 

9.2.3 Måluppfyllelse  

Ett annat motiv för användandet av NSL är att det bidrar till att tydliggöra målen och 

synliggöra elevernas lärande. Lärare är måna om att tydliggöra målen för elever, gärna under 

varje undervisningstillfälle i den dagliga undervisningen. Kopplingar kan dras till strategi ett i 

bedömning för lärande som just innebär att läraren ska synliggöra och tydliggöra målen för 

eleverna (Lundahl 2014). Studien visar att lärare använder NSL till att visa vad 

observationspunkterna står för och på så vis tydliggör lärandet för eleverna. De använder NSL 

i den dagliga undervisningen och i ett formativt syfte. Lärare använder också de olika 
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observationspunkterna inför ett visst arbetsområde och tydliggör för elever att de arbetar med 

det här just nu. Liknelser i detta arbetssätt kan dras till strategi nummer två i bedömning för 

lärande. Lärare skapar synliga tecken på lärande genom att koppla innehållet i 

observationspunkterna till arbetet i klassrummet i undervisningssituationen, i linje med 

strategi nummer två (Lundahl 2014). 

Resultatet som visas under rubriken måluppfyllelse att lärarnas mål med att använda NSL var 

till för att tydliggöra målen för sig själva och för eleverna samt skapa synliga tecken på 

lärande. De båda målen som lärarna hade med NSL anser lärarna uppnås med hjälp av NSL. 

Det går således att resonera att NSL bidrar till ett arbete med bedömning för lärande och även 

i det här fallet med strategi nummer ett och två.  

9.2.4 Elevengagemang  

Studien visar vidare att lärare anser att arbetet med NSL leder till att eleverna blir mer 

motiverade och engagerade för sitt eget lärande. Detta går i linje med strategi nummer fem 

som innebär att förmå eleverna att ta sitt lärande i egna händer. Lärare säger att eleverna får 

ett ökat ansvar för sin egen utveckling tack vare att lärare synliggör lärandet och målen för 

eleverna med hjälp av NSL. Det resultatet vidare visar är att lärarna benämner arbetet som de 

utför som kan kopplas till strategi 1, 2 och 5. Det tredje steget resoneras det inte lika mycket 

om. Det går att tolka som att det på så vis tas för givet av lärarna att samtala med eleverna om 

deras utvecklingssteg. Natalie uttrycker vid ett tillfälle att NSL är ett stöd då det synliggör 

målet och att det då blir lättare att samtala med eleverna om var de befinner sig och ska här 

näst. 

Lärare motiverar användandet av NSL med att det bidrar till högre elevengagemang. I och 

med det får arbetet med NSL och bedömningen en motivationsfunktion. En grundtanke med 

bedömning för lärande är att motivera och inspirera eleven till att skapa en livslång lust att 

lära.  
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9.2.5 Att upptäcka och anpassa  

Lundahl (2014) menar att bedömningen bör byggas på vad som sker i undervisningen och att 

undervisning och bedömning går hand i hand. Även om Herkner (2011) menar att nationella 

bedömningsprov inte vägleder läraren rent pedagogiskt. Således kan vissa prov och 

bedömningsstöd vara användbara i insamlandet av information till en bedömning. Lundahl 

(2014) menar dock att den informationen är lönlös såvida inte läraren vet varför eleven inte 

lyckas. Likaså blir den lönlös om inte läraren har förmåga att upptäcka och anpassa 

undervisningen som ett led i att föra utvecklingen framåt. Samtliga lärare i studien menar att 

funktionen för användandet av NSL berodde på att det var kommunbestämt men efter hand 

svängde deras inställning till NSL. Syftet och funktionen ändrades då lärarna såg fördelarna 

med bedömningsstödet. På samma sätt kan kopplingar göras att bedömningens syfte och 

funktion svängt eller förskjutits och där syftet med NSL till en början sågs som något 

summativ men vände och fick en annan funktion som ledde till att det blev formativ.  

Avslutningsvis tolkas att en yttre kontrollfunktion som drar åt den något summativa 

bedömningsteorin ”plötsligt” vänder till att fungera som information och motivation i ett 

formativt syfte. Bedömning för lärande ses då genom att lärarna motiverar arbetet med NSL 

till att möjliggöra ett konkret arbete med bedömning för lärandets olika strategier. 

 

10. Slutsats och sammanfattande diskussion 

Studien visar att NSL i huvudsak används i den dagliga undervisningen och vid 

utvecklingssamtalet. Motiven bakom användandet är i huvudsak lokala bestämmelser, 

lärartrygghet, måluppfyllelse, elevengagemang och att upptäcka och anpassa. De strategier 

som kan kopplas till lärarnas motiveringar är strategi 1 som innebär att tydliggöra målet, 

strategi 2 som innebära att läraren synliggör lärandet för eleverna och strategi 5 som innebär 

att läraren hjälper eleven att ta sitt eget lärande i sina egna händer och ta ansvar för det. Av 

dessa tre strategier är den andra strategin, att synliggöra lärandet, mest framträdande. De 

bedömningsfunktioner som motiverar användandet av NSL är till informationsunderlag och 
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till motivation. Det fungerar som information till elever och vårdnadshavare och i någon 

mening även till lärarna själva i form av en trygghetskänsla.  

Denna undersökning har visat att NSL kan ses som användbart på olika sätt. En vilja att nå en 

likvärdig skola och hög måluppfyllelse har också genom tiden eftersträvats på olika sätt, 

senare med hjälp av nationella prov och obligatoriska bedömningsstöd för att nå de nationella 

kunskapskraven. Trots viljan att eftersträva likvärdighet och en nationell kontroll genom att 

utforma ett bedömningsstöd som ska underlätta tolkningen av dagens styrdokument.  

Resultatet som framkommer i min studie visar att lärare tolkar och använder 

bedömningsstödet på olika sätt. Det finns därmed en risk för att likvärdigheten delvis går 

förlorad och därmed inte heller lever upp till aktörernas förväntningar med ett 

bedömningsstöd i linje med Hyltengren (2014). Borgström och Ledin (2014, s.160-161) 

påpekar att bedömning bör vila på lärares professionella tolkningar och deras goda omdöme. 

En olikhet i bedömningar menar de är naturligt och att dessa olika tolkningar får tjäna sitt 

syfte till att föra ytterligare diskussionen om hur det kan tolkas och att lärarna får utbyta 

tankar i deras egen ämnesgemenskap. Ett liknande resonemang skulle kunna föras utifrån de 

olika sätt att använda NSL som min studie påvisat. Det är inte självklart att olikheterna är en 

brist. Istället kan vi se den här studiens resultat som att professionella lärare tolkar och arbetar 

med NSL på olika sätt och det i sin tur gör att diskussionen hålls levande om bedömning för 

lärande och att det i sin tur, med förhoppningar, kan leda till att uppnå skolans uppdrag om 

likvärdighet gällande ökad läs och skrivutveckling. Denna argumentation styrker föreliggande 

studies relevans för läraryrket. 

10.1 Metoddiskussion 

Användandet av kvalitativa intervjuer som metod för materialinsamlingen utgjort grunden för 

empiriinsamlingen i denna studie. Det har säkerligen haft betydelse för det resultat som 

framkommit. Resultatet är kopplat specifikt till intervjupersonernas beskrivningar och 

resonemang om hur de använder NSL. Det går därmed inte att utan vidare generalisera på 

andra F-3 lärare eller andra grupper. Om en annan empiriinsamlingsmetod använts hade det 

också troligtvis speglat resultatet och vilka slutsatser som då kunnat dras. Den valda 

analysmetoden har ett analyserande och tolkande perspektiv vilket gör att uppfattningen kring 
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det berörda ämnet kan bli mer djupgående, även om perspektivet riktats mot några få 

individer. Hade kvantitativa metoder för materialinsamlingen såsom exempelvis enkäter 

använts så hade möjligtvis resultatet kunnat generaliseras till att gälla en större grupp. En risk 

med att använda enkäter kan vara att viktig data missas, till exempel att en fråga kan feltolkas 

av lärarna. Detta kan i en intervju lättare klargöras och dessutom fångas upp med hjälp av 

följdfrågor. Om tidsramen varit större hade en kombination av de kvalitativa intervjuerna och 

exempelvis kvantitativa enkäter möjliggjort att resultatet både gett en djupinsikt i ämnet 

samtidigt som det blivit generaliserbart i högre grad.  

En konsekvens med att ha ett fåtal intervjuer är att resultatet inte blir generaliserbart på en 

större grupp. Resultatet svarar endast för den undersökta gruppen. Dock skulle en nackdel 

med fler intervjuer kunna leda till att djupet i respektive tolkning inte nås på samma sätt (se 

Kvale 2007, s.97-99). Eftersom uppsatsen syfte är att ta reda på hur lärare använder NSL så 

kommer svaren automatiskt skilja sig från individ till individ.  

En kritik mot den valda empiriinsamlingsmetoden i denna studie skulle kunna vara att den 

främst belyser det arbetssätt som lärarna är medvetna om. Troligtvis gör NSL större inverkan i 

undervisningen än vad lärarna kanske är medvetna om och detta skulle eventuellt komma 

fram vid användandet av en annan empiriinsamlingsmetod, exempelvis genom observationer. 

En kombination av intervjuer och observationer, där intervjupersonens medvetna arbetsätt 

framkommer tillsammans med observationer, där även det omedvetna arbetet blir synliga, 

vore förmodligen ett bra sätt för att få en mer heltäckande bild av hur lärare använder sig av 

NSL. 

Den primära kritik som det reflekteras över och som diskuteras i samband med insamlingen 

av empirin och hanteringen av den vidare i studien är den mänskliga faktorn, närmare bestämt 

min egen insats. Det är en konst att intervjua på ett bra sätt, ett hantverk på sätt och vis (Kvale 

2007, s.81, 101). Valet att använda en specifik metodansats syftade till att underlätta och 

minska risken för feltolkningar då metodansatsen fungerar som ett verktyg för att 

empirihanteringen och resultatet ska hamna så nära ”sanningen” som möjligt. Dock vet vi nu 

efter studiens resultat att sådana verktyg eller redskap alltid är öppna för viss tolkning, så även 

i den här studien. Den mänskliga faktorn kan dock fungera som en styrka då den ger en 

reflekterande förståelse i motsats till mekaniska bearbetningsmetoder vilket går i linje med 
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den fenomenografiska metodansatsen. Vilket leder till att den mänskliga faktorn i det här 

fallet inte alls bör ses som kritisk utan snarare som en styrka då studiens inte syftar till att 

generalisera något. 

Ytterligare en aspekt som tagits i beaktning är varför frågorna skickats ut till urvalsgruppen. 

Det valdes att göra så då någon nackdel inte kan utläsas i det här sammanhanget, och inte 

heller att informanterna får möjlighet att tänka ut svar på frågorna innan. Hade frågorna varit 

av mer politisk karaktär, där ett rätt eller fel existerat och varit av betydelse hade kanske inte 

frågorna skickats ut i informationsbrevet då det finns en risk att intervjupersonen svarar på 

dem på ett sätt som de tror att intervjuaren vill höra eller förväntar sig (Bryman 2011).  

Bryman (2011) och Kvale (2007, s.145-146) hävdar att en farhåga i en intervju kan vara 

ledande frågor. Att leda informanterna mot det aktuella temat utan att inte leda mot ett önskat 

svar kan vara en svårighet. Detta har jag försökt undvika med hjälp av intervjuguiden. Kvale 

(2007, s.146) hävdar vidare att om frågorna arbetats fram på ett bra sätt där till exempel 

ledande frågor undviks kvarstår ändå en risk i att intervjuaren leder informanten genom 

kroppsliga och verbala reaktioner. För att undvika sådana missförstånd har så små rörelser 

och verbala uttryck gjorts i så liten utsträckning som möjligt.  

10.2 Förslag för vidare forskning och studiens räckvidd 

Den här studien har undersökt hur arbetet med NSL ser ut, utifrån ett lärarperspektiv. 

Intressant vore att få följa ett elevperspektiv, vilket kan vara ett förslag för vidare forskning. 

Vidare kan ett intressant område för forskning i linje med den här uppsatsen vara att mäta den 

faktiska effekten av att använda NSL i jämförelse med andra bedömningsstöd eller inget alls i 

hur vi ser på elevers kunskapsutveckling. Min studie visar att NSL implementeras på uppdrag 

av respektive kommun. En intressant fråga som kan undersökas är just vad kommunerna 

önskar uppnå med användningen av NSL, alltså vad deras syfte med att implementera ett 

bedömningsstöd är. 

Ytterligare ett intressant forskningsområde kan vara i linje med Skars (2013) forskning om 

vad som är god resultatproduktion och hur det resultatet används vidare av skolan. Skars 

forskning genomfördes på gymnasieskolan. Att skifta fokus från gymnasieskolan till 
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grundskolan och mer specifikt lågstadiet skulle vara intressant med tanke på att resultatet i 

min uppsats delvis visar att lärarna använder bedömningsinformation till viss del i 

utformandet av sin undervisning. Vidare forskning kan vara att se på ett djupare plan och i en 

mer omfattande undersökning om resultatet skulle styrkas. 
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Bilaga 1 - Brev till rektor 

Hej  

Jag heter Sandra Österman och läser sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning 

mot förskoleklass till årskurs tre. Just nu skriver jag mitt sista självständiga arbete (på 

avancerad nivå) i ämnet Svenska. Uppsats handlar om bedömningsstödet ”Nya språket 

lyfter!” och syftar till att bidra med kunskap från verksamma f-3lärare om hur användandet av 

stödet ser ut och varför. Syftet önskas nå med hjälp av intervjuer som kommer att ljudinspelas 

(kommer endast att höras av de som intervjuar). Detta brev skickas till dig som rektor då jag 

vill informera dig om att jag har skickat ut en förfrågan till att medverka i en intervju till en av 

dina lärare på skolan. Läraren svarar direkt till mig om det finns intresse att medverka i 

studien, du behöver alltså inte sammankallat något. Detta brev syftar till att du får information 

om att en lärare blivit tillfrågad på din skola, samt vad studien handlar om.  

Vänligen, Sandra Österman  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 2 - Brev till informanter 

Hej 

Jag heter Sandra Österman och läser sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning 

mot förskoleklass till årskurs tre. Just nu skriver jag mitt sista självständiga arbete (på 

avancerad nivå) i ämnet Svenska. Uppsats handlar om bedömningsstödet ”Nya språket 

lyfter!” och syftar till att bidra med kunskap från verksamma f-3lärare om hur användandet av 

stödet ser ut och varför. Syftet önskas nå med hjälp av intervjuer som kommer att ljudinspelas 

(kommer endast att höras av de som intervjuar).  

Detta brev skickas till dig som en förfrågan om du vill medverka i studien. Om du kan tänka 

dig att medverka önskas ett förslag på dag och tid då vi kan komma till din skola och intervjua 

dig. Intervjun tar cirka 20 minuter och kräver endast en relativt lugn och avskild plats till 

exempel ditt klassrum.   

 

Väl mött, Sandra Österman  

 

Jag följer samtliga etiska riktlinjer som vetenskapsrådet arbetat fram. 

Informationskravet som innebär att jag ska informera om uppsatsens syfte och 

hur det ska användas. Med Samtyckeskravet menas att deltagare i en 

undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet behandlar hur personuppgifter bör förvaras så att inte 

obehöriga får del av dessa. Just i det här fallet rör det inspelningen som endast 

används till att transkribera och raderas efteråt. Inga namn eller personuppgifter 

kommer att användas. Med Nyttjandekravet menas att uppgifter insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet. 

 



  

 

Bilaga 3 - Observationsschema NSL 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.178922!/Nya%20spr%C3%A5ket%20lyfter_webbp

df.pdf 

 

 

 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.178922!/Nya%20spr%C3%A5ket%20lyfter_webbpdf.pdf
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.178922!/Nya%20spr%C3%A5ket%20lyfter_webbpdf.pdf


  

 

Bilaga 4 - Intervjuguide 

Hur länge har du använt NSL? 

Varför använder du stödet?  

Vad vill du uppnå med denna användning?  

I vilket syfte använder du NSL? 

Används det för att samla in information för bedömning?  

Används det som ett stöd i att utforma undervisningen för eleverna? 

Hur använder du stödet?  

– används det kontinuerligt under åren eller används det under någon speciell tid? 

Vilka ”delar” använder du?  

– de som är till för att uppmärksamma och notera om elevens kunskaper?  

– de som är till för att fungera som ger tips om vad undervisningen kan innehålla för att ge 

tillfällen att uppmärksamma en elevs kunskap? 

Vilka centrala innehåll använder du NSL till?  

– används både kap.4 och 5 eller endast bara ett av dem?  

– I så fall vilket kapitel och varför?  



  

 

Används lärarhandledningen, studiehandledningen och/eller observationsschemana och 

matriserna?  

Om en förändring i undervisningen tas som åtgärd efter insamlad information, sker den då i 

grupp eller för den berörda individen? 

I vilken utsträckning ser du att NSL fungerar som du tänkt?  

Du som användare, ser du användningen av NSL som meningsfullt? 

Vilka effekter anser du att NSL har för att stärka läsning och skrivning hos deras elever? 

Använder de NSL med eleverna, vårdnadshavarna, kollegor och/eller enskilt? 

 

 

 

 

 


