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Abstract  

The purpose of this study, But Assessment Equals Grades, is to understand how the 
phenomenon of assessment is constructed in conversations between secondary school pupils on 
the topics of assessment and rubrics. The analysis is based on the following research questions: 
What discourses about assessment emerge in pupils' talks about assessment and rubrics? How 
can these discourses be understood in relation to contradictory administrative and didactic 
purposes?  

The data collection was done through group discussions with pupils on study preparation 
programs at two secondary schools. The conversations have been transcribed and then analyzed 
using Norman Fairclough's critical discourse analysis model. Three discourses are examined 
through the survey: an administrative assessment discourse, a disciplinary assessment discourse 
and a pedagogical assessment discourse. In the administrative discourse, assessment is 
calculated as summative grades and as a selection tool for future studies. The disciplinary 
discourse of the assessment articulates the pupils' place within the school's institutional 
framework in the context of success in obtaining high marks, while the pedagogical assessment 
discourse represents the focus groups' reproduction of assessment for learning.  

The result of the study shows the hegemonic dominance of administrative and disciplinary 
discourses over the pedagogical assessment discourse. This is interpreted as an expression of the 
fact that several assessment traditions are executed in Swedish secondary schools and that an 
ideological market model, New Public Management, through an increasingly centralized 
performance management, affects school discursive practitioners, in this case the pupils' 
understanding of the phenomenon of assessment. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  
Svenska skolans bedömningskultur påverkas av den nyliberala styrmodellen inom offentlig sektor - 
New Public Management. NPM innebär en tydligare reglering av verksamheter på statlig och 
kommunal nivå som skall lägga grund till att offentliga resurser utnyttjas på ett rationellt och effektivt 
sätt. Detta medför bland annat en betoning av mål, planer och resultatuppföljningar också inom 
skolan. Svedberg menar i detta sammanhang att ”Utbildning har börjat förstås, mätas och värderas 
utifrån begrepp från en marknadsdiskurs, snarare än en demokratidiskurs” (2016, s 36) och talar om en 
performativ vändning i svensk utbildning. NPM har i skolans värld bland annat medfört en 
bedömningskultur med betyg i fokus där elevers kunskapskvaliteter mäts med kvantitativa mått.  

Lundahl (2011a) hävdar att svensk bedömningskultur har sina rötter i pedagogiska, vetenskapliga, 
byråkratiska och politiska behov och traditioner där betyg utgör ett led i att stärka utbildningens 
likvärdighet. Betyg som effektivt instrument i lärandet har dock ifrågasatts av didaktisk forskning 
(Lundahl, 2011b) inte minst i relation till de svenska läroplanernas syn på lärandet  som  en 
målinriktad process i syfte att utveckla kunskaper och främja elevens positiva attityd till ett livslångt 
lärande där undervisningen skall skapa förutsättningar för reflektion, överblick, sammanhang och 
tillämpning (Skolverket, 2011).  

I mitt arbete som gymnasielärare har jag erfarit att bedömning med betyg i fokus varit tydlig inte minst 
på gymnasieskolans studieförberedande program där lärandeprocesser delvis hamnat i skymundan för 
samtal om och implementering av olika former av bedömning. Förklaringsgrunderna till en sådan 
bedömningskultur torde vara mångfacetterade och återfinnas på ett flertal nivåer bland olika aktörer 
knutna till utbildningssektorn. En orsak skulle kunna vara att formativ praxis inte tillämpas i någon 
större utsträckning i våra skolor eller att elever inte uppfattar alternativt erkänner densamma, en annan 
att det förekommer motstridiga bedömningsdiskurser bland såväl lärare (Mejer, 2012) som bland 
elever (Jönsson, 2016). Dessa skiftande bedömningsdiskurser kan relatera till den variation i synen på 
kunskap som jag mött i kollegier vid de skolor jag arbetat. Kunskap som färdig reproducerbar produkt 
återfinns parallellt med synen på kunskap som ett socialt meningsskapande konstrukt. Lundahl (2006) 
problematiserar den konstruktivistiska kunskapssynen i våra styrdokument i relation till skolans 
bedömningspraxis och menar att ”Bedömningstraditionerna förändras inte i takt med att 
kunskapssynen förändras” (ibid., s 35). Diskrepansen mellan kunskapssyn och mätmetoder kan 
inverka på hur fenomenet bedömning konstrueras av eleverna och därigenom på den effekt 
bedömningen får på elevernas lärande.  

Bedömningskulturens framväxt kan tolkas ur ett historiskt, ett globalt eller samhällsekonomiskt 
perspektiv, men skulle alltså också kunna anses vara ett uttryck för diskrepans inom ett 
utbildningsteoretiskt paradigm. Den svenska skolans målstyrning har delvis medfört att bedömning 
eller kartläggning på ett annat sätt än tidigare hamnat i undervisningens centrum. I Lgy11 anges att 
”Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper” (2011, s 6). En del av förutsättningarna utgörs av 
kartläggning av elevens kunskaper och färdigheter dels i summativt syfte; att bedöma vad eleven kan 
vid ett specifikt tillfälle, dels i formativt syfte; att stärka elevens (och pedagogens) framtida lärande. 
En intressant frågeställning i detta sammanhang är huruvida gymnasieskolans formativa praxis främst 
är en eftersträvansvärd didaktisk aspekt för pedagoger medan elever uppfattar klassrumsaktiviteternas 
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syften som summativa. Hur den rådande bedömningskulturens effekter uppfattas ur elevperspektiv är 
ett eftersatt forskningsobjekt (Korp, 2011), vilket kan tyckas anmärkningsvärt.  

Kunskap, lärande och bedömning är ömsesidigt relaterade begrepp. Kunskapssynen avgör vad som 
bedöms, vad som utgör bedömningsgrunder, vilka bedömningsredskap som används och hur 
kunskapsutveckling indikeras. Om det vidgade kunskapsbegreppet som anges i de svenska 
läroplanerna utgör en god grund för eleven att förstå sambandet mellan kunskap, lärande och 
bedömning torde vara en central frågeställning för såväl skola som skolforskning. Den eventuella 
diskrepansen mellan kunskapssyn, lärande och bedömningspraktik liksom det faktum att främst betyg 
tillämpas som urvalsinstrument till högre utbildning, skulle kunna leda till att många gymnasieelever 
på studieförberedande program kommer att uppfatta betyget snarare än kunskaperna som det yttersta 
målet med utbildningen.  

Svensk utbildnings strävan att nå likvärdighet och hög kunskapskvalitet i internationella sammanhang, 
med bland annat en tilltagande extern bedömningskultur som konsekvens, kan dessutom tänkas 
inverka på skolans bedömningsdiskurser.  

Bedömningsdiskurser i svensk utbildning handlar på en analysnivå om funktionerna hos bedömningen. 
Den administrativa funktionen, bedömning för sortering och urval, implementeras i undervisningen i 
form av summativa betyg och omdömen, medan den pedagogiska funktionen innebär att kartläggning 
av elevernas kunskapskvaliteter syftar till att utveckla lärandeprocesser och undervisning. Den 
formativa bedömningen, kan anses synliggöra länken mellan bedömning och lärande. Ett väl utnyttjat 
instrument i det sammanhanget är bedömningsmatrisen; ett visuellt dokument där elev och lärare i 
kvalitetssteg anger kunskaps- och färdighetsnivåer. Bedömningsmatrisen summerar kvaliteter, men är 
under lärprocessens gång tänkt att tjäna ett formativt syfte och därigenom vara utgångspunkten för 
elevens fortsatta lärande. I ”Betygens geografi” påpekar Lundahl et al (2014) att svensk forskning 
återspeglar den summativa bedömningens centrala plats i det pedagogiska arbetet, vilket skulle kunna 
inverka på hur bruket av bedömningsmatriser uppfattas ur elevperspektiv, ett forskningsfält till viss del 
eftersatt. Frågan väcks om ”the constructive alignment” (Biggs, 1996)/länken mellan bedömning, 
undervisning och lärandemål framgår för eleven i denna tillämpning av formativ bedömning. ”Trots 
att bedömningen är till för eleverna, har FB i praktiken blivit främst lärar- och 
undervisningsorienterad, inte elev- och lärandeorienterad” menar Anders Jönsson (2016, s 2) och 
kallar svensk utbildnings formativa praxis för ”pseudo-formativ bedömning”. Följande undersökning 
avhandlar hur fenomenet bedömning konstrueras i elevers samtal: vilka bedömningsdiskurser som 
tydliggörs och hur dessa kan förstås.  

Bedömningstraditioner 

Bedömningstraditioner relaterar bland annat till frågor om hur bedömning tillämpas, vilken funktion 
bedömningen kan sägas ha samt med vilka mått kunskap mäts. Två olika utvecklingslinjer hos 
kunskapsbedömning kan urskiljas, den normrelaterade liksom den målrelaterade. Den ena jämför 
kompetenser mellan individer i en viss åldersgrupp och har sin tillämpning i ett relativt betygssystem, 
den andra relaterar kunskaper till en bestämd kunskapsmassa och representeras i ett mål- och 
resultatorienterat bedömningssystem (Karlsson Vestman & Andersson, 2011). Vad som ansetts som 
det främsta syftet med bedömningar; den administrativa sorterande respektive den didaktiska 
lärandebefrämjande funktionen, har i olika kontexter skiftat liksom bedömningens grund i form av 
kvantitativa eller kvalitativa mått.  

Under 1960- och 1970-talen framfördes kritik mot skolans bedömning och betyg med hänvisning till 
sociala bieffekter; bristande jämlikhet och likvärdighet. Det nya synsätt på utbildning under 1980-talet, 
kan sägas vara ett resultat av 70-talets utbildningsdebatt (Korp, 2011). Utgångspunkten i detta synsätt 
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var att alla elever kan lära sig, att tänkande och problemlösning liksom vetenskapliga angreppssätt 
skall främjas i en utbildning baserad på demokratiska principer och trygg gemenskap. Kognitivistiska 
och konstruktivistiska inlärningsteorier kom att känneteckna skolans inre arbete.  ”Begåvning” som 
statisk egenskap ersattes av tänkande och förståelse som utgår från tidigare erfarenheter formade av 
sociala och kulturella kontexter. I detta sammanhang kom synen på bedömningens funktion och 
innehåll att skifta. Kartläggningens formativa syfte, inte enbart ur elev- utan också ur lärarperspektiv, 
lyftes fram. Bedömning som ett integrerat led i lärandet, gav också läraren indikationer på 
undervisningens kvalitet. Begrepp som själv- och kamratbedömning implementerades liksom ansatsen 
att kommunicera förväntade resultat av lärandet. Undervisning och bedömning betraktades ur ett 
holistiskt perspektiv, vilket resulterade i nya läroplaner för grund- och gymnasieskolan 1994 och för 
förskolan 1998. Skolan skulle nu mål- och resultatstyras och huvudansvaret för ekonomi och resultat 
överfördes till kommunerna. Forskare talar här om ett paradigmskifte både beträffande synen på 
kunskap och synen på bedömning (Carlgren, Forsberg, & Lindberg, 2009). Kunskap kom att ses ur ett 
socialkonstruktivistiskt, relationistiskt och relativistiskt perspektiv och bedömningen inriktades på 
kvalitativa kunskaper som delvis utgick ifrån systematiska kognitiva, affektiva och psykomotoriska 
klassificeringar – taxonomier. Främst Blooms taxonomi kan identifieras i bedömningskriterier för 
svensk utbildning i allmänhet, men för gymnasiala studieförberedande program i synnerhet.  

Vi befinner oss i svensk utbildning idag i en politiskt styrd verksamhet där tilltron till att vetenskap 
och vetenskapliga metoder skall kunna bidra till rationella lösningar på pedagogiska dilemman är 
stark. Rationella lösningar på bristande kunskapskvalitet och likvärdighet som kunnat konstateras i 
våra skolor, har kommit att resultera i  ökad central kontroll och ett tidigareläggande av 
kunskapsinhämtande (Vallberg Roth, 2014; Skolinspektionen, 2016). En tilltagande extern 
kontrollapparat i form av nationella prov har dessutom inverkat på klassrumsaktiviteterna. Skolverkets 
undersökning ”Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9” (2016) visar att lärare i årskurs 9 
uppfattar att deras arbete och undervisning anpassas till och påverkas av proven i betydligt större 
utsträckning nu jämfört med för tolv år sedan.  

Tove Mejer (2012) utgår ifrån lärarnas perspektiv då hon beskriver och analyserar med hjälp av 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalysmodell de bedömningstraditioner som kommer till uttryck i 
samtal mellan svensklärare på grundskolan. Tre diskurser synliggörs: en transparensdiskurs, en 
kreativitetsdiskurs och en utvecklingsdiskurs. Dessa relateras till bedömningens administrativa och 
pedagogiska funktioner. Mejer påpekar att en hegemonisk strid mellan diskurserna kan påvisas i 
svensklärarnas samtal och att transparensdiskursen tycks dominera, vilket hon relaterar till ökade krav 
på intern och extern resultatuppföljning i våra svenska skolor. Resultaten av Tove Mejers diskursiva 
analys vittnar om att flera bedömningstraditioner verkar sida vid sida i samma skola och i samma 
ämne.  

Att det mätbara fortsättningsvis betonas i den rådande svenska bedömningskulturen kan avläsas i de 
många funktioner bedömningen har att uppfylla på olika nivåer i utbildningssystemet: skolprestationer 
används i marknadsföring och för kvalitetssäkring; elevprestationer nyttjas för sortering, urval till 
studier och som informationsinstrument (Forsberg & Lindberg, 2010). Externa kvantitativa mätningar 
skall bilda underlag för hur en verksamhet med kvalitativa förtecken skall utvecklas, vilket kan leda 
till ideologisk förvirring i våra skolor som bland annat kan gestaltas i diskrepansen mellan synen på 
kunskap och bedömning av kunskap. 

Kännetecken hos de olika bedömningstraditionerna kan alltså på en analysnivå återges i kvalitativa 
och kvantitativa aspekter liksom i den funktion/de funktioner som respektive bedömningstradition 
fokuserar; den sorterande, formativa och/eller summativa funktionen, vilket behandlas i det följande. 
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Summativ och formativ bedömning 

Den mål- och resultatstyrda utbildningen har medfört en målorienterad kommunikation i klassrummen 
där utgångspunkter för bedömning förtydligas. I det didaktiska uppdraget i ett sociokulturellt 
perspektiv är det lärarens ansvar att eleverna under sin skoltid utvecklar förståelse för mål och 
betygskriterier (Hirsch & Lindberg, 2015), vilket många pedagoger tagit på största allvar.  Lärarens 
uppdrag är dessutom att kartlägga elevernas kunskaper och lärandeprocesser för att stödja deras 
fortsatta kunskapsutveckling, men också att sammanfatta varje elevs kunskaper i förhållande till mål 
och eventuella betygskriterier. Syftet med bedömningar av elevers prestationer återfinns vanligtvis på 
en flytande skala från det formellt summativa till det informellt formativa. Tolkningen av vad 
summativ respektive formativ bedömning innebär, skiftar beroende på skilda bakomliggande 
teoretiska perspektiv som formar olika bedömningstraditioner exempelvis den psykometriskt grundade 
normrelaterade bedömningen i form av relativa bedömningar, den kognitivistiska 
individkonstruktivistiska teorin eller det socialkonstruktivistiska sociokulturella perspektivet som 
gestaltas i målrelaterad bedömning (ibid).  

Syftet torde dock i de flesta bedömningssituationer vara multipla både ur lärar- och elevperspektiv. 
Resultaten gäller individ eventuellt grupp och får i första hand konsekvenser för eleven i andra hand 
för läraren och skolan. Syftet med bedömningen är att kunna ge ett omdöme, ett betyg, men också 
skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Den administrativa och den pedagogiska funktionen med 
bedömningen implementeras parallellt.  Utgångspunkten för den bedömningsgrundande aktiviteten är 
målbeskrivningar och kunskapskrav i respektive ämnesplan. Ur elevperspektiv kan det vara svårt att 
avgöra bedömningens funktion: ”om bedömningen har ett formativt syfte, måste den framför allt vara 
kopplad till målen och ge eleven tydlig och användbar information om hur hon eller han kan förbättra 

sin prestation i förhållande till aktuella mål, kriterier och kunskapskrav” (Korp 2011, s 42). 
Bedömningens formativa syfte  utgår alltså från en summativ kriterierelaterad struktur. Att förena 
dessa båda funktioner har i viss utsträckning visat sig vara problematiskt och kontroversiellt (Berry, 
2011). Det kan med andra ord vara svårt att upprätthålla distinktionen mellan bedömningars 
summativa och formativa syften.  

Anders Jönsson (2016) menar att intentionerna med 90-talets nya bedömningsparadigm inte 
återspeglas i svensk utbildning idag vare sig beträffande målorientering, kunskapssyn, lärandeprocess 
eller formativ praxis. Den ”pseudo-formativa bedömningen” kännetecknas enligt Jönsson av fokus på 
lärare, skriftliga prov, avbockning av kunskapskrav, minneskunskaper, kontextbrist och summativa 
omdömen. En lång provtradition i svensk utbildning, ett betydande summativt ramverk i form av betyg 
och nationella prov liksom en stark tilltro till isolerade undervisningsmetoder och tekniker, hindrar 
enligt Jönsson implementeringen av en mål- och resultatstyrd skola som tillämpar formativ 
bedömning. 

Bedömningsmatriser 

Eva Forsberg och Christian Lundahl (2006) påtalar den ökande användningen av kontroll- och 
utvärderingsinstrument på alla nivåer i det svenska utbildningssystemet bland annat i form av 
nationella prov och internationella kunskapsmätningar och menar att extern styrning och kontroll av 
kunskapsbedömningar avspeglas i den pedagogiska praktiken. Det är därför sannolikt att centrala 
mätinstrument  medfört att allt fler gymnasiepedagoger  i sin bedömningspraxis formativt liksom 
summativt använder bedömningsmatriser som bedömningsgrund och som återkoppling till eleverna. 
Bedömningsmatrisen anger mål och summerar kvaliteter, men kan under lärprocessens gång tjäna ett 
formativt syfte och därigenom vara utgångspunkten för elevens och pedagogens fortsatta lärande då 
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den förutom att klargöra mål och kvaliteter bland annat skapar förutsättningar för elevens delaktighet 
och kontroll i lärandet; för framåtriktad återkoppling och för metakognitiva lärandeprocesser. 
Bedömningsmatriser kan dessutom vara ett värdefullt verktyg i lärarens pedagogiska planering och i 
det kollegiala lärandet samt främja det gemensamma ”kunskapandet” i klassrummet genom att 
exempelvis utgöra underlag för kamrat- och samarbetsbedömning.  

Alm (2015) menar dock att bedömningsmatrisernas utformning är avsedda för lärarens bedömning av 
elevernas kunskapskvaliteter och alltså inte lämpar sig som formativt verktyg ur elevperspektiv. 
”Matriserna behöver rensas från onödiga ord och kopplas visuellt till kunskapskravet de bygger på” 
(2015, s 26).  

Forsberg och Lundahl (2006) poängterar att kunskapen kring kvaliteten hos bedömningsmatriser är 
ringa och väcker därför en rad frågor av intresse för kommande forskning exempelvis hur matriser 
uppfattas och används av elever. En påtaglig brist i användningen av olika typer av matriser är 
dessutom att funktionen hos dessa blir svårdefinierbar ur elevperspektiv då de vid vissa tillfällen 
brukas i summativt, i andra i formativt syfte. I vissa sammanhang fyller bedömningsmatris såväl 
summativa som formativa funktioner. Detta anknyter till Korps (2011) uppfattning om att en av de 
mest angelägna frågorna för svensk bedömningsforskning idag är elevperspektivet på bedömningars 
syften.  

Syfte och problem  
Syftet med studien Bedömning är ju betyg är att förstå hur fenomenet bedömning konstrueras i 
gymnasieelevers samtal om bedömning och bedömningsmatriser.  

Forskningsfrågor 

1. Vilka diskurser om bedömning synliggörs i elevers samtal om bedömning och 
bedömningsmatriser?  

2. Hur kan dessa diskurser förstås i relation till motsägelsefulla administrativa och 
pedagogiska syften? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Diskursanalys 
Diskursanalys, som innebär undersökning av hur verkligheten konstitueras i relation mellan språk och 
bakomliggande mönster, utgår ifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet och fokuserar på hur 
individen uppfattar och tolkar sin omvärld. Genom dessa tolkningar skapar vi  verkligheten, det vill 
säga den värld som för oss framstår som vår vardagliga objektiva ”sanning”.  

I processen att i en social kontext skapa världen, har språket en central plats. Språkets performativa 
funktion innebär att ord och språkliga strukturer förutom att beskriva ett fenomen också värderar och 
skapar kontextuella förutsättningar.  Språket är det fenomen som uppbär sociala, samhälleliga och 
individuella föreställningar, beteenden och aktioner. Den poststrukturalistiska synen på språk gör sig 
gällande i diskursteorin så till vida att relationen mellan tecken och verklighet är arbiträr: språket 
konstitueras i relation till olika diskurser, vilket medför att dess betydelse skiftar. Den performativa 
funktionen innebär dessutom att språket ses som en handlingsakt, vars produkt inte är ”ett system av 
symboler och representationer av världen, utan snarare vår tillvaro i konkret mening” (Cromdal, 
Sparrman, Evaldsson & Adelswärd, 2009, s 17).  

Språkets performativa funktion kan också betraktas inom samhälleliga institutioner exempelvis skolan, 
där den sociala praktiken kännetecknas av kampen mellan intressen, normer och värderingar. Den 
diskursiva praktiken är en viktig form av social praktik då den konstituerar den sociala världen. 
Förutom att förklara hur fenomen konstitueras i specifika sammanhang och dess konsekvenser, syftar 
den kritiska diskursanalysen till att återge relationen mellan diskurs och maktförhållanden ur ett 
samhällskritiskt perspektiv på såväl mikro- som makronivåer genom språklig analys. Utgångspunkten 
är att den sociala praktikern formar diskursen, men samtidigt konfirmerar eller alternerar de 
samhälleliga diskurserna (ibid.).  

Norman Fairclough (2010) menar att den kritiska diskursanalysen avser tre dimensioner: en 
textanalys, en diskursiv praktik och en social praktik.  

 

Textanalysen omfattar textens egenskaper det vill säga att analysen identifierar och undersöker de 
lingvistiska mönster som formar diskurserna. Vokabulär, syntax och sammanhang mellan satser kan 
på så sätt belysas. Den diskursiva praktiken avser relationen mellan texten och bakomliggande 
diskurser: vad återskapas/ refereras i det språkliga uttrycket? De föreställningar, tolkningar som skapat 
texten studeras. I den tredje dimensionen i Faircloughs diskursanalytiska modell – social praktik, 
relateras den diskursiva praktiken till sociala och kulturella strukturer på makronivå. Fairclough 
föreslår följande agenda beträffande den kritiska diskursanalysen:  

Text 

Diskursiv 
praktik 
Social 
praktik 
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 Identifiera diskurser. Vad säger diskurserna om nuvarande och föregående händelser. Hur har 
diskurserna uppstått? 

 Analysera och beskriv relationerna mellan diskurserna: Visa hur vissa diskursers företräden 
tillkommit – hegemonin. 

 Rekontextualisera diskurserna: Analysera hur vissa diskursers dominans uppstått mellan olika 
strukturella områden såsom exempelvis politik och utbildning och mellan olika mätområden 
exempelvis lokala och nationella mätningar. 

 Implementering av diskurser: Visa hur diskurserna via strategier medverkat till förändrad 
praxis, förändrad identitet etc. (ibid., s 19). 

Fairclough poängterar att kritisk diskursanalys inte enbart är en analys av en diskurs utan av relationen 
mellan en diskurs och andra element och/eller situationer i en social process som innefattar flera 
discipliner. Analysen är heller inte enbart deskriptiv utan även normativ och syftar till att belysa 
sociala oegentligheter med betoning på maktstrukturer och skapa kunskaper som kan tillrättalägga 
dessa (ibid., s 10). Denna process förutsätter en kritisk analys av tolkningar och förklaringar av de 
diskurser som synliggörs i studieobjektet, men även av den diskurs som är utgångspunkten för 
analysen (ibid., s 8).  

Syftet med den föreliggande studien är att förstå hur begreppet bedömning konstrueras i 
gymnasieelevers samtal. Faircloughs analysmodell kan i det sammanhanget synliggöra de diskurser 
som formar elevers uppfattning om lärande, kunskap och bedömning och den interdiskursivitet som 
råder inom och mellan olika analysnivåer.  

New Public Management 
Under första delen av 1990-talet implementerades en marknadsorienterad politisk reformideologi i 
våra svenska skolor (Ringarp, 2011; Sahlin-Andersson, 2000). Byråkratiseringen skulle minska till 
förmån för effektiv resursanvändning. Målstyrning, resultatmätningar, fria val och fri konkurrens är 
ledord för den styrmodell som går under benämningen New Public Management, NPM. Intentionerna 
var bland annat att skolans organisation enligt modellen skulle främja den lokala skolexpertisen 
exempelvis genom att lärare skulle ges förtroende att i stor utsträckning styra detaljplaneringen kring 
undervisningens innehåll och bedömning med andra ord hur målen skulle nås . Detta synliggörs bland 
annat i Lgy 94 genom relativt öppna mål och betygskriterier.  

När nationella och internationella kunskapsmätningar indikerade försämrade resultat beträffande 
likvärdighet, kunskaper och färdigheter, stärktes den statliga styrningen fortsättningsvis i enlighet med 
NPM, vilket avspeglas i Lgy11 där ämnesplanerna förtydligats samt kunskaps- och bedömningsfokus 
stärkts. Analysen i den föreliggande studien kommer att behandla på vilket sätt NPM kan sägas 
inverka på de diskurser som synliggörs i elevernas samtal om bedömning. 

Tidigare forskning 
Sökningar har genomförts i främst Libris, Eric, Google Scholar och Researchgate kring följande 
begrepp: bedömning (assessment), bedömningsdiskurser, bedömningspraxis, formativ och summativ 
(formative and summative assessment), kritisk diskursanalys (critical discourse analysis). Begreppen 
har relaterats till elevperspektiv (pupils´ perspectives). 
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Forskning om diskurser kring bedömning 

Diskurser kring bedömning är ett komplext fenomen inte minst med avseende på begreppens olika 
innebörder och definitioner hos olika forskare. Gemensamt för de undersökningar som här presenteras 
är att diskurs avser det ramverk, de regler som villkorar bedömningspraktiken.  

En historisk exposé kring användning av och villkor för bedömningar behandlas av Christian Lundahl 
i doktorsavhandlingen Viljan att veta vad andra vet (2006). Intentionerna i Lundahls kritiska 
diskursanalys av bedömningar ur ett historiskt perspektiv är att diskutera externa och interna fenomen 
för bedömning genom att undersöka hur vetande formas, etableras, sprids och utmanas i olika 
diskurser. I det sammanhangen påtalar Lundahl det faktum att svensk forskning tenderar att uppehålla 
sig kring bedömningens externa villkor ”Genom denna överbetoning på det externa befästs en bild av 
att utveckling och förändring av bedömningar eller diskussioner om dess syften inte primärt är 
pedagogiska frågor” (ibid., s 3). 

Lundahl beskriver diskrepansen mellan olika element med anknytning till kunskapsbedömning och 
återger svensk skola som en arena för en rad intressenter och diskurser. Bland annat lyfts 
problematiken kring den demokratiska skolans valfrihet och samhällets behov av styrning och 
kontroll. Han relaterar dessutom till hur olika diskurser medverkat till hur betoningen av 
bedömningarnas syften, den summativa respektive den formativa, skiftat i tidigmodern, modern och 
senmodern skola.  

Skolans bedömningar skapar förutsättningar för kommunikation kring begrepp som kunskaper, 
kvalitet och lärande för såväl elever och lärare som för politiker och forskare, men agendan bakom 
kunskapsbedömningarna skiftar. Det finns, menar Lundahl, en spänning mellan diskurser och hur de 
kommer till uttryck i svensk utbildning. 

En konkretisering av hur olika diskurser gestaltas i bedömningshandlingar presenteras av  Lisa 
Björklund Boistrup  Assessment discourse in mathematics classrooms (2010). Hon identifierar fyra 
diskurser i matematikklassrum i årskurs 4 och beskriver de möjlighetsvillkor dessa formar för elevers 
motivation och lärande. De fyra diskurserna är: Gör det fort och gör det rätt där huvudagenten är 
läraren och fokus på matematiska processer beskrivs som låg. I diskursen Vad som helst duger saknas 
utmaningar för eleven, vilket medför begränsat lärande. Den processinriktade bedömningsresursen Allt 
kan tas som utgångspunkt för en diskussion synliggör elevens meningsskapande genom diskussion och 
öppna frågor och kan, enligt Björklund Boistrup, anses främja det matematiska lärandet. Tre typer av 
bedömningshandlingar, ”feed back”, ”feed forward”, och ”feed up” ingår i  diskursen Resonemang tar 
tid som betonar reflektion kring matematiska problem. Möjligheterna till lärande återges som stora. 
Björklund Boistrup menar att matematikklassrummets diskurser konstitueras i en komplex samverkan 
mellan styrdokument, beslut fattade på olika nivåer i och utanför skolan och utbildningstradition. Hon 
betonar i sammanhanget att beslut om skolans arbete måste överensstämma och relatera till erbjudna 
möjligheter för eleverna. 

Studier om elevers uppfattningar om bedömning saknas i stort inom didaktisk forskning, vilket bland 
annat uppfattats av Jennie Sivenbring som i sin avhandling I den betraktades ögon – Ungdomar om 
bedömning i skolan (2016) undersökt hur elevers möjligheter i årskurs 9 villkoras av bedömning.  
Elevers samtal om bedömning analyseras med hjälp av en diskursanalytisk modell. Det teoretiska 
ramverket hämtas från Foucault och Goffman.  

Trots att eleverna uppfattar bedömningen som rättvis och motiverande, uttrycker de att det språk som 
används vid återkoppling utgör ett hinder för att de skall kunna använda bedömningen för ett utvecklat 
lärande. Bedömningen tycks dessutom permanenta lärar- och elevdispositionerna i undervisningen så 
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till vida att eleven inte medverkar i bedömningen utan istället försöker anpassa sig till lärarens 
förväntningar och bedömningspraktik i syfte att nå högre betyg.  

Forskning om bedömningens administrativa funktion 

Flera forskare inom det didaktiska fältet hävdar att bedömningspraxis i våra skolor påverkas av ett 
starkt summativt ramverk och fokus på lärare. Förklaringsgrunderna hämtas främst ur historiska och 
politiska perspektiv (Jönsson, 2016; Mickwitz, 2015). 

Bedömningens administrativa funktion accentueras ur ett politiskt perspektiv då betygsinflation och 
sjunkande kunskapsnivå i våra skolor medverkat till ökad kontroll och styrning via externa 
bedömningar, menar Larissa Mickwitz (2015). Bedömningens legitimitet måste stärkas bland annat för 
att upprätthålla tidigare skolpolitiska reformer som betonat betygens betydelse som rättvist sorterings- 
och urvalsinstrument för såväl elever som för skolor. En ny betygsreform föranleddes av en 
legitimitetskris beträffande betygssättning och därigenom bedömningens administrativa funktion (ibid. 
med hänvisning till Dale, 2010 och Hall, 1993). 

Enligt Alli Klapp har bedömningens administrativa och summativa funktion fortsättningsvis  en 
central plats i svensk utbildning (Klapp, 2015). Trots att Klapp understryker att bedömning i form av 
betyg är ett väl fungerande urvalsinstrument för fortsatta studier, problematiserar hon 
begreppstillämpningen som lätt förknippas med bedömning av person och inte av ämne samt betygens 
bristande funktion som informationskälla för ett utvecklat lärande (ibid.).  

I sin doktorsavhandling Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics 
visar Klapp att betyg inte är rättssäkra bedömningsinstrument då lärare inkluderar 3-5 % socio-
emotionella kompetenser vid betygssättning (Klapp, 2008). 99 070 elever i årskurs 9 ingick i 
undersökningen. Betyg, resultat på nationella prov och enkäter analyserades. Resultatet indikerar 
bland annat att betyg influeras av elevernas motivation och föräldrarnas engagemang i skolarbetet och 
att kön, motivation och betyg samvarierar.  

Bruket av summativa bedömningar i administrativt syfte behandlas ur olika aspekter av bland annat 
Helena Korp och Joakim Kranz. Korp belyser i Kunskapsbedömning Vad, hur och varför? (2011) 
konflikten mellan bedömningars funktioner: som verktyg för lärande eller som kontrollredskap för 
staten. Korp exemplifierar hur bedömningens administrativa funktion, att använda kvantitativa 
kunskapsmätningar på olika nivåer inom utbildningen för sortering och urval, representeras av bland 
annat de nationella proven. Korp refererar till bland annat Nordenbos et al (2009) och Harlen & 
Deakin Cricks (2002) kunskapsöversikter för att summera externa storskaliga provs effekter på 
undervisning och lärande som bland annat anges leda till förmedlingspedagogik, tilltagande 
summativa bedömningar också i andra klassrumssituationer och prioritering av undervisning i mätbara 
skolämnen. Korp efterlyser dock ytterligare forskning om bedömningens administrativa och 
pedagogiska funktion ur elevperspektiv. 

Även Joakim Krantz avhandling Styrning och mening – anspråk på professionellt handlande i 
lärarutbildning och skola (2009)  behandlar den diskursiva kampen om skolans bedömningspraktiker. 
Är funktionen att utöva kontroll, den administrativa funktionen, eller att främja lärandeprocesser, den 
pedagogiska funktionen? Studien utgår ifrån svenska och internationella styrdokument inom 
utbildningssektorn, och lärares utvecklingsprojekt. Teorier kring kommunikation, professioner och 
kritisk diskurs har tillämpats för analys. Resultatet illustrerar bland annat att den politiska styrningen i 
svensk skola medverkar till en bedömningspraktik som kännetecknas av objektivitet och kontroll och 
som beskrivs som ”managment by documentation”, vilket indikerar bedömningens administrativa 
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funktion. Krantz betonar vikten av balans mellan styrning, meningsskapande och lärares professionella 
autonomi i bedömningspraxis med främsta syfte att sortera.  

Forskning om bedömningens pedagogiska funktion 

Bedömning för lärande handlar inte enbart om att forma eleverna utan även om att forma undervisning 
och undervisningsmiljö, hävdar Åsa Hirsh och Viveca Lindberg i  Formativ bedömning på 2000-talet 
(2015). Empiriska studier kring bedömningars pedagogiska funktion visar dock ett starkt fokus på 
elevernas prestationer.  

Leahy, Lyon, Thompson & Wiliams fem formativa strategier (2005): att klargöra och skapa 
delaktighet i lärandet; att skapa meningsfulla och effektiva aktiviteter och diskussioner där lärandet 
synliggörs; att genom återkoppling föra lärandet framåt; att aktivera elever som undervisningsresurs 
samt att ge elever kontroll över sitt lärande, belyser hur formativ praxis gestaltas i elevers lärande. 
Effekterna är dessutom märkbara i lärares förändrade syn på undervisning och bedömning mot ett mer 
inkluderande elev- och lärandefokuserat synsätt, enligt Andreia Balan och Anders Jönsson (2014).  

Anders Jönsson, Christian Lundahl & Anders Holmgren (2014) har undersökt implementeringen av 
bedömning för lärande i skolor i Borås kommun som sedan 2008 bedriver ett projekt kring formativ 
bedömning. De lärare som ingick i projektet utbildades i de fem nyckelstrategierna för formativ praxis 
och deltog i ”Teacher Learning Communities” – kollegiala arbetsgrupper för samtal, stöttning och 
reflektion. Jönsson et al utvärderade verksamheten vid fem av kommunens gymnasieskolor med hjälp 
av gruppledares skriftliga utsagor om skillnader i bedömningspraktik, lärar- och elevenkäter samt 
betygsstatistik.  

Resultatet indikerar att bedömning för lärande implementerades i undervisningen, att de pedagogiska 
diskussionerna mellan lärare ökade liksom transparensen beträffande förväntningar på elevernas 
prestationer, men att formativ bedömning är lärarcentrerad så till vida att läraren bär ansvaret för 
bedömningen och därigenom delvis hindrar elevernas delaktighet i lärandeprocessen. ”Teacher 
Learning Communities” medverkar dock till en förändring kring lärares bedömningspraxis i en 
pedagogisk bedömningsdiskurs (ibid).  

Trots Anders Jönssons (2016) konstaterande att bedömningens pedagogiska funktion inte 
implementerats i svensk utbildning på ett effektivt sätt, bekräftar många undersökningar positiva 
effekter av formativa bedömningar och arbetssätt. Bland annat Black och Wiliam (1998) och Hattie, 
(2009) påvisar hur elevers motivation och prestationer ökar liksom förmågan till effektiva 
lärandeprocesser på mikro och makronivå. Effekterna förutsätter dock bland annat att målen varit 
rimliga, att bedömningsverktyget anpassats till innehåll och syfte, att eleven har en positiv inställning 
till lärande och till sin egen förmåga och att bedömningens syfte och verkningsfält är väl avgränsade, 
kommunicerade och uppfattade av eleverna. Hela  bedömningssituationen måste dessutom framstå 
som en trovärdig grund för lärande ur elevperspektiv, om ”the constructive alignment” (Biggs, 1996), 
länken mellan bedömning, undervisning och lärandemål framgår för eleven i tillämpning av formativ 
bedömning eller om den summativa bedömningens centrala plats i det pedagogiska arbetet inverkar på 
hur eleven uppfattar bedömningen.  

I Andreia Balans avhandling Assessment for learning: a case study in mathematics education (2012) 
introduceras formativ bedömning i matematik för elever i gymnasiets årskurs 1 i syfte att undersöka 
om och i sådant fall hur formativ bedömning påverkar elevernas lärande i ämnet. De fem 
nyckelstrategierna för formativ praxis implementerades i form av systematisk tillämpning av 
bedömningsmatriser, uppgifter med fokus på problemlösning, feed-forward, kamratbedömning och 
lärar-elev-diskussioner kring bedömning. Resultatet visar positiva effekter av formativ praxis bland 
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annat beträffande elevers ökade förmåga att lösa matematiska problem och att föra matematiska 
resonemang. Dessutom angav eleverna att de upplevde att de formativa strategierna inverkat positivt 
på lärandet.  

Återkoppling som ett centralt fenomen i bedömningens pedagogiska funktion behandlas i en rad 
svenska och internationella studier. Hur återkopplingen sker är avgörande för om kartläggningen 
förstås som ett led i lärandet. Responsen kan utgöras av kamratbedömning, självbedömning och/eller 
av lärarens bedömning av elevens prestationer.  John Hattie och Helen Timperley (2007) konstaterar i 
en forskningsöversikt om hur återkoppling påverkar elevers lärande, att effektiv återkoppling skall 
framåtsyftande, bygga på tidigare bedömningar, peka på sådant som eleven redan kan och på hur 
eleven kan använda detta för att förbättra arbetet. Dessutom ger återkopplingen konkreta råd hur den 
fortsatta utvecklingen kan stimuleras. Återkopplingens effekt är dessutom avhängig av nivå, riktning, 
timing och form (Balan & Jönsson, 2014). Utgångspunkten för effektiv återkoppling är att den förstås, 
upplevs som meningsfull och tillämpbar av eleven, vilket innebär att nivån måste vara adekvat. 
Återkoppling kring elevens val av strategier i lärandeprocessen och förmåga att utvärdera sitt arbete 
har visat ökade prestationer och stärkt självtillit och engagemang (Hattie & Timperley, 2007).  

Många elever föredrar muntlig respons då den ger möjligheter till förtydliganden. Dock kan denna 
form för återkoppling upplevas som personlig och därigenom påverka elevens självförtroende och 
motivation på ett negativt sätt (Shute, 2008). Det är inte ovanligt att det muntliga 
återkopplingssamtalet utgår ifrån ett skriftligt dokument, någon form av bedömningsmatris. Detta kan 
i vissa sammanhang leda till att eleven uppfattar den muntliga delen av återkopplingen som 
förklarande och därigenom vägledande, medan bedömningsmatrisen tolkas som ett summativt 
instrument. Den positiva effekten av återkoppling kan motverkas av att summativa och formativa 
bedömningar kombineras (Wiliam, 2007).  

Forskning om bedömningsmatriser 

Didaktisk forskning visar att det finns  en rad pedagogiska vinster med att på förhand delge eleverna 
kvalitetskriterier. Förutom ökad rättssäkerhet genom större transparens, bidrar bedömningsmatriser till 
att strukturera såväl undervisning som återkoppling (Bergkvist & Mårtensson, 2015).  

Bedömningsmatriser kan dessutom ses som ett sätt att säkerställa validitet och reliabilitet i det 
formativa lärandet (Jönsson, 2014a, 2014b). Bedömningsmatriser, som används formativt, kan 
medföra att studenter upplever en ökad kvalitet och delaktighet i sitt lärande (Jönsson & Svingby, 
2007). Få studier visar dock att bedömningsmatriserna i sig leder till förbättrade elevprestationer 
(ibid.). Bedömningsmatriser som kombineras med självbedömning och/eller andra metakognitiva 
aktiviteter, stärker kunskapandet. Återkoppling och själv- och kamratbedömning underlättas dessutom 
av explicita kvalitetskriterier (ibid.).   

Expliciteten kommenteras även av Sadler (2009) som påpekar att matriserna bör ange avgränsade 
skillnader. Kontinuerliga kvalitetsangivelser såsom hög grad, mycket hög grad är inte mätbara och 
omöjliga för eleven att applicera i sitt lärande. För att underlätta förståelsen och bruket av 
bedömningsmatriser bör kriterierna förklaras, överensstämma med undervisning och 
kunskapsinnehåll, vara trovärdiga och tillämpbara för eleven samt ges vid adekvat tillfälle, enligt 
Pandero och Jönsson (2013). Eleverna behöver dessutom tränas i att använda bedömningsmatriser för 
att positiva effekter på lärandeprocessen skall erhållas (ibid.). 

Centrala begrepp  

Fairclough talar om relationer mellan tre sociala fenomenen i diskursanalys: en social formation, en 
social institution och social aktion (2010). De olika hierakiska nivåerna skapar förutsättningar för 
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nästa steg i kedjan. Så kan den sociala formationen förklaras i de samhällsfaktorer som inverkar på den 
sociala institutionen i fråga. Skolan kan i sammanhanget anses vara en social institution så till vida att 
den tillhandahåller normer – sätt att tänka, handla, uttrycka sig och interagera. Även ungdomskulturen 
kan uppfattas som en institution i den föreliggande undersökningen. Hur förväntas man som ungdom 
tänka och uttrycka sig om bedömning? Fairclough poängterar att det som kan uppfattas som en 
determinerad top-down-modell också kan fungera i motsatt riktning där den sociala aktionen påverkar 
institutionen som i sin tur leder till transformation i den sociala formationen. Han beskriver dessutom 
sociala institutioner som pluralistiska, då de tillhandahåller alternativa uppsättningar av diskursiva och 
ideologiska normer. Summan av de diskurser som formar idéer och uttalanden i en social institution 
kallar Fairclough diskursordning. Den kamp mellan diskurser att nå dominans som kan identifieras i 
bland annat muntliga och skriftliga texter, kallar Fairclough hegemoni eller hegemoniska strider. 
”Hegemony is about constructing alliances, and integrating rather than simply dominating 
subordinated classes, through concessions or through ideological means, to win their consent” (ibid., s 
61). 

En kritisk diskursanalys undersöker förgivettagandets uttryck i språk och interaktion. Förgivettagandet 
utgår ifrån fyra dimensioner i en kunskapsbas: kunskap om språkliga koder, kunskap om principer för 
språkanvändning, kunskaper om situationen och om världen (ibid., s 36), vilka styrs av ideologiska 
element. Begreppet ordning hänvisar till normer och regler kring kommunikation och språkliga 
handlingar medan naturalisering avser förhandengivna ideologiska representationer.  

I den kritiska diskursanalysen på mikronivå, textanalysen, är det också av intresse att undersöka 
vokabulär och syntax. Transitivitet, utelämnande av agent och modalitet, val av hjälpverb för att 
uttrycka förhållningssätt.  

Den diskursiva praktiken undersöker intertexualitet, relationen mellan text och bakomliggande 
diskurser, det vill säga hur en text bygger på andra texter. Genre, språkbruk som associeras till en 
specifik social aktivitet studeras exempelvis i den diskursiva praktiken. Inte minst intressant i 
sammanhanget är elevernas användning av ”skolspråk”. 

På macronivå i analys av den sociala praktiken förekommer begreppet New Public Management, 
NPM, den nyliberala styrmodellen inom offentlig sektor som innebär en tydligare reglering av 
verksamheter på statlig och kommunal nivå, vilket skall lägga grund till att offentliga resurser 
utnyttjas på ett rationellt och effektivt sätt. Skolans kommunalisering, mål- och resultatstyrning kan 
sägas vara uttryck för NPM. 
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Kapitel 3 Metod 

Metodval 
Bedömning är ju betyg är främst en kvalitativ studie då den beskriver och analyserar gymnasieelevers 
samtal om bedömning och bedömningsmatriser. Den socialkonstruktivistiska ansatsen liksom Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalysmodell möjliggör kunskaper om och förståelse för diskurser kring 
bedömning då studien fokuserar vilka meningar om bedömning som skapas när gymnasieungdomar 
talar om fenomenet.  

Datainsamlingsmetoden, fokusgruppsamtal, påminner till stor del om en autentisk naturlig 
samtalssituation där moderatorns roll begränsas till att främja informanternas 
interaktion/kommunikation. I jämförelse med intervjuer med enskilda elever som metod, minskas 
moderatorns påverkan på utfallet av kommunikationen. Metoden kan betraktas som speciellt 
användbar då studien intresserar sig för åsikter och värderingar hos åsidosatta grupper där 
maktpositioner och förståelsediskrepans kan vara förhanden (Hyllander, 2001). Då elevers perspektiv 
på bedömningar delvis uppfattas som ett eftersatt forskningsobjekt (Korp, 2011), kan metoden sägas 
väl anpassad till den föreliggande studie.  

Urval och avgränsningar 
Ett tiotal skolor i Mellan- respektive södra Sverige kontaktades för deltagande i studien. Informationen 
till respektive skolas skolledning beskrev studiens ramverk, generella syfte och genomförande. 
Återkopplingen från de flesta skolorna återgav en ansträngd tidsplanering för elever och personal. 
Några av skolledarna kommenterade dessutom frekvensen av förfrågningar från universitet och 
högskolor angående deltagande i forskningsprojekt och undersökningar, med hänvisning till att tiden 
för elevers lärande redan är kraftigt begränsad. Tre skolor anmälde dock intresse för att delta i studien. 
Två skolor från olika kommuner kom att medverka. Den tredje gymnasieskolan lämnade återbud några 
dagar innan fokusgruppsamtalet skulle ha ägt rum.  

Gymnasieskolorna som representeras i studien påvisar likheter beträffande programutbud, olikheter 
bland annat i form av elevantal. Gymnasieskola 1 med ca 750 elever läsåret 2017-2018 erbjuder sex 
studieförberedande program medan gymnasieskola 2 erbjuder fyra studieförberedande program med 
olika inriktningar. Ca 1100 elever studerar vid skola 2. Skolkontexten gemensam för de båda 
gymnasieskolorna: studieförberedande program och ett akademiskt färgat lokalsamhälle, kan inverka 
på undersökningens utfall. Enligt betygsstatistik för 2015/2016 avviker inte GBP, genomsnittliga 
betygspoäng, på de aktuella studieprogrammen vid skola 1 och 2 från riksgenomsnittet.  

Ett informationsmejl sändes till elever i årskurs 2 och 3 på de studieförberedande programmen vid de 
bägge skolorna. Valet av studieförberedande program för datainsamling gjordes mot bakgrund av 
personliga yrkeserfarenheter, vilket skulle kunna äventyra studiens reliabilitet. Det är främst 
erfarenheter från undervisning vid svenska utlandsskolor där jag mött gymnasieelever från olika typer 
av svenska skolor och från olika delar av landet, som ligger till grund för mitt antagande att elevers 
perspektiv på bedömningar i stora stycken inte motsvarar den beskrivning av bedömningspraxis som 
jag och mina svenska kollegor presenterar.  

Urvalsprincipen för studien, elever i årskurs 2 och 3,  baserades på möjliga erfarenheter av bedömning 
och bedömningsmatriser i gymnasiala kurser. Ingen hänsyn till kön och studieresultat togs. Eleverna 
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anmälde frivilligt sitt deltagande och fokusgrupper om fem elever sattes samman av en kontaktperson; 
en skolledare respektive en ordförande för ett elevråd. Då fokusgrupper möjliggör en avspänd 
samtalsmiljö som till stor del liknar den autentiska, och som ger tillfälle till fördjupade kommentarer, 
kunde denna form för datainsamling tänkas främja en diskursanalys. 

I samverkan med respektive skola angavs två mötestillfällen om ca en timme per tillfälle. Lokaler 
tillhandahölls av skolorna. Fokusgruppsamtalen ägde rum i utrymmen avskilda från undervisnings- 
och umgängeslokaler. Samtalen fortlöpte utan störande moment. Inför samtalen formulerade 
moderatorn ett antal frågeområden: utbildningens betydelse för den enskilde eleven i syfte att skapa 
förståelse för utsagor om bedömning, tankar om och erfarenheter av bedömning, upplevelser av 
bedömningsmatriser samt bedömning i relation till lärande. Samtalen, som spelades in med två 
mobiltelefoner, inleddes med muntlig information om samtalens förutsättningar samt en kort 
presentation av respektive deltagare. Eleverna signerade sitt frivilliga deltagande i anslutning till 
genomläsning av ett missivbrev. Efter en gemensam genomgång av eventuella frågor kring 
intervjuguiden, leddes kommunikationen in på gymnasieutbildningens betydelse ur elevernas 
perspektiv, därefter kommenterades bedömning, bedömningsmatriser och slutligen bedömning och 
lärande. 

Datainsamling genom fokusgrupper 
Den gemensamma definitionen i forskningslitteraturen av fokusgrupper som metod omfattar insamling 
av främst kvalitativa data, grupper med något gemensamt samt diskussioner kring ett avgränsat 
innehållsligt fält (Hyllander, 2001). Kontrollkriterierna mellan de aktuella fokusgrupperna, det vill 
säga de gemensamma faktorerna,  är bland annat ålder, antal studieår och studieprogrammens karaktär, 
medan brytkriterierna kan sägas vara gymnasieskolans storlek och karaktär där gymnasieskola 1 
använder ledord som öppen, kunnig, kreativ, ansvarstagande och kommunikativ för att beskriva 
elevkompetenser till grund för sin vision ”NN ska vara en skola där du får vara den du är men också 
utvecklas till den du vill bli”. Gymnasieskola 2 inleder sin informationsbroschyr med  ”NN- får dig att 
våga mer” och beskriver utbildningen under rubrikerna kunskap, engagemang, delaktighet, omvärld, 
närhet, första steget ut i världen. 

Samtalen i fokusgrupperna föregås av tillskapandet av en intervjuguide vanligtvis med 
öppningsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutningsfrågor. Den intervjuguide som 
informanterna tagit del av omfattar dock inte övergångsfrågor, då temat uppfattas som väl avgränsat 
och samtalsaspekterna på ett naturligt sätt anknyter till varandra. Frågornas utformning är av öppen 
karaktär för att skapa förutsättningar för fördjupade svar ur flertalet aspekter såväl kognitiva som 
affektiva. 

Fokusgruppsamtal kan dock tänkas leda till bristande validitet och reliabilitet hos undersökningen 
(Morgan, 1997). Forskaren som moderator kan skapa otillbörlig styrning av samtalet och irrelevanta 
tolkningsföreträden. Tidigare relationer mellan informanterna i grupperna kan påverka samtalet. 
Semistrukturerade gruppsamtal kan dessutom medföra att enstaka informanter får ett betydande 
talutrymme. Den naturliga samtalssituationen kan leda till irrelevanta samtal som inte anknyter till 
studiens syfte. Databearbetningen kan härigenom försvåras, vilket beskrivs i det kommande kapitlet. 
Trots detta ger forskning kring fokusgrupper som metod vissa indikationer kring prediktiv validitet 
(Hyllander, 2001).  
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Databearbetning och analysmetod 
Samtalen vid skola 1 och 2, varade i drygt 60 minuter. Fokusgruppdeltagarna vid de bägge skolorna 
deltog aktivt i diskussionerna som efter de inledande kommentarerna, där eleverna gjorde inlägg efter 
sittordning kring bordet, kom att representera karaktären av autentiska samtal med samtidigt tal, 
instämmande och vederläggande ljud, kommentarer kring associativa tanketrådar och så vidare. 
Ljudupptagningarna transkriberades i en matris med avseende på de enskilda informanternas 
uttalanden, moderatorns inlägg samt medinformanternas instämmanden eller invändningar i form av 
ord eller ljud. Det transkriberade materialet bearbetades vid upprepade tillfällen i syfte att kategorisera 
sätt att tala om och förstå en avgränsad del av världen – diskurser. Det förutsättningslösa läsandet kom 
så småningom att koncentreras kring tre teman,  bedömning, lärare och strategi, kring vilka diskurser 
senare kunde knytas. Därefter sorterades elevernas inlägg under dessa rubriker. De identifierade 
diskurserna analyserades med hjälp av Norman Faircloughs kritiska diskursanalysmodell. Då kritisk 
diskursanalys inte är en enhetlig metod, har jag försökt tillämpa Faircloughs modell och verktyg på ett 
sätt som verkat rimligt i relation till undersökningsmaterialet, vilket bland annat innebar att varje 
diskurs studerades i tre dimensioner: texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken.  

Materialbearbetning 

Transkribering 

Hur samtal transkriberas är avhängigt av studiens syfte. Detta innebär att transkriptioner är både 
teoriberoende och uppgiftsspecifika (Linell, 1994). Transkriptionerna av fokusgruppsamtalen i 
undersökningen Bedömning är ju betyg är selektiv så till vida att exempelvis prosodi endast 
översiktligt beaktats medan emfasering inte markerats. Emfasering kan uttryckas såväl i prosodi, som i 
syntax och andra semiotiska resurser som exempelvis kroppsspråk och gester. Den aktuella 
undersökningen fokuserar på vad som sägs och hur uttalanden bemöts av övriga samtalsdeltagare, med 
andra ord graden av affinitet, det vill säga graden av samstämmighet och invändning. Interpunktion 
har tillämpats för att tydliggöra prosodin där en punkt anger avslutning och tre punkter 
fortsättningston.  Kroppsspråk, blickar och informanternas rumsliga orientering omfattas inte av 
transkriptionen då detta förutsätter videoinspelning alternativt moderatorns observationsanteckningar, 
vilket skulle kunna utgöra hinder för strävan efter ett autentiskt samtal.   

Transkriptionen vägleds av ett skriftspråkligt perspektiv speciellt med avseende på stavning. Linell 
poängterar att ” Det är önskvärt att man uppmärksammar konsekvenserna av detta och att man strävar 
efter att i görligaste mån försöka se talet mera på dess egna villkor” (ibid., s 3). Konsekvenserna av 
den skriftspråkliga transkriptionen kan förstärka att samtalet återskapas som en handling styrd av 
forskarens intressen och syften – en artefakt. I möjligaste mån har dock automatiska skriftspråkliga 
korrigeringar beträffande syntax undvikits. Exempelvis avbrott, tvekanden och upprepningar har 
registrerats i syfte att stärka autencitetskravet. Däremot har vissa allegroformer (snabbtalsformer) 
förvandlats till lentoformer (skriftuttal) i syfte att öka läsbarheten. Presentationen av repliker och 
replikskiften i föreliggande rapport har ytterligare modifierats för att underlätta för läsaren. 
Fokusgruppsamtalen har transkriberats i en etiketterad matris där deltagarnas repliker, moderatorns 
inlägg samt samtalsdeltagarnas instämmanden och invändningar utgör klassificering av kolumner. 
Replik för replik återges i en dramadialogisk uppställning. Deltagarna har inte tilldelats fingerade 
namn då den kritiska diskursanalysen inte tar hänsyn till uttalanden relaterade till specifika individer 
utan avser att finna diskurser med avseende på gruppen. 
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Analysmetod 

Genom att studera elevernas uttalanden och kommunikation i form av instämmanden och 
invändningar samt hur dessa uttalanden kan tänkas ha framkommit, synliggjordes tre diskursiva 
mönster. Så här långt i processen implementerades den induktiva analysen till stor del genom sortering 
av kommunikation. När diskurserna identifierats, analyserades varje diskurs på tre olika nivåer: text, 
diskursiv praktik samt social praktik. Relationerna mellan de tre olika analysnivåerna för respektive 
diskurs beaktades dessutom. 

Textanalysen fokuserade de språkliga elementen: vokabulär och syntax, som framträdde i 
fokusgruppsamtalen med avseende på frekvens och position i kommunikationen. Det sistnämnda avser 
huruvida ett ord/uttryck eller en syntaktisk konstruktion utgör en central utgångspunkt för det fortsatta 
samtalet. Textanalysen försvårades av att det språkliga uttrycket i sig kan ha tillkommit ur diskurser 
som inte ingår i undersökningen. Det flitiga bruket av verbet känna samt elevernas återgivning av 
täckt anföring skulle kunna härröra ur lingvistiska sociokulturella diskurser såsom ett allmänt eller 
lokalt ungdomsspråk. Detta gäller också analysen av de verbala uttryckens modalitet, det vill säga hur 
personens relation till det egna uttalandet uttrycks. De tankemönster som skulle kunna ligga till grund 
för valet av uttryck exempelvis jag anser/känner/tror kan vara svåra att avgränsa. Hänsyn har tagits 
till modalitetens karaktär. Den subjektiva modaliteten signalerar subjektets förhållningssätt exempelvis 
”jag tycker att”, medan den objektiva modaliteten, där subjektet är allmänt, kan återspegla 
maktförhållanden. Även transitivitet, utelämnandet av agent, studerades med avseende på makt.  

Den diskursiva praktiken inriktas på relationen mellan text och bakomliggande diskurser med andra 
ord hur text bygger på text och hur diskurser och genrer används i produktion och konsumtion av text. 
Av intresse för studien är den manifesta intertextualiteten där den refererade texten synliggörs 
exempelvis genom elevernas kommentarer kring läroplanens syn på kunskap och bedömning samt 
ämnesplanernas kunskapskrav. 

På makronivå, den sociala praktiken, anknyts texten och den diskursiva praktiken till kulturella, 
sociala och samhällsekonomiska mekanismer med andra ord ideologi, kultur och marknad som 
relaterar till sociologisk teori, kulturteori och konsumtionsteori. Här görs överväganden om den 
diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den rådande diskursordningen. I detta 
sammanhang utgör New Public Management, som bland annat haft betydelse för den svenska skolans 
målstyrning och resultatuppföljning, underlag för att förstå hur fenomenet bedömning konstrueras i 
gymnasieelevers samtal om bedömning. 

Den kritiskt diskursanalytiska modellen omfattar även en undersökning av de synliggjorda 
diskursernas inbördes relation med avseende på dominans. Hur vissa diskursers företräden tillkommit, 
hegemonin, studeras liksom hur diskurserna rekontextualiseras, det vill säga hur hegemonin uppstått 
mellan olika strukturella områden såsom skola och politik. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Forskarens uppgift är i detta sammanhang att försöka beskriva, tolka och förstå hur fenomenet 
bedömning konstrueras i elevers samtal om arbetet med bedömning och bedömningsmatriser, men 
avser inte att återge en objektiv generaliserbar bild av studieobjektet. I den föreliggande kvalitativa 
studien  används ljudinspelade fokusgruppsamtal för datainsamling. Genom argumentation och 
berättande tydliggörs informantens tankar, känslor och meningsskapande processer. Reliabiliteten blir 
på så sätt hög eftersom informantens egna ord och tolkningar ingår i de semi-strukturerade samtalen 
där moderatorns roll är relativt undanskymd (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Å andra sidan 
kan informanternas utsagor påverkas av situationella faktorer som uppstår i interaktionen mellan 
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samtalsdeltagarna samt mellan moderatorn och informanterna och som kan relateras till 
maktpositioner. Även deltagarnas tidigare erfarenheter av liknande situationer och av interpersonella 
relationer med övriga informanter kan tänkas påverka samtalen liksom intervjuguidens utformning, 
moderatorns uppfattningar om studieobjektet och uppföljande frågeställningar, 
inspelningsutrustningen och den fysiska miljön.  

Transkriptionsförfarandet omfattar dessutom element som kan minska undersökningens tillförlitlighet. 
Linell (1994) belyser att transkriptionen, då den genomförs av forskaren, kan komma att reproducera 
dennes intressen och syften med undersökningen. Den som lyssnar till en inspelning kan därtill ha 
andra tolkningspremisser än samtalsdeltagaren i den autentiska samtalssituationen (ibid.). I syfte att 
minska dessa bias har det inspelade materialet kommenterats av två personer utan koppling till 
undersökningen. Detta förfaringssätt, som vanligtvis tillämpas i undersökningar med kvantitativ 
ansats, inter-rated reliability, föregicks inte av vägledande frågeställningar. Att den aktuella 
transkriptionen ger en partiell bild av kommunikationssituationen då den främst tar hänsyn till det 
verbala uttrycket, bör också beaktas. 

Den analysmetod som här tillämpas, den kritiska diskursanalysen, förutsätter forskarens försök att 
frigöra sig från tidigare erfarenheter och idéer kring studieobjektet, vilket kan framstå som orimligt. 
Snarare kan forskarens strävan att granska och synliggöra den egna diskursen, stärka underökningens 
tillförlitlighet. Transparens beträffande forskningsprocess och analysförfarande kan främja läsarens 
tilltro till studiens genomförande. 

Diskursanalysen erbjuder forskaren tolkningsföreträden och en rad selektiva val i de tre undersökta 
dimensionerna: text, diskursiv praktik och social praktik. Vad som i den språkliga analysen av texten 
framstår som centralt är avhängigt såväl forskarens språkliga kunnande som den eller de diskurser som 
styr tolkningen av det verbala yttrandet. På samma sätt ligger forskarens urval och tolkning till grund 
för analysen av den diskursiva praktikens intertextualitet och den sociala praktikens diskursordning 
och hegemoni. Studien kan med andra ord komma att undersöka hur diskurser i komplexa mönster 
samverkar och återskapas såväl intrapersonellt i forskarens tolkning som interaktivt i detta fall i de 
deltagande elevernas utsagor. Så till vida kan validitet uppfattas som ett irrelevant begrepp i den 
aktuella studien då den inte enbart undersöker det den ger uttryck för att undersöka. Bland annat Fejes 
och Thornberg (2009) förhåller sig kritiska till att validitetsbegreppet överhuvudtaget  tillämpas i 
kvalitativa studier.  

Etiska aspekter  

Till de generella lagar som gäller forskning i Sverige hör etikprövningslagen  (2003:460). Den 
statuerar att ”forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och att 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid etikprövningen”. Sedan 2008 
gäller lagen ”experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund” med undantag av studier som bedrivs på grundnivå eller avancerad nivå inom 
högskoleutbildning, vilket i princip innebär att etikprövningslagen inte tillämpas på föreliggande 
studie. Däremot ligger Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav (1991), informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, till grund för datainsamling, analys och 
bearbetning av tidigare forskning.  

Informationskravet 

Etisk forskning kännetecknas enligt dessa huvudkrav av att informanterna så explicit som möjligt skall 
informeras om studiens syfte, metod, vem som är ansvarig för projektet och vilka villkor som gäller 
för forskningsdeltagaren (Cohen, Manion & Marrison, 2007 ). Informationen bör enligt Cohen et al 
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ges i forskningsprojektets inledningsskede då ” it offers the best opportunity for researchers to present 
their credentials as serious investigators and establish their own ethical position with respect to their 
proposed research” (ibid. s 55). Informationen i studiens inledningsskede skapar dessutom 
förutsättningar för forskaren att tänka igenom undersökningen i helhet och detaljer.  

På förhand given information till deltagarna/informanterna kan dock påverka studiens utfall.  Inte 
minst vid den typ av undersökning som här föreligger kan preciserad information komma att avspeglas 
i hur eleverna samtalar om bedömning och därigenom verka som en eventuell diskurs som villkorar 
elevernas utsagor. När deltagarna känner till vad som skall studeras och varför kommer de, medvetet 
och omedvetet att anpassa sina uttalanden, tankar och beteenden. I de fall ”förhandsinformationen 
skulle äventyra undersökningens syfte kan dock alternativ till individuell förhandsinformation 
övervägas” (Vetenskapsrådet, 1991, s 7). Därför kom den inledande informationen om 
undersökningen att inskränkas till att ange ett övergripande syfte samt de villkor som rörde 
informanternas deltagande i studien. 

Samtyckeskravet 

Samtyckekravet innebär att deltagarna i undersökningen själva skall bestämma över sitt deltagande. 
Detta betyder exempelvis att forskaren måste kunna verifiera att deltagarna godkänt de villkor som 
gäller för undersökningen och att de trots detta kan avbryta sin medverkan utan påtryckning från 
forskare eller projektledare. Informanterna i den aktuella studien var samtliga över 15 år, vilket 
innebar att skriftligt godkännande från vårdnadshavare ej krävdes. Däremot undertecknade eleverna ett 
dokument som bekräftade att de samtyckte till ljudinspelning och att avidentifierad data användes i 
studien. 

Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet understryker att uppgifter om forskningsdeltagare bör behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Om studien omfattar etiskt känsliga uppgifter skall forskningspersonalen underteckna 
ett dokument om tystnadsplikt och känsliga uppgifter  avidentifieras. Viktigt att notera är att 
personuppgiftslagen (1998:204) (PUL)  även gäller personuppgifter som framgår av bilder och ljud. 
Centralt för all forskning är även att forskningsdata inte får användas för icke-vetenskapliga syften - 
nyttjandekravet. I studien Bedömning är ju betyg är såväl elever som skolor avidentifierade. Inte heller 
fingerade namn har angetts i transkriptionerna. Detta medverkar till att det inte skall vara möjligt att 
relatera diskurser till specifika individer eller en speciell skola. Det ljudinspelade materialet kommer 
heller inte att användas för andra undersökningar. 

Primum non nocere (i första hand, skada inte) är en latinsk devis som fokuserar grundförutsättningen 
för all forskning. Etisk forskning skall alltid se till deltagarnas/subjektets bästa även om detta inte 
gynnar forskningsprojektet (Cohen et al, 2007, s 59). Dessutom bör forskaren undvika ett bedrägligt 
förhållningssätt kring exempelvis bearbetning av tidigare forskning eller kring datainsamling och 
analys. De etiska strävansmål som tillämpades i denna studie kan sammanfattas med begreppen 
respekt, ärlighet och ödmjukhet. Att inte överskatta sin egen kapacitet utan vara medveten om den 
egna kunskapens gränser, att vara öppen för kritisk granskning, att värna om saklighet, integritet och 
engagemang, att företräda ett demokratiskt ideal, att visa respekt och agera förtroendeingivande är 
några principer som angår den samhällsvetenskaplige forskaren tillika forskaren i klassrummet.  

Vid sammanställning av annan forskning, bör källor behandlas med största respekt, vilket bland annat 
innebär att inte omtolka informationen. Inte heller bör urvalet av tidigare forskning på ett ensidigt sätt 
bekräfta den aktuella undersökningen. Metodologin skall väljas efter noga överväganden och då inte 
enbart för att anpassas till och främja studiens syfte.  
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Informanter i studien  bemöttes med respekt, vilket bland annat innebar att information om 
förutsättningar för deltagande och studiens generella syfte förmedlades innan undersökningen 
påbörjades. Min roll som moderator var förutom att inleda samtalet, att främja kommunikationen med 
öppna frågor alternativt angivande av begrepp. För övrigt förhöll jag mig diskret under samtalet med 
ett fåtal sammanfattande inlägg i syfte att verifiera förståelsen av kommentarerna. Samtalsdeltagarna 
kom i stor utsträckning att kontrollera situationen. Datainsamlandet genomfördes med största möjliga 
konfidentialitet. Data liksom undersökningsresultat kommer heller inte att användas i otillbörliga 
sammanhang.  
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Kapitel 4 Resultat  

Beskrivning av data/empiri  
Fokusgruppssamtalen utgick ifrån en intervjuguide med ett antal frågeområden: utbildningens 
betydelse, tankar kring bedömning samt bedömningsmatriser i gymnasieskolan samt en avslutande 
frågeställning om bedömning i relation till lärande. Data för respektive fokusgrupp har i ett första steg 
analyserats separat och därefter jämförts. Beskrivningen nedan är att förstå som en horisontell 
innehållsanalys (Wibeck, 2000) som bygger på att synliggöra återkommande uppfattningar i termer av 
likheter, skillnader och mönster. 

Samtalen inleddes vid de båda skolorna med en översiktlig presentation av samtalets syfte och av 
samtalsdeltagarna. Jag som moderator påtalade dessutom skillnaden mellan intervju och samtal och 
poängterade att detta var ett samtal mellan de deltagande eleverna och att min roll endast var att främja 
samtalsflödet och eventuellt fokus för konversationen. Samtliga elever deltog aktivt i samtalen. Nedan 
redovisas vad som verbalt uttrycktes av eleverna i anslutning till respektive frågeområde.  

Utbildningens betydelse 

Samtalen inleds med en frågeställning kring respektive gymnasieutbildnings betydelse för eleven. 
Frågeställningen skulle kunna fördjupa förståelsen för hur bedömning konstrueras i 
fokusgruppsamtalen genom att diskursiva relationer/nät möjliggörs. Eleverna tycks ense om att 
gymnasieutbildningen generellt sett är viktig för kommande studier. Parallellt med samtalet om 
gymnasieutbildningens betydelse kommenteras även betyg. Den första elevrepliken vid ett av 
fokusgruppsamtalen tydliggör detta. 

- Just nu är utbildningen på skola 1 inte särskilt viktig faktiskt. Det jag vill gå vidare med kräver inte så 
höga betyg. Den är ju extremt viktig eftersom jag måste klara den, men det är inte viktigt att jag måste 
få A i alla ämnen /…/ Ja, annars har ju utbildningen i helhet varit extremt viktig. För att ha en 
gymnasieutbildning är ju liksom grunden för att komma in sen till universitetet. 

Utbildningens betydelse för framtida studier återkommer i diskussionerna och differentieras till en del 
beroende på om eleven bestämt inriktning för högskolestudier.  

- Det är nu som jag satt upp ganska bra mål för mig själv vad jag vill göra efter /…/ så tar jag bort allt det 
onödiga och då är det så att om jag skulle komma in på en linje som kräver C i alla ämnen eller så där, 
då kommer jag att sikta på C i alla ämnen. 

Samtalsdeltagarna kommenterar vikten av att lära sig under gymnasietiden. Speciellt viktigt tycks det 
vara att utnyttja tiden till lärande på grund av framtidens ovisshet: ”jag vill göra allt jag kan”, ”jag gör 
ju det bästa” och ”jag försöker göra så bra som möjligt på allt”.  

Vid en av skolorna återspeglas utbildning som det specifika program eleverna studerar vid. 
Framtidsperspektivet liksom det intressanta i utbildningen återkommer som tema. 

- Jag tycker att det är viktigt att jag går natur. Jag vill senare plugga vidare på någonting som kräver den 
utbildningen. Så tycker jag också att det är väldigt roligt med de ämnena vi läser. Men främst är väl 
anledningen att jag ska kunna i framtiden bli det jag vill bli… 
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… 

- Jag tror nog att gymnasiet lite har förändrat min syn på hur viktig gymnasieutbildningen egentligen är. 
När jag valde natur tror jag att jag kände att jag gjorde det framför allt för att jag tänkte på framtiden 

och att det skulle vara lätt att hitta jobb, men nu har jag insett att när man går natur så blir man väldigt 
intresserad av många olika ämnen tycker jag och då får man lust att läsa vidare sen. 

Gymnasieutbildningen uppfattas som betydelsefull av samtliga fokusgruppdeltagare. Den skapar 
främst förutsättningar för fortsatta studier, men har även bidragit till ett intresse för det specifika 
programmets ämnen enligt eleverna vid en av skolorna. Bedömning i form av betyg beskrivs som en 
naturlig del av utbildningen där höga betyg likställs med framtida valmöjligheter i fortsatta studier. 
Bedömningens administrativa funktion synliggörs på detta sätt. 

Tankar kring bedömning 

Diskussionerna kring elevernas tankar kring bedömningar i gymnasieskolan återger att bedömning 
likställs med bokstavsbetyg på läxförhör, prov och skriftliga redovisningar och beskrivs som en 
styrmekanism i undervisningen. 

- Bedömningar Det är ju betyg på saker och ting /…/ men bedömningar då tänker jag bokstav för vad 
man fått. 

- Det blir ju väldigt fokuserat på bokstäverna A, B, C, D och så vidare /…/ så är det ju bara den här 
siffran som man bryr sig om eller bokstaven. Man bryr sig egentligen inte om vad man har lärt sig. Och 
det gör ju så att man fokuserar mer på att göra det läraren vill än det man själv vill.  

Moderatorn väcker frågan om varför gymnasieelever bedöms. Kommentarerna speglar bedömning 
som urvalsinstrument och bedömning för lärande. 

- Man ska ha betyg så de kan se var man ligger i jämförelse med sina kamrater så att man ska ta in de 
bästa på utbildningar. 

- /…/ När man får tillbaka ett resultat på ett prov så ska man kunna ta lärdom/…/ 

 Det framstår som viktigt för eleverna att veta vad som bedöms och när bedömning sker. Två av 
eleverna kommenterar läxprov som underlag för slutbedömning och uttrycker den osäkerhet som råder 
huruvida läxprov påverkar slutbetyg. Osäkerhet inför bedömningars grund påtalas samtidigt som 
eleverna ger uttryck för att prestera enligt ”en mall” och försöka följa lärarens önskningar.  

- Bedömning för mig är lite svårt. Fokus ligger inte på informationen utan på hur du kan framföra den/…/ 

… 

- Nä, det känns som man ska skriva i en mall. 

Av elevernas konversationer framgår att när otydlighet råder kring bedömningsgrunder, navigerar de 
med hjälp av andra strategier. Att anpassa sig till olika lärares syn på kunskap och bedömning samt 
elevers attityd till lärande återges som centralt i strävan efter höga betyg, vilket kan tolkas som lärares 
absoluta makt i klassrummet. 

- Under året så lär man ju känna sina lärare. Man lär känna dem som personligheter så då vet man ju vad 
de vill höra. Man vet nästan alltid vad de vill ha på uppgifter och även om man inte alltid håller med 
eller vill göra på det sättet så gör man ju det. /…/ Men just hur lärare bedömer är så olika. Det kan vara 
allt från hur de ser en som person till hur bra proven har gått.  

Det eleverna förstår som bedömning är betyg som sätts på främst skriftliga uppgifter. Samtalen återger 
att eleverna uppfattar att betyg på skriftliga redovisningar möjliggör för lärare att använda 
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delbedömningar när slutbetyg skall ges i kursen. Replikskiftet återspeglar dock även en annan 
uppfattning om vad som bedöms. 

- Det skriftliga är huvudsaken men sen tror jag att det muntliga är sista knuffen… 

- Det skriftliga kan de ju alltid kolla på men det muntliga är ju bara från deras minnen. 

- Ja, liksom hur de uppfattar en. Det känns som det blir väldigt avgörande 

… 

- Jag uppskattar när lärare gör rätt /…/ när de lägger i åtanke hur aktiv man varit, om man har vettiga 
saker att säga och att de har med det när de bedömer ens kunskaper och inte bara kollar på 
provtillfällena utan även vad eleven gjort på lektionerna. 

Elevens engagemang och motivation i det dagliga klassrumsarbetet ingår i slutbedömning, enligt några 
av utsagorna. Den elev som ställer frågor och jobbar intensivt på lektionerna gynnas om betyget står 
och väger. Flera elever kommenterar dock att det råder viss otydlighet kring hur elevens 
förhållningssätt till ämnet och klassrumsarbetet inverkar på bedömningen, men att det är läraren som 
avgör. Samtalen berör även betygssystemets effekter. 

- Om man får dåligt på någonting typ skriftlig del och sen så är man bra på allt annat och så får man D i 
betyg. Det är det sämsta som finns. 

Den bristande pariteten i bedömningspraxis anknyts förutom till den enskilda läraren också till ämnet.  
Hur bedömningsgrunderna uppfattas beror på ämnets karaktär, menar fokusgrupperna och påtalar 
diskrepansen mellan naturvetenskapliga och humanistiska ämnen. 

- /…/På matten är det ju bara på proven man presterar, när man visar vad man kan. /…/ men på engelskan 
där man kan interagera och visa svar på frågor. Det blir mycket enklare att visa att man är bättre där 
kanske. 

… 

- Matte då är det rakt på liksom/…/ men det är sen när man kommer till svenska och sådant som det blir 
mycket mer flummigt.   

Inte alla elever instämmer i att bedömningsgrunderna i svenska och engelska är otydliga. Ett antal 
elever menar att de får återkoppling om hur prestationerna skall förbättras mot ett högre betyg medan 
andra anger att de inte får tillräcklig återkoppling i just de ämnena. Samtalsgrupperna ger dock uttryck 
för att det centrala för hur bedömningen utformas, vad som bedöms, hur bedömningen uttrycks och 
återkopplas, relaterar främst till den enskilda läraren. 

- Hur de lägger fram det, om det är ett betyg eller ett omdöme eller en kommentar det är jättevarierande 
från lärare till lärare. 

- Det är verkligen jätte- jätteolika för det finns lärare som tittar på det man gör på lektionerna, om du 
svarar på frågor eller har kommentarer och sen finns det de som bara kollar på prov. 

Deltagare i båda fokusgrupperna menar att transparens i bedömning skapar trygghet och motivation. 
Det är läraren som ansvarar för bedömningen och hen bör ange vad som bedöms och när bedömning 
sker, men lärare gör olika: 

- Det är väldigt mycket upp till läraren hur mycket de berättar om hur de bedömer /…/ 

- Somliga lärare är inte öppna med hur, när eller vad de bedömer. 

… 

- Om läraren inte säger att nu kommer jag att bedöma det ni säger, så kommer man ju inte att ta det som 
ett provtillfälle och då kan man lika gärna zooma ut. 
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Transparensen i bedömning kan dock hindras av att eleverna har svårigheter att förstå formuleringar i 
kunskapskraven. Förståelse för kunskapskvaliteter i bedömning säger eleverna att de i första hand får i 
samband med de nationella proven, då exempel på kunskapskravens tillämpning för betygen E, C och 
A presenteras för klassen. Huruvida genomläsningen av kunskapskraven sker individuellt eller 
gemensamt, framgår ej, men däremot kommenteras svårigheten att förstå kvalitetsskillnaderna av 
samtliga elever.  

- Det är så små skillnader mellan dem att det är väl genomfört och mycket väl genomfört. Det blir lite 
flummigt. 

- Ja, det är lite hur man själv definierar det. 

Det ”meningslösa” med kunskapskrav beskrivs av två samtalsdeltagare som upplevt bristande 
överenstämmelse med förväntade resultat och lärarens återkoppling samt avsaknad av förståelse för 
”flummiga delar, mycket väl godkänt…”.  Att synliggöra kunskapskraven kan dock ha positiva 
effekter, påpekar en elev: 

- Sen beror det ju mycket på hur man definierar väl genomtänkt eller specifika ord som står i dem. Men i 
helhet så är det ju en stor säkerhet egentligen för man vet vad man ska skriva och hur man ska skriva 
och vad man ska tänka på. 

Återkoppling definieras av eleverna som individuell information om bedömning på en uppgift. 
Återkopplingsförfarandet skiftar lärare emellan såväl beträffande vad som utgör underlag för 
återkoppling: en uppgift med kommentarer eller poäng, någon typ av bedömningsmatris eller både 
och; som hur och när återkoppling sker. Vissa lärare återkopplar muntligt andra skriftligt, några gör 
det regelbundet andra sällan. Återkopplingen främjar elevernas lärande om den är muntlig, tydlig, 
avgränsad och saknar angivelse av summerat betyg, framgår av diskussionerna. Samtidigt uttrycks en 
förväntan att återkopplingen skall ange betygsnivå. 

- Får man bara ett betyg längst upp och så lite anteckningar, lite diffusa, då kommer jag inte att läsa 
igenom/…/ 

- Det finns lärare som har samtal med varje elev efter varje prov. Det är ju helt fantastiskt. De säger det 
här kunde du, det här kunde du inte. Nu ligger du ungefär på den här betygsnivån. 

Vad som inträffar efter det att eleverna tagit del av bedömning på en uppgift varierar beroende på 
ämne och lärare, säger gruppdeltagarna. Eleverna upplever att en del lärare i vissa ämnen är sena med 

sin feed back, andra oklara, några rekommenderar ”RC resurscentrum och plugga mera”  medan 
somliga erbjuder lektionstid till att ytterligare identifiera bristande förmågor och öva dessa. Ämnets 
karaktär är avgörande för om bedömningen blir summativ eller formativ, anser en av gruppdeltagarna 
och säger att man återkommer till kunskaper och färdigheter  i svenska och engelska, medan 
undervisningen i exempelvis matte och kemi utgår från avgränsade och avslutade moment.  

Återkopplingen fokuserar, enligt samtalet, på vad eleven kan och inte kan, men vet eleverna hur de 
skall förbättra sina kunskaper och/eller färdigheter? 

- De hänvisar till bedömningsmatrisen. 

… 

- Man vet att okey du ska skriva mer utförligt och nyanserat. Problemet är att man kanske inte vet hur 
man ska göra det. 

- Man får liksom ingen guidning i hur jag ska göra för att få bättre. Jag tycker att det är en bristpunkt. 
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Hur man som elev förhåller sig till bedömning och återkoppling beror på om bedömningen motsvarar 
förväntningarna, enligt samtalsgrupperna. När eleverna känner sig missnöjda med en bedömning 
framgår att de anknyter detta till personliga misslyckanden och skam.  

- Det handlar mycket om personligheter /…/ Om man tror att man gjort något jättebra och det gick 
jättedåligt så skäms man ju lite. /…/ Man vill inte snacka med läraren om det då. Jag tror det finns 
personer som inte bryr sig alls om sånt. Jag har ju kompisar som så fort de får ett dåligt betyg snackar 
direkt med läraren och så är de nästan arga på läraren, men det hade jag ju aldrig vågat. 

Att tala med läraren när bedömningen inte motsvarar elevens förväntningar anser flera elever vara 
svårt då man gjort läraren besviken och inte levt upp till de prestationer hen förväntat sig.  

Att samtala med sina lärare om en återkoppling/en bedömning som är svår att förstå, kan möta visst 
motstånd. Anledningarna som anges är praktiska hinder såsom att lektionstiden inte tillåter alla elever 
att samtala med läraren, att man försöker hitta ursäkter då bedömningen leder till besvikelse, att eleven 
misstänker att läraren inte kommer att kunna förtydliga kvalitetsskillnader, att eleven är medveten om 
att hen inte studerat tillräckligt samt att eleven inte förstår vokabulären i den skriftliga återkopplingen 
och inte kan tyda lärarens handstil. 

Samtalen återkommer till elevers förståelse av den bedömningspraxis som tillämpas. Diskrepansen 
mellan lärares implementering av bedömning kommenteras. 

- För vissa lärare tittar ju på helheten och vissa tittar på moment. 

- Allting är läraren. Det första jag tänker på när jag börjar en ny kurs med ny lärare är att lära känna 
läraren och vad de tycker är bra och vad de tycker är dåligt när det kommer till allmänna saker. Så om 
de tycker att det är jättebra med folk som sitter tyst och jobbar så sitter man tyst och jobbar mer för att 
få dem att tycka om en mer och om de tycker om en desto större chans har man att få högre betyg 
oavsett vad man presterar i kursen. 

Eleverna är eniga om att läraren ”äger” bedömningen, men att kamratbedömning ibland genomförs. 
Inga kommentarer fälls om syftet med dessa. 

- De försöker göra sådana kamratresponsövningar, men man tar inte dem lika seriöst. 

När begreppet delaktighet relateras till bedömning, uppfattas det av samtalsdeltagarna som synonymt 
med argumentation, att argumentera för ett högre betyg på en uppgift. Det råder delade meningar i 
grupperna om huruvida bedömning på enskilda uppgifter skall diskuteras med läraren i fråga. Lärarens 
tolkningsföreträden och makt kommenteras liksom den sociala interaktionens eventuella inverkan på 
bedömningen.  

- Men man kan ju börja argumentera med läraren ba här, här, här, men i slutändan är det läraren som 
bestämmer och de tycker ju vad de tycker. 

- Man vill ju inte bli ovän med nån som bestämmer. 
- Det man är mest rädd för om läraren börjar ogilla en så känns det som om de kommer kanske att ta ut 

det över ens betyg så att det går sämre för en, men förhoppningsvis så gör de ju aldrig det, men det är en 
känsla man får. 

I fokusgruppsamtalen uppmärksammas också lärarnas välvilja i bedömningspraxis. Där replikskiften 
kring uttryck som ”de gör sitt bästa”, ”många underlättar på olika sätt” förekommer. 

Tankar kring bedömningsmatriser 

Tre olika bedömningsmatriser visas för fokusgrupperna, en matris hämtad från kursplanen i historia 
2b, en uppgiftsspecifik matris i svenska 2 med tre icke benämnda kvalitetssteg, samt en matris i kring 
novellskrivning i svenska åk 9 i två steg utan rubricering. Syftet är att samtalet skall utgå ifrån ett 
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visuellt intryck istället för muntligt förmedlade frågeområden och att de olika typerna av matriser skall 
möjliggöra diskussioner om bedömningars olika funktioner.  

Eleverna påstår sig vara väl förtrogna med bedömningsmatriser såväl generella som uppgiftsspecifika. 
De uttalanden som fälls kring den förenklade uppgiftsspecifika matrisen i två steg utan bedömnings-
/betygsrubriker kretsar kring  tydligt - enkelt, oklart – inga betygssteg, trygghet – vana. Det framgår att 
fokusgruppen inte använt denna typ av matris. 

 

Gymnasieeleverna säger sig möta matriser vid kursstart, inför större redovisningsuppgifter och som 
underlag för återkoppling. Olika synpunkter uttrycks kring bruket av bedömningsmatriser. 

- Innan vi börjar en kurs får man bedömningsmatrisen på en skärm. Sen så ska man läsa igenom den, men 
i och med att den är så svårtolkad ofta och väldigt oklar så ger det ju ingenting. Sedan får man själv ta 
initiativet att läsa igenom en gång till inför ett prov. 

... 

- Det brukar alltid se ut på samma sätt oavsett vilken kurs man är i och sen så använder de alltid de här 
översiktligt, utförligt och nyanserat alltså E, C och A. Det är inte ofta läraren kommer med sina egna. 

Fokusgruppen vid en av gymnasieskolorna återger att bedömning och återkoppling ofta utgår från en 
matris. Hur dessa är utformade skiftar liksom hur eleverna läser matriserna. Situationen tycks avgöra 
hur den enskilde eleven avkodar respektive matris. Målbild, intresse för ämnet och insatsens 
omfattning för att nå ett högre betyg nämns som faktorer som vägleder elevens sätt att tillägna sig 
bedömningsmatrisens innehåll. Flera elever kommenterar att de främst söker ett helhetsbetyg på 
uppgiften. 

När matriser förekommer som vägledning inför en uppgift, läser eleverna även dessa på olika sätt 
enligt konversationerna i båda fokusgrupperna. Eleverna återger att de navigerar användningen av 
matriserna mot bakgrund av upplevd säkerhet och intresse i ämnet, graden av utförandebeskrivning 
samt behovet av kreativitet. Även lärares eventuella förväntningar på hur matriserna skall nyttjas 
kommenteras. 

- Om jag har pluggat jättemycket då känner jag att jag inte behöver en matris. Om jag har pluggat lite 
eller om jag tycker att det är svårare att förstå vad de är ute efter, så kan matrisen vara som en liten mall 
att dubbelkolla vad de vill att jag svarar på. 

- Här står det vad jag ska göra för att klara uppgiften och bara jag gör det på ett bra sätt får jag ett högre 
betyg. Så jag brukar nog läsa igenom E. 

- Man blurrar igenom. Det är lite beroende på ämne. 

… 

- Känner man inte läraren är det säkra sättet att följa matrisen. 

Kunskapskraven som de formuleras i de uppgiftsspecifika och generella matriserna samvarierar i viss 
utsträckning med ämnets karaktär, uttrycks i konversationen. Nyttjandegraden bedöms av 
samtalsdeltagarna som skiftande. 

- Det finns en jättestor klyfta mellan de naturvetenskapliga ämnena och språk eller samhälle. För i språk 
och samhälle fungerar matriserna och formuleringarna kring kunskapskraven ganska bra. Där kan man 
till exempel föra resonemang på olika nivåer. Men det är väldigt väldigt svårt att applicera på de 
naturvetenskapliga ämnena. Det är jättesvårt tycker jag att förstå hur man kan lösa ett matteproblem på 
en E-nivå, en C-nivå och en A-nivå. 
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Eleverna ger uttryck för att specificerade matriser är att föredra. Med specificerade avses matriser som 
anger vad som skall utföras alternativt finnas med på varje betygssteg och alltså inte 
kvalitetsbeskrivningar i form av värdeord. 

- Min NN-lärare gjorde en schysst sak. Hen satte en sådan här uppgiftsspecifik matris längst bak i 
provhäftet med en liten tolkning. Sen kunde man se vad man skulle göra på varje uppgift för att få det 
högsta. 

- I princip var det så att hen sa ge tre argument så får du ett A, två får du ett C och ett så får du ett A. 

Den förenklade matrisen utan betygssteg kommenteras positivt ”jättenice för liksom lite text” och 
negativt ”man vet ju inte hur man ligger till liksom”.  

Bedömning och lärande 

Fokusgruppssamtalen leds in på elevernas uppfattningar om relationen mellan bedömning och lärande. 
En elev jämför gymnasiestudierna i Sverige med erfarenheter från ett utbytesår i USA och hävdar att 
avsaknaden av betygshets medförde att ”skolan blev roligare” och att hen lärde sig mer. Inlägget 
bemöts av de övriga i gruppen med avseende på att bedömningen i form av betyg och kunskapskrav 
styr lärandet. 

- Man är så fokuserad på att följa mallen /…/ Man tänker inte riktigt på hur ska jag göra för att skriva bra 
texter i framtiden. Det är mer, nu ska jag sätta de här punkterna å få mitt A eller något sådant. 

”Gör bedömningar så att ni lär er mer eller gör bedömningar så att ni lär er mindre?”. Här höjs röster 
för att bedömning i form av betygsangivelser motiverar, begränsar eller inte spelar någon roll. En elev 
skiljer på begreppen bedömning och respons och menar att respons är nödvändig, men inte 
bedömning. Diskussionerna övergår till betydelsen av betyg. 

Elevernas uppfattning om relationen mellan bedömning och lärande kommenteras i ett psykosocialt 
ramverk både med fokus på elev och på lärare. En låg bedömning försämrar motivationen, en lärare 
som uppfattas som orättvis skapar hinder i lärandet. Dessutom återkommer diskrepansen mellan 
ämnen beträffande vilka aspekter som bedöms. Eleverna ger uttryck för att bedömningen främst 
uppfattas som betyg i sorterande syfte. Bedömningens funktion borde fokusera lärandet, menar 
eleverna och uttrycker en besvikelse över att så inte är fallet.  

- Jag skulle vilja säga att man bryr sig mer om hur läraren bedömer än lärandet. Jag är kritisk till det nya 
systemet att det har blivit mer att bedömningen har blivit det viktiga och hur läraren tycker att man 
ligger till än vad man faktiskt har lärt sig. 

Betyg hamnar i förgrunden i elevernas samtal om bedömning och lärande. Uttalanden tydliggör att 
man främst lär sig för att erhålla betyg även om detta inte uppfattas som en optimal lärandesituation. I 
en av fokusgrupperna kommenteras en lärare som i sin bedömning förtydligar vad som bör tränas både 
av den enskilde och av klassen ”för det är ju det man har lärt sig i slutet av kursen som skall 
bedömas”. 

- Annars blir det ju så att kunskap är till för att bedömas och inte för att lära. 

En elev återger hur hen upplever att hon i ett ämne ”bedöms hela tiden om och om igen”, en annan att 
hen inte bedöms då redovisade uppgifter inte återlämnas. 

- Det påverkar verkligen lärandet när man inte vet om man ligger bra till. 

Samtalet fortlöper kring olika ämnens förutsättningar för formativ respektive summativ bedömning. 
Undervisningen i naturämnena återges av en enad fokusgrupp som indelad i avslutade moment som 
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kan kompletteras i slutet av kursen. Svenska beskrivs som ett ämne där moment återkommer och som i 
de fall eleven får återkoppling, erbjuder fler tillfällen att visa sina kunskaper. 

Analys av data/empiri  
I gymnasieelevernas fokusgruppsamtal om bedömning konstrueras bedömning som betydelseskapande 
fenomen. Här synliggörs en diskursordning som utgår från bedömningens funktion ur elevperspektiv. 
Tre diskurser, som benämns med citat från det transkriberade materialet, behandlas i det följande: 
”Betygen bestämmer din framtid” – Bedömningens administrativa diskurs; ”Man rättar in sig i ledet 
liksom” – Bedömningens disciplinära diskurs  samt ”Resultat på ett prov är delar i processen att lära 
sig” – Bedömningens pedagogiska diskurs.  

"Betygen bestämmer din framtid” - Bedömningens administrativa 
diskurs 

Text 

Gymnasieeleverna är överens om att gymnasieutbildningen skapar förutsättningar för framtida fria val 
beträffande utbildning och arbete och i det sammanhanget beskrivs bedömning i form av betyg som en 
naturlig del av utbildningen, men också som ett centralt fenomen. Betyg korrelerar i elevernas 
kommunikation med tidsadverbiella uttryck som exempelvis i framtiden, i förlängningen, sen. 

- Främst är väl anledningen att jag ska kunna i framtiden bli det jag vill bli/…/ 

- Vi lär oss främst för att vi ska kunna få ett betyg som är viktigt för vad vi ska göra sen. Tyvärr är det så.  

… 

- /…/Betyg betyder jättemycket. Det bestämmer din framtid nästan, inte helt men oavslutat mening/…/ 

- /…/det är bara ett betyg som kommer att avgöra vad jag i förlängningen får för jobb/…/ 

Bedömningens sorterande funktion kommenteras i båda fokusgrupperna. Betyg krävs så att ”de kan se 
var man ligger i jämförelse med sina kamrater så att man ska ta in de bästa på utbildningar”. 
Alternativa urvalssystem såsom högskoleprovet, avfärdas i ett av samtalen då det inte skulle erbjuda 
möjligheter för eleverna att förbättra sina prestationer.  

Återkommande  i de båda fokusgruppsamtalen är begreppet betyg och betygsstegen A, B, och C. Betyg 
förekommer ibland i kombination av bestämningar: höga betyg, högsta betyg och dåligt betyg. 
Följande replikskifte återger tre elevers tankar om bedömning. 

- Asså det är ju betyg på saker och ting, när man liksom har skrivit en uppsats och får betyg eller ett 
läxförhör…Asså det blir lite missvisning när vissa lärare har typ läxförhör och säger att de bedöms men 
ändå inte. Där blir det lite…för där gör man aldrig sitt bästa. Men bedömning då tänker jag bokstav för 
vad man fått/…/ 

- Och som att de säger att det här spelar ingen roll. Det kommer inte att påverka och så i slutet när man 
har sitt sista betygssamtal så kanske de refererar till det läxprovet. Ja, du fick ju det här och det här/…/ 

- Mm, det är också ibland vissa uppgifter som man får som de säger att det här kan du max få ett C på. 
Man kan inte få över det. Då tänker jag att bedömning är något som är relativt. Alltså antingen gör man 
jättebra på en uppgift, så bra man kan, och då tycker jag att det är A eller så är det inte alls det/…/ 

- När man tänker på bedömning är det mer liksom betyg än kunskap/…/ 

- Mm, det blir ju väldigt fokuserat på bokstäverna A, B, C, D och så vidare/…/ 



28 
 

Bedömningens funktion är att mäta kunskaper i relation till mål som i sin tur skall möjliggöra framtida 
studie- och yrkesval, framkommer i samtalen. Däremot uttrycks osäkerhet kring hur betyg som 
mätinstrument implementeras i klassrummen: vad bedöms och i vilket syfte sker bedömningen? 

När eleverna samtalar om vad som bedöms artikuleras det som kan uppfattas som mätbara substantiv 
knutna till bedömningens summativa syften – en kunskapsdiskurs där kunskap uttrycks som ”fakta” 
och ”information” samt relaterar till mätbara processer för att utveckla kunskap gestaltade i konkreta 
handlingsakter i vad eleven skall ”göra” . Samtidigt återger eleverna att den mätbara kunskapen 
samvarierar i bedömningspraxis med en kunskapsdiskurs som inte poängterar det mätbara nämligen 
kunskap som ”kommunikation”. Det är inte vad som sägs utan hur det sägs som ligger till grund för 
bedömning. 

Den summativa diskursen accentueras i samtalen ur olika aspekter: i relation till bedömningens 
allmänna möjlighetsvillkor, till ämnens mätbarhet och till lärarens bedömningspraxis. Bedömningens 
grund utgörs främst av skriftliga uppgifter, menar eleverna. Detta för att läraren lättare skall kunna gå 
tillbaka och ”referera till” tidigare redovisningar vid slutbedömning. Samtalen återger fördelen med 
mätbara ämnen såsom matematik där bedömningen beskrivs som att ”samla på sig poäng” och ”svara 
rätt på frågor”, vilket underlättar förståelsen för vad som krävs:  

- Man förstår direkt/…/ 

- /…/ Bedömningen blir rakt på sak.  

Mätbara ämnen, som exemplifieras av eleverna som de naturvetenskapliga, beskrivs som med 
självklarhet undervisade och bedömda i ”moment”. Eleverna diskuterar i det sammanhanget problemet 
att mäta kvalitativa egenskaper i ämnen som de anser till karaktären vara kvantitativa. Här används ett 
substantiv ”nivå/nivåer” som kan uppfattas som kvantifierande då det återger mått i olika steg, men 
även kvalitetsangivande då det implicit beskriver en process i kvaliteter. 

- /…att föra resonemang på olika nivåer, men det är väldigt väldigt svårt att applicera på de 
naturvetenskapliga ämnena. Ja det är jättesvårt tycker jag att förstå hur man kan lösa ett problem på en 
E-nivå, en C-nivå och en A-nivå/…/ 

 Eleverna ger dessutom uttryck för att summativa bedömningar stärker elevernas kontroll över 
studierna. Uttrycken ”veta hur man ligger till” och ”veta vad man fick för betyg” används frekvent i 
fokusgrupperna och anknyts till motivation.  Verbet ”veta” liksom substantivet ”kunskapskrav” kan 
tänkas anknyta till en transparensdiskurs, medan verbet ”lära sig” kan indikera bedömningens 
formativa syfte.  Ett diskrepant förhållningssätt till bedömningens summativa och formativa syften 
framkommer. Eleverna vill veta hur de ligger till i form av bokstavsbetyg på redovisade uppgifter, 
men efterfrågar bedömningens formativa syfte. 

- /…/ de snackar mycket om vilka kunskapskrav det är på varje uppgift så verkar det ändå som de bara 
tar ett sorts snitt. 

- Kursen är ju till för att man ska lära sig och då är det ju det man producerar i slutet…det som man har 
gjort…det som man har lärt sig som ska bedömas. Det sista man har gjort på varje kunskapskrav.  

- Man vill ju veta vad man fick för betyg/…/då vet man vad man har för grund till nästa grej. 

Den administrativa diskursen synliggörs dessutom i elevernas samtal om bedömningsmatriser och 
förståelsen av kunskapskrav. Eleverna instämmer i att kunskapskraven i bedömningsmatriserna är 
svåra att förstå. Epitetet ”flummig/t” anknyts till kvalitetsbegreppen ”utvecklat”, ”utförligt” och 
”nyanserat”. Eleverna återger att kvalitetsangivelserna i de matriser de möter under kursens gång är 
vanligtvis identiska med kunskapskraven för respektive kurs  i läroplanen.    
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- Man vet att okey, du ska skriva mer utförligt och nyanserat. Problemet är att man kanske inte vet hur 
man gör det. 

Det framgår av elevernas val av vokabulär att de är väl förtrogna med styrdokumentens 
begreppsdomän.  

Diskursiv praktik 

Elevernas konversationer om bedömning i de båda fokusgrupperna relaterar på olika sätt  till den 
svenska skolans styrdokument nämligen skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen för 
gymnasieskolan. Detta tydliggörs bland annat när samtalen berör bedömningars funktion, synen på 
kunskap och kunskapskvaliteter samt interaktionsordningen i skolan som institution. Genren 
”skolspråk” representeras frekvent i fokusgruppsamtalen. 

De intertextuella referenserna är delvis att uppfatta som manifesta då vissa uttalanden språkligt 
överensstämmer med den aktuella läroplanens uttryck. En av eleverna talar om bedömningar som  

”delar i processen att lära sig” en annan om ”kommunikationspoäng” i matematik och ”språk och 
kommunikation”  som bedömningsgrund i svenska. Elevernas val av vokabulär ger ett intryck av att de 
är förtrogna med Lgy11 såväl beträffande centralt innehåll och kunskapskrav i olika ämnen som de 
allmänna kapitlen som exempelvis berör skolans värdegrund. Några av fokusgruppdeltagarna påvisar 
dock viss osäkerhet i relation till de intertextuella referenserna. I diskussionen om vad som bedöms 
talar en elev om lärare som hämtar kunskapskrav från ”en sån där läroboksgrej på internet” och kring 
samma tema används kvalitetsindikatorn ”väl genomförd”. 

Ett disparat förhållningssätt till bedömningsmatriser återspeglas i fokusgruppkonversationerna. 
Eleverna bekräftar att matrisernas tillämpning erbjuder transparens kring vad som bedöms i de fall 
matriserna är uppgiftsspecifika, väl avgränsade och språkligt lättillgängliga. Det framkommer av 
samtalen att avkodningen av matriserna återspeglar bedömningens summativa syfte då eleverna i 
första hand letar angivelser av bokstavsbetyg. Eleverna får vägledning i förståelse och tillämpning av 
matriser främst i samband med nationella prov. Detta kan uppfattas som om den statliga styrningen i 
form av resultatuppföljning och därmed bedömningens administrativa funktion väger tungt i svensk 
gymnasieskola såväl för lärare som för elever. 

Den diskursiva praktiken kring diskursen ”Bedömningens administrativa diskurs” vittnar om ett 
diskrepant förhållningssätt kring synen på kunskap bland eleverna, vilket skulle kunna förklaras i de 
indikatorer som reproducerar olika kunskapsdiskurser i svensk gymnasieskola. Kunskapsdiskurser 
som utgår från det situationella, mätbara med kunskapen som mål gestaltade i exempelvis externa 
prövningar,  liksom kunskapsdiskurser som fokuserar kvalitet och process där kunskap ses som ett 
medel. Samma individer återger dels kunskap som något mätbart, dels som en ett fenomen 
transformerat i kommunikation. Samtalen återkommer till kunskap som produkt av ett ”görande”. 
Speciellt tydligt blir detta då konversationerna berör bedömningsmatriser och betyg som inte 
motsvarar elevernas förväntningar. Kunskap återges i detta sammanhang som något eleven behöver 
utföra i absoluta termer och som kan mätas kvantitativt. 

- /…/ ge tre argument för det här när du skriver den här texten så får du ett A/…/ 

… 

- /…/när du förklarar denna ska du använda dessa ord. Det krävs att du använder alla för att komma upp 
på en bra nivå/…/  

Att notera är att fokusgruppsamtalen inte berör läroplanens intentioner kring bedömning av kunskap 
som ett verktyg. Istället kommunicerar eleverna bedömning av kunskap som mål. Detta kan tolkas 
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som om samtalsdeltagarna avgränsat och specificerat läroplanernas vida kunskapsbegrepp och ersatt 
kvalitativa värden med kvantitativa.  

Kunskap beskrivs även ur en aspekt där det mätbara hamnar i bakgrunden. Kunskap som något 
mätbart benämns som ”information” och ”fakta”, men i relation till bedömning transformeras kunskap 
till kommunikation. 

- Det viktiga ligger inte på vilken information du kan utan hur du kan framföra den/…/ 

Den höga diskursiviteten skulle kunna ses som ett tecken på en förändringsprocess i elevernas 
förhållningsätt till begreppet kunskap och till bedömningars funktion alternativt som ett uttryck för 
motsägelsefulla diskurser i våra klassrum. 

Kunskap ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där kunskap alstras i interaktion, diskuteras, men då 
med individualistiska förtecken. Det är lättare att som enskild elev inspireras till nya idéer i 
gruppsamtal samtidigt som denna form av lärande inte är förenlig med bedömning enligt en av 
fokusgrupperna. 

- /…/ om man har något viktigt att säga så får läraren inte höra detta. 

Att lära sig tillsammans och samtidigt bedömas individuellt tycks skapa osäkerhet hos eleverna. Inte 
minst synliggörs detta då samtalen handlar om klassrumssituationer med otydligt syfte: lärande eller 
bedömning. ”Smygbedömningar” beskrivs som icke önskvärda samtidigt som flera samtalsdeltagare 
önskar att lärarna ”gör rätt” och använder all tillgänglig kunskap vid slutbedömning också den som 
erhållits i elevens lärandeprocesser. 

Frågan om kunskap i skolan är till för lärande eller för bedömning avhandlas i båda fokusgrupperna. 
Härvidlag tycks bedömningens olika funktioner, såsom de gestaltas i den svenska skolans 
styrdokument, inverka på elevernas navigering i klassrummen. Fokusgrupperna ger uttryck för en väl 
utvecklad förtrogenhet med såväl bedömningens administrativa funktion som med den pedagogiska 
funktionen. Att gymnasieutbildning utgår från lärande där kartläggning av elevens kunskaper och 
färdigheter är ett verktyg för det fortsatta lärandet, är fokusgrupperna överens om, men det tycks 
upplevas som ett risktagande att i skolvardagen luta sig mot bedömningens formativa syften. 
Bedömning definieras istället som ett betyg på en uppgift eller på ett moment, som kan komma att 
avgöra kursens slutbedömning och därmed elevens möjligheter inför fortsatta studier.  

- /…/Man vill ha de där stora betygen så att man kan göra något med sitt liv. 

Betydande affinitet framkommer beträffande det nya betygssystemets konsekvenser. Fokusgrupperna 
ifrågasätter att den sämsta prestationen betyder mest när bedömningen utgår ifrån en matris. Dessutom 
uttrycker eleverna att det nya betygssystemet medfört en fokusering av bedömning som eleverna 
uppfattar främst som summativ. Eleverna återger att det talas bedömning i klassrummen och uppgifter 
bedöms och betygsätts i relativt stor omfattning. Bedömningen kan därmed ur olika aspekter betraktas 
som en betydande styrmekanism i gymnasieskolan. Ämnesplanernas alignment mellan centralt 
innehåll och kunskapskrav kan medföra att eleverna uppfattar kunskapskraven som målbeskrivning 
och därmed stärks bedömningens summativa funktion. Lärares planering av undervisningen med 
utgångspunkt i samma process för att säkerställa transparens och likvärdighet liksom de centrala 
provens centrala roll i bedömning ur elevperspektiv, kan inverka på att bedömningens administrativa 
funktion reproduceras i fokusgruppsamtalen.  

-    /…/jag inte riktigt lär mig någonting utan bara bedöms hela tiden om och om igen. Man får knappt någon 
genomgång utan det är mer ”läs den här boken, skriv en text om den och sedan bedömer jag.”/…/ 

     -     Vi bedöms på minsta lilla sak vi gör, minsta lilla uppsats eller läxförhör eller prov/…/ prat om bedömning 
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…. 

- Hej, jag heter Malin och det här är min bedömningsmatris/…/ 

Social praktik 

I elevernas samtal om bedömning avtecknas en kamp mellan olika kunskaps- och 
bedömningsdiskurser. Kunskap som färdig mätbar produkt för eleven att reproducera och som utgör 
målet för lärandet, återfinns parallellt med synen på kunskap som ett kvalitativt fenomen, ett medel i 
individens meningsskapande. På samma sätt råder en hegemonisk strid i fokusgruppsamtalen kring 
bedömningars summativa och formativa syften. Detta skulle kunna tolkas som tecken på att 
övergripande motstridiga diskurser konkurrerar i gymnasieskolans bedömningspraxis, vilket påverkar 
elevernas syn på bedömningars funktion. När kognitivistiska och konstruktivistiska lärandeteorier 
tillsammans med en marknadsorienterad styrmodell bildar utgångspunkt för skolans 
bedömningsdiskurser, kan detta inverka på hur elever uppfattar bedömningspraxis.  

Fokusgruppernas diskussioner kan tolkas som om New Public Management i samverkan med 
lärandeteorier tydliggör motsättningen mellan kvantitet och kvalitet, mellan mål och process, mellan 
delaktighet och styrning samt mellan  lärande och bedömning. Eleverna talar i fokusgrupperna om 
kunskaper som fakta och information, om kvantitativa kunskapsmätningar, om kvalitativa begrepp, om 
bedömningsmatriser som ”facit”, om lärande som biprodukt, om betyg som nödvändighet, om 
prestationer som elevens ansvar och om bedömning som lärarens. Slutsatsen av den interdiskursiva 
kamp som identifieras i elevernas utsagor kan uppfattas som om bedömningens främsta uppgift är att 
mäta kunskaper i relation till målbeskrivningar. ”Bedömningens administrativt diskurs” intar i 
samtalen en hegemonisk maktposition där betygen möjliggör valfrihet inför framtida studier, enligt 
elevernas kommentarer. Utbildningen beskrivs som ett medel att erhålla betyg som i sin tur fungerar 
som urvalsinstrument för fortsatt utbildning. Den effektivisering av resurser som NPM förordar kan ur 
elevperspektiv framstå som en omformulering i strategier för att nå målet – att erhålla höga betyg. 
Bedömning kommuniceras i studien på så sätt som en central styrmekanism i gymnasieskolan.  

"Man rättar in sig i ledet liksom" - Bedömningens disciplinära diskurs   

Text 

Fokusgruppsamtalen avhandlar hur bedömningen är att uppfatta som styrning av beteenden och 
förhållningssätt. Externa faktorer såsom skolans institutionella regelverk exempelvis rollfördelning, 
ämnens karaktär, lärares bedömningspraktik och skolans bedömningsinstrument utgör grund för 
elevens anpassning, men även interna fenomen som elevens egna intressen eller elevens personlighet. 
Bedömningen kan så till vida sägas disciplinera eller inordna eleven i utbildningens institutionella 
ordning. Samtalen återspeglar i detta sammanhang en syn på eleven som objekt. 

När fokusgrupperna diskuterar bedömning i allmänhet, återkoppling och matriser i synnerhet används 
uttrycken få betyg  och bedöms frekvent. Eleverna talar ofta om sig själva med hjälp av det 
opersonliga pronomina man och om lärare, även om syntaxen indikerar singular, som de. Lärarna 
synliggörs som kollektiv och eleverna osynliggörs genom beteckningen man. 

Elevernas samtal ger också uttryck för vad som skulle kunna beskrivas som en specifik modalitet 
beträffande bedömning och det i form av verbet känner, dess reflexiva motsvarighet känner sig och 
det opersonliga uttrycket det känns. Omskrivningen med det kan uppfattas som ett tecken på 
transitivitet, en aktiv agent ersätts med ett opersonligt uttryck. Verbet känner används  synonymt med 
jag tror/ tycker/upplever att, men kan uppfattas som om förhållningssättet till påståendet modereras 
genom relation till en subjektiv känsla och därigenom minskar utsagans allmänna sanningshalt. 
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- Det jag kan känna är att det är mycket hur man är på lektionerna/…/ … 

Förutom betyg, återfinns också substantivet lärare som centralt begrepp i konversationerna vid 
samtliga frågeområden med undantag av ”Utbildningens betydelse”. Läraren relateras till bedömning i 
form av betyg, till bedömningsmatriser och till samtalen om formativ praxis. Lärarens makt i 
gymnasiets bedömningspraxis åskådliggörs. 

I ögonen fallande för syntaxen i kommunikationen är det vanligt förekommande ”Erlebte Rede”, täckt 
anföring. Fenomenet kan dock tänkas tillhöra det talade ungdomsspråket och därmed en diskurs som 
inte ingår i den föreliggande studien. Å andra sidan skulle den täckta anföringen kunna syfta till 
emfasering och därigenom ge uttryck för en modalitet, ett förhållningssätt till det som uttrycks och 
som tycks förstärka lärarens maktposition.  

- Och kanske har han en generell punkt liksom: ”Okey ni var kanske dåliga på källkritik och hur ni la upp 
källanvisning och sånt.” 

… 

- /…/Vissa lärare tycker så här att: ” Det är bra kör på”/…/medan andra: ”Har du inte följt matrisen så har 
du gjort fel”/…/ 

I diskussioner om bedömningspraxis i gymnasiets kurser används olika både som adjektiv och som 
adverb samt adverbet vissa. Ordet relaterar bedömning till lärare och till ämne. Eleven har alltså att 
förhålla sig till det som de uppfattar som bedömningspraxis för olika lärare och olika ämnen. 

- Det är väldigt olika hur bra lärare återkopplar /…/  

… 

- För vissa lärare tittar ju på helheten och vissa tittar på momenten. 

- /…/Man kan ju deras lärarnas åsikter om olika saker. Sen använder man ju det liksom i kursens gång 
för att höja sina chanser. 

… 

- /…/i ämnet biologi och kemi tycker jag att lärarna fokuserar på väldigt olika saker. 

- …/…/framför allt om man kollar på naturämnena. De är ju fortfarande olika på så många olika sätt/…/ 

Bedömningens inordnande funktion blottläggs även i diskussionerna om bedömningsmatriser. Det 
framkommer  att matriser upplevs begränsa möjligheterna för eleven att utveckla och pröva sina 
tankar. Begreppet matris likställs i flera kommentarer med ”mall” och ”facit” och anpassningen 
uttrycks exempelvis som att ”följa mallen”, ”följa matrisen” och ”sätta de här punkterna”.  Samtalen 
indikerar här att eleverna är förtrogna med bland annat läroplanens normer att det är skolans och i 
synnerhet lärarens ansvar att eleven stimuleras att utveckla hela sin förmåga, att reflektera och att tro 
på sin egen kapacitet.  

- Känner man inte läraren är det säkraste sättet att följa matrisen. 

… 

- Man är så fokuserad på att följa mallen/…/nu ska jag sätta de här punkterna för att få mitt A, men man 
skriver inte så fritt som man hade kunnat göra på grund av bedömningen. 

Att som elev inordna sig uttrycks på flera håll i samtalen genom verbet ”fokusera”. Det handlar då om 
att ”fokusera på vad läraren vill” och att ”fokusera på mallen”. 

Diskursiv praktik 
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Eleverna ger uttryck för att de inordnar sig i de normer som konstitueras i gymnasieskolan som 
institution i syfte att nå målet höga betyg, vilket kan tänkas harmonisera med en mål- och 
resultatinriktad diskurs. Resultatet förblir mätbart, men målet omformuleras då kunskap transformeras 
till betyg.  

De externa faktorer som navigerar elevernas anpassning konstruerar en institutionell diskurs, de 
interna faktorerna en diskurs med avstamp i personlighetspsykologi med avseende på 
personlighetstyper. I den institutionella diskursen kring bedömning inryms lärar- och 
ämnesdiskurserna. Interdiskursiviteten återges som dialektisk och instabil: lärardiskursen 
rekonstruerar och konstruerar ämnesdiskurserna och vice versa. I denna kontext tycks eleven i sin 
disciplinering utgå ifrån en relativt stabil indelning i den naturvetenskapliga respektive den 
humanistiska ämnesdiskursen, medan lärardiskursen återges som mångfacetterad inte minst med 
avseende på bedömningens grund. En hegemonisk kamp mellan en transparensdiskurs, som relaterar 
till mål- och resultatorientering, och en kreativitetsdiskurs, med anknytning till en konstruktivistisk 
kunskapsdiskurs tydliggörs i samtal om bedömningsmatriser. Transparensdiskursen  dominerar och 
vägleder elevernas disciplinering.  

Intertextualiteten kan tolkas som en avspegling av styrdokumentens motstridiga diskursordningar. 

Social praktik 

I elevernas kommunikation transformeras centrala begrepp för NPM. Mål omformuleras i första hand 
till höga betyg. Bedömningens funktion är att sortera och möjliggöra urval inför fortsatta studier. Som 
resurseffektivitet uttrycker eleverna olika typer av anpassningsstrategier för att möjliggöra höga betyg. 
Såväl lärandestrategier som strategier för förhållningssätt i klassrummet synliggörs. Att även 
resultatmätningar kännetecknas av anpassningsstrategier framkommer i samtalen.  

Diskursen ”Bedömningens disciplinära funktion” utmanar så till vida inte den rådande 
diskursordningen utan kan sägas reproducera  ”Bedömningens administrativa diskurs” då den förra 
hjälper eleven navigera i en bedömningspraktik som bestäms av ett mångfacetterat nät av kunskaps- 
och bedömningsdiskurser. När bedömningspraktiken framstår som otydlig för eleven, styr hen mot 
målet med hjälp av generiska färdigheter som att identifiera och anpassa sig efter naturaliserade 
normer alternativt resignerar inför skolans implementering av bedömning.  

Eleverna anger exempelvis att de anpassar sig, om än motvilligt, till ”det nya bedömningssystemet” 
där den sämsta prestationen styr den summativa bedömningen och till bedömningsmatriser som 
instrument för summativa och formativa kunskapsmätningar.  

Skolans interaktionsordning bekräftas i uttalandet "Asså läraren är allt". Bedömningen inverkar på 
rollfördelningen i klassrummet där lärarens expertis avgör vad som bedöms och hur bedömningen går 
till, med andra ord med avseende på val och tolkningsföreträden. Eleven inordnar sig i de hos läraren 
synliggjorda kunskaps- och bedömningsdiskurserna. Det framgår av elevernas uttalanden att en viktig 
egenskap hos eleverna är att tyda läraren inställning till beteenden och prestationer i klassrummet.  

/…/Det första jag tänker på när jag börjar en ny kurs med en ny lärare är att lära känna läraren och vad 
den tycker är bra och dåligt/…/ 

Dessutom navigerar eleven med hjälp av hur ämnets karaktär kommer till uttryck i läroplanens 
centrala innehåll och kunskapskrav samt i undervisningen. 

Disciplineringen innebär för eleven att följa rådande institutionella normer beträffande 
interaktionsordning och bedömning, men även lärares individuella handlingsakter då det kan medföra 
högre betyg och därigenom möjliggöra framtida val av utbildning och arbete. I  ”Bedömningens 
disciplinära diskurs” är eleven att uppfatta såväl som handlingssubjekt i valet av väg och verktyg att nå 
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målet höga betyg, men också som ett objekt för institutionens, ämnets och lärarens explicita och 
implicita diskurser. 

”Resultat på ett prov är delar i processen att lära sig" - Bedömningens 
pedagogiska diskurs  

Text 

Fokusgrupperna får i diskussionerna kommentera bedömning med hjälp av motsatsparen hjälper – 
stjälper, lär mer – lär mindre. I en av fokusgrupperna avgränsas samtalet till att avhandla det positiva 
och/eller negativa med gymnasieskolans bedömningar. Modaliteter som ”jag tycker”, ”jag känner”, 
”jag tror” och ”det kan vara” liksom adverbet ”kanske” modererar den allmänna sanningshalten i 
uttalandena och förmedlar en osäker inställning. 

- Man kanske gynnas av det 

- /…/det kan vara bra med bedömning/…/ 

- Man behöver ju kanske inte bedömning men respons 

Att notera i föregående replik är den tydliggjorda diskrepansen mellan bedömning och respons. 

I den andra fokusgruppen relateras bedömning och lärande till negativa bedömningar, ej förväntade 
och de som uppfattas som orättvisa, och hur dessa påverkar lärandet. ”dåligt betyg” anknyts till ”man 
blir nere” och därefter ”inte samma glöd”. Den tanketråden ersätts efter två inlägg av bedömning-
lärande-anpassning. ”Fokus”, ”fokusera” och ”olika” återkommer liksom ”lära sig” och avledningar av 
verbet. Konversationen om olikheter mellan vad lärare fokuserar i undervisning och bedömning samt 
hur eleverna inordnar sig blir relativt omfattande, 12 längre repliker, av vilka endast två inleds med 
samtalsbryggorna ”det är sant” och ”exakt”. Detta kan tolkas som om deltagarnas uppslag kring temat 
är informationsrikt och artikulerat. 

Verbet ”komplettera” förekommer också i samtal om konsekvenser av det eleven uppfattar som 
negativa bedömningar. Att komplettera innebär att målet kan uttryckas i finala termen: eleven 
kompletterar mot ett kunskapsmål som kan tolkas som kvantitativt mätbart. Verbets semantiska domän 
skulle på så sätt kunna hänföras till en psykometrisk kunskapsdiskurs och en summativ och därigenom 
administrativ bedömningsdiskurs.  

Diskursiv praktik 

Den mångfacetterade bilden av kunskap och bedömningens syften i den refererade texten, liksom det 
eleverna uppfattar som ämnens skiftande karaktär, tycks påverka samtalsdeltagarnas uppfattningar om 
gymnasieskolans bedömningar. Den formativa bedömningen avser humaniora, medan undervisningen 
i naturvetenskapliga ämnen bedrivs i moment där den summativa bedömningen är tillämplig, enligt 
elevernas utsagor. Här refereras kursplanernas utformning i relation till tid. Tiden tillåter inte att man 
återkommer till ett kunskapsobjekt i naturvetenskapliga ämnen. Dessutom fungerar inte en kvalitativ 
måttstock i  exempelvis matematik, framkommer i ett av samtalen. I samtalen konstrueras därför en 
kamp dels mellan olika ämnesdiskurser, den mätbara och den icke mätbara, i relation till motstridiga 
bedömningsdiskurser, den summativa och den formativa. 

- /…/Det är jättesvårt att förstå hur man kan lösa ett matteproblem på en E-nivå, en C-nivå och en A-
nivå. Antingen så har man löst uppgiften eller så har man inte löst den/…/ 

När fokusgrupperna samtalar om bedömning synliggörs den formativa diskursen genom de fem 
formativa strategierna (2005) delaktighet, återkoppling, aktiviteter för synligt lärande, elevens kontroll 
över lärandet och eleven som undervisningsresurs enligt följande: 
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Eleverna uppfattar begreppet delaktighet i bedömning synonymt med ”argumentation”. Om eleven 
upplever att hen inte är nöjd med ett betyg eller omdöme erbjuds möjlighet att argumentera för sin sak. 
Den interaktionsordning som framgår tyder på att eleven upplever bedömningens ramverk som 
summativt. Bedömning är betyg utförd av expertis som ”bestämmer”.  

- Man kan ju börja argumentera med läraren /…/ men i slutändan är det läraren som bestämmer och de 
tycker ju vad de tycker 

- Man vill ju inte bli ovän med någon som bestämmer 

… 

- Det är klart man kan argumentera för någonting om man känner att man borde haft bättre betyg. Men 
man kan kanske inte påverka det på något annat sätt 

Återkoppling presenteras av eleverna som envägsinformation om styrkor och brister vanligtvis 
förmedlade i någon form av matris med kommentarer och i förekommande fall med summerande 
bokstavsbedömning. Det framkommer att enskilda samtal mellan lärare och elev uppskattas i 
återkopplingsförfarandet, men förväntas initieras av läraren. 

- Det finns ju lärare som har samtal med varje elev liksom efter varje prov. Det är ju helt fantastiskt att de 
säger att det här kunde du , det här kunde du inte/…/ 

- De flesta har samtal med en åtminstone en gång då de säger: ”Det här kanske du inte är så bra på. Det 
behöver vi få upp till slutet av terminen” 

Att notera är också den täckta anföringen som tidigare kommenterats med hänvisning till att den 
vanligtvis knyts till lärarens kommentarer, vilket skulle kunna ses som ett uttryck för hur eleverna 
upplever lärarens position i bedömningen. Eleven i fråga återger dock att lärarens replik återger 
färdighetsträningen/kompletteringen som ett kollektiv genom användningen av pronomina ”vi”. 

Elevernas reaktioner på återkopplingar styrs i stor utsträckning av deras förväntningar, framgår i 
diskussionerna. När förväntningarna inte infrias, beskrivs reaktionerna knutna till den egna personen. 
Fokusgruppsamtalen indikerar att konsekvenserna påverkar elevens handlingsutrymme både 
beträffande delaktighet, kontroll och fortsatt lärande. 

Eleverna menar att återkopplingens tydlighet kopplar till läraren. Flertalet tycks känna till individuella 
styrkor och brister i olika ämnen, men endast undantagsvis följs kartläggningen av kunskaper och 
färdigheter upp av aktiviteter för synligt lärande.  

- De hänvisar till bedömningsmatrisen 

… 

- /…/man får ingen guidning i hur/…/jag ska göra för att få det bättre liksom 

Elevens kontroll över lärandet kännetecknas av  ”Bedömningens disciplinerande diskurs” där 
bedömningen styr elevernas inordning och anpassning i syfte att nå höga betyg. ”Bedömningens 
administrativa diskurs” och därmed diskursen ”summativ bedömning” tycks påverka elevernas 
inställning till eleven som undervisningsresurs som den uttrycks i replikskiften om kamratbedömning 
där bedömningen hänvisas till expertisen. 

Fokusgruppsamtalen kring bedömning konstruerar en pedagogisk diskurs så till vida att de fem 
formativa strategierna behandlas. Detta kan tolkas som om förutsättningar för formativ 
bedömningspraxis erbjuds, men i elevernas meningsskapande omformuleras funktionen på grund av 
dominansen hos ”Bedömningens administrativa diskurs” med andra ord reproduceras den existerande 
diskursordningen. 
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Social praktik 

Den sociala praktik som gymnasieeleverna konstruerar i samtal om bedömning artikulerar en 
ideologisk diskurs som kan sägas reproduceras i ”Bedömningens administrativa diskurs” och stödjas 
av ”Bedömningens disciplinära diskurs”. Elevernas kommunikation synliggör dock interdiskursivitet 
inom och mellan de till synes harmoniserande diskurserna främst med utgångspunkt i differentierade 
ämnes- och kunskapsdiskurser. ”Bedömningens pedagogiska diskurs” skulle kunna utmana den 
rådande diskursordningen då den ifrågasätter betygsfokus och den institutionella 
interaktionsordningen och därigenom står i ett antagonistiskt förhållande till ”Bedömningens 
administrativa diskurs”. Diskussionerna i fokusgrupperna rekonstruerar och konstruerar 
betydelseförhandlingar kring bedömningens funktion i det som kan uppfattas som hegemoniska 
interventioner, ett återupprättande av en entydighet. Den betydelsekonsensus som den hegemoniska 
kampen resulterar i återger att kartläggning av elevers kunskaper och färdigheter i didaktiskt syfte,  
”Bedömningens pedagogiska diskurs”, underordnas ”Bedömningens administrativa diskurs” med 
nodalpunkten summativa betyg. Konsekvenserna av en ojämlik maktrelation mellan en 
marknadsideologisk och en akademisk diskurs kan avläsas i hur bedömning för lärande konstrueras i 
fokusgruppsamtalen. 

Kapitel 5 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens resultat, i relation till frågeställningar, tidigare forskning, och 
teoretiska ramverk. Utgångspunkten är bedömning ur gymnasieelevers perspektiv. Resultatets relevans 
i andra sammanhang; för andra individer, grupper och verksamheter behandlas liksom 
forskningsprocessens betydelse för resultatet. Avslutningsvis kommenteras vilka nya frågor som väcks 
i anslutning till studiens resultat.  

Slutsatser 
Titeln Bedömning är ju betyg antyder en del av undersökningens resultat, som framkommit genom 
Faircloughs modell för kritisk diskursanalys – en analys i tre dimensioner: texten, den diskursiva 
praktiken och den sociala praktiken. I analysen av hur gymnasieelever på studieförberedande program 
i årskurs 2 och 3 språkligt skapar representationer av bedömning, synliggörs tre diskurser: den 
administrativa bedömningsdiskursen, den disciplinära bedömningsdiskursen liksom den pedagogiska 
bedömningsdiskursen. Så till vida behandlar undersökningen det diskursiva. Argumentationen kring 
hur  det diskursiva och det icke-diskursiva samverkar, diskuteras i frågeställningen om hur diskurserna 
kan förstås i relation till motsägelsefulla administrativa och pedagogiska syften, med andra ord vad 
som skulle kunna ligga till grund för elevernas konstituerande av gymnasieskolans bedömningspraktik 
med avseende på maktrelationer på micro- och macronivå. 

Bedömningens administrativa diskurs kommer till uttryck i samtalen genom bedömning som 
summativa betyg och som urvalsinstrument inför framtida studier. Kunskap är mätbar och i det 
sammanhanget kommer bedömningsmatriser till bruk för ökad transparens, men även som 
begränsande ”mall” för elevens kunskapsproduktion. Höga betyg beskrivs som utbildningens mål. 
Förutom höga betyg formar fria val liksom framtiden nodalpunkter i denna diskurs. Parallellt 
konstrueras bedömning i fokusgrupperna ur formativ aspekt. NPM:s betoning av prestationer och 
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kvantifierade resultat, men även av kvalitet reproduceras på så sätt. 

Hur bedömningars funktion implementeras  i undervisningen belyses av bland annat Helena Korp 
(2011) som relaterar till bedömningens dubbla syften; som kontrollinstrument och som instrument för 
lärande. Flera forskare, bland annat Harlen & Deakin Cricks (2002), Krantz (2009) och Lundahl 
(2011), påpekar  hur summativa och formativa element existerar parallellt i skolans bedömningspraxis, 
men menar att de tilltagande summativa faktorerna och därigenom bedömningens administrativa 
funktion kan härledas ur en ökad politisk styrning av skolan.  

Lärare som bärare av den politiska styrningen diskuteras även i Jennie Sivenbrings ” I den betraktades 
ögon” (2016). Sivenbring talar om ”de nya styrningsrationaliteterna” (ibid., s 235) som lärare och 
elever har att förhålla sig till och som reglerar skolans bedömningspraxis. I enlighet med detta, liksom 
med det faktum att lärare som bedömningspraktiker representerar en diversiv uppsättning av 
bedömningsdiskurser, skulle gymnasieelevernas konstruktion av bedömningars funktion kunna förstås.  

Även hur kunskapsbegreppet artikuleras i elevernas samtal, som mätbart respektive icke mätbart 
fenomen, skulle kunna förklaras i termer av politisk styrning, men även av en historisk tillbakablick på 
de bedömningstraditioner som format svensk utbildning genom tiderna. 90-talets konstruktivistiska 
kunskapssyn, kunskap som socialt relaterade meningsskapande processer, som inte objektivt kan 
mätas, förenas idag med den tidigare rationalistiska psykometriska traditionen där kunskaper mäts i 
dekontextualiserade sammanhang (Jönsson, 2012). Dessa båda ansatser förmedlas i skolans 
styrdokument, i progressionsnivåer i våra läromedel och av lärares skiftande bedömningspraxis och 
kan därigenom tänkas förklara elevernas motstridiga kunskapssyn. Kunskap som individuell biologiskt 
förankrad konstruktion och därigenom kunskapsbedömning i relation till person, konstrueras i 
fokusgruppsamtalen liksom det sociokulturella perspektivet, att lärande och kunskap inte kan isoleras 
från den kulturella och sociala kontexten. Fokusgruppernas återskapande av att bedömningens grund 
inte avgränsar kunskaper från person, bekräftas i en rad undersökningar bland annat av Klapp (2008) 
och Korp (2006) och kan motverka mätbarheten i den administrativa diskursen.  

Det paradigmskifte beträffande synen på kunskap och bedömningars funktion som den mål- och 
resultatstyrda skolan skulle innebära (Carlgren, Forsberg, & Lindberg, 2009), återspeglas inte i 
elevernas konversation om bedömning. Istället återges en samexistens av olika tiders politiska 
förhållningssätt till kunskap och bedömning i samtalen.  

Bedömningsmatrisens centrala roll i den summativa och formativa bedömningen kommenteras av 
fokusgrupperna. Även här presenteras olika nyttjandediskurser bland eleverna. Främst anknyts bruket 
till den summativa aspekten; eleven letar ett summativt bokstavsbetyg. Matrisen som summativt 
verktyg och som instrument att stärka transparens, hindras delvis av otydliga kontinuerliga kvalitativa 
kunskapsangivelser, framgår i grupperna.  

Bedömningsmatrisens funktion i den administrativa bedömningsdiskursen kan uppfattas som ett led i 
den tilltagande användningen av utvärderingsinstrument i svensk utbildning (Forsberg & Lundahl, 
2006) som bör vara att stärka transparens, men även elevens möjligheter till delaktighet i bedömning. 
På en annan analysnivå kan bruket av matriser tänkas säkerställa likvärdighet i utbildningssystemet 
såväl i det enskilda klassrummet, i den aktuella skolan som nationellt. Reproduktionen av denna 
funktion är begränsad i fokusgruppsamtalen.  

Elevernas navigering utifrån uppfattade förväntningar återspeglas i bedömningens disciplinära 
diskurs. Inordningen styrs av institutionella normer såsom maktpositioner i bedömning där lärarens 
roll accentueras, av verktyg för bedömning, av ämnets karaktär och av elevens förhållningssätt till 
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ämnet. Jennie Sivenbring (2016) menar att bedömningens disciplinära diskurs återspeglar en 
institutionellt reglerad ordning där eleven läser av läraren som bedömningsexpert i syfte att nå ett 
optimalt betyg: ”den goda eleven anpassar sig” (ibid., s 159), vilket överensstämmer med det som 
framkommer i de för studien aktuella samtalen. Detta skulle kunna anses verka i paritet med 
bedömningens administrativa diskurs. Eleverna inordnar sig i ett styrsystem av kvantifierande 
mätmetoder för att erhålla höga betyg som möjliggör fria val inför fortsatta studier. Däremot kan 
elevernas perspektiv på lärares skiftande tolkningsföreträden anses motverka bedömningens 
administrativa diskurs då mätmetodens validitet och reliabilitet äventyras.  

 Likvärdighet som sorteringsgrund i bedömningens administrativa diskurs kan ifrågasättas då eleverna 
navigerar med hjälp av andra strategier än de formella förväntningarna. Detta kan uppfattas som en 
motstridig kamp på en nivå mellan den administrativa och den disciplinära bedömningsdiskursen.  

Bedömningens pedagogiska diskurs, elevernas återskapande av kartläggning av kunskaper för 
lärande, återges i fokusgrupperna genom att Leahy, Lyon, Thompson & Wiliams fem formativa 
strategier (2005) representeras i kommentarerna. Tillämpning av strategierna, såsom de uttrycks i 
konversationerna, modereras av den administrativa diskursen: delaktighet som betygsförhandlingar, 
lärande som underordnat betyg, kontroll som anpassning och återkoppling som primärt ett redskap i 
summativt syfte.  

- /…/när man får tillbaka ett resultat, ett prov ska man ta lärdom/…/Det är delar i processen att lära sig, 
men jag tycker att det är ganska svårt att se som elev för man är rätt fokuserad på betygen så klart. De 
avgör ju mer eller mindre ens framtid. 

Vad kan orsakerna tänkas vara till att bedömningens administrativa diskurs dominerar den 
hegemoniska striden? 

Kulturella, politiska och ekonomiska krafter formar skolan som institution och vårt sätt att återskapa 
den del av verkligheten som skolan representerar. Bedömningens position och funktion i svensk 
utbildning har genom tiderna skiftat (Lundahl, 2006) i samvariation med rådande samhällskrafter. 90-
talets decentraliserade och målstyrda skola anpassades till en politiskt ideologisk styrmodell hämtad 
från näringslivet. Skolan skulle regleras i stor utsträckning på lokalnivå, vilket till exempel indikerades 
via relativt öppna mål och betygskriterier (Berg, 2015). 90-talets målstyrda utbildning gav 
förutsättningar för en akademisk didaktisk diskurs som kom att handla om bedömning som 
kartläggning av elevernas kunskaper i syfte att nå målet.  

Decentraliseringen av svensk utbildning medförde en valfrihet som i sin tur skapade ett behov av ökad 
kontroll främst för att säkerställa utbildningens likvärdighet. 2000-talets skola kan därför beskrivas i 
termer av centraliserad resultatstyrning; från decentralisering till centralisering, från mål till resultat, 
vilket kan tolkas som en accentuering av mätbara kunskaper med objektiva mätredskap. En starkare 
statlig styrning och därigenom kravet på kvalitetsgranskning av skolans verksamhet kan tänkas 
relatera till bristande likvärdighet, försämrade resultat i internationella mätningar samt påvisade brister 
i lokalt utvärderingsarbete (Rönnberg & Segerholm, 2011). Den statliga resultatstyrningen har medfört 
att bedömningar hamnat i fokus exempelvis i form av tidigareläggning av summativa betyg, fler 
externa prov och ett utökat omdömesskrivande (Berg, 2015). Den administrativa diskursens dominans 
i svensk utbildning skulle alltså kunna förklaras i den marknadsdiskurs som påverkar skolans 
diskursiva praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 77) med andra ord lärare och elever. 
Diskursiva studier visar dock att flera bedömningstraditioner verkar parallellt i skolans värld idag 
såväl bland elever som bland lärare.  



39 
 

Det är möjligt att anta att lärares diskrepanta förhållningssätt  till bedömningars funktion skulle kunna 
influeras av den tilltagande externa kontrollen av resultat så till vida att lärarna återskapar den 
administrativa diskursen i en strävan att säkerställa likvärdighet och transparens i bedömning. 
Samtidigt kommuniceras uppdraget att främja elevers kreativitet i bedömningsutövandet. Lärare som 
bedömningspraktiker tycks tolka bedömningens funktion med hjälp av de mångfacetterade indikatorer 
ideologiska, ekonomiska och kulturella som gestaltas i exempelvis politiska beslut om skolan, i 
institutionella strukturer och i styrdokument.  

Att lärare bedömer olika och påvisar osäkerhet i tolkning av kunskapskvaliteter, samtidigt som 
”läraren är allt” artikuleras i den aktuella studien. Andra undersökningsresultat visar dessutom att 
bedömningar tycks bidra till att lärar- och elev-positioner permanentas (Sivenbring, 2016). 
Sammantaget skulle dessa faktorer kunna inverka på de motstridiga diskurser som synliggörs i 
elevernas samtal om bedömning. Eleverna kan sägas navigera sitt sökande efter bedömningars 
funktion i lärares kartor på stigar som går i olika riktningar. Elevens ansvar är att prestera och att 
inordna sig, lärarens att bedöma, så till vida framstår skolans bedömningspraxis som färdigförhandlad. 
Den slutgiltiga uppfattningen av bedömningars motsägelsefulla administrativa och pedagogiska syften, 
såsom den återskapas i fokusgruppernas samtal, verkar dock inte enbart avgöras av inflytandet från 
lärares bedömningspraxis utan av det faktum att marknaden styr. Detta fångas genom elevernas 
utsagor. 

- Bedömning är ju betyg 

- De bestämmer din framtid 

Betydelse  
De administrativa och disciplinära bedömningsdiskursernas hegemoniska dominans över 
bedömningens pedagogiska diskurs som studiens resultat påvisar, skulle kunna orsaka den pseudo-
formativa bedömningspraxis som enligt Anders Jönsson råder i våra skolor (2016). De bevis på 
pseudo-formativ bedömning som Jönsson hänvisar till, återges i fokusgruppsamtalen nämligen fokus 
på lärare, skriftliga prov, avbockning av kunskapskrav och summativa omdömen. En accentuering av 
den administrativa diskursen, där summativa bedömningar av mätbar kunskap sorterar för framtida 
studie- och karriärmöjligheter, skulle kunna medföra att bedömningar motverkar gymnasieskolans 
lärandeprocesser. Detta äventyras också då kunskaper inte med självklarhet uppfattas som 
bedömningarnas utgångspunkt. Inordning är det primära och de mätinstrument som här tillämpas 
uppfattas inte alltid som transparenta. ”Man bryr sig mer om hur läraren bedömer en än lärandet”, 
säger en av fokusgruppmedlemmarna.  

Den ökade användning av externa och interna kunskapsbedömningar (Forsberg & Lundahl, 2006) kan 
leda till att eleverna använder alternativa strategier för att nå höga betyg. Under senare tid har antalet 
nationella prov, som före provdatum distribuerats på sociala medier, ökat. Det kan förmodas att den 
administrativa diskursens betygsfokus skulle kunna leda till ett tilltagande fuskande bland eleverna. 

Den disciplinära bedömningsdiskursen åskådliggör hur fokusgruppmedlemmarna inordnar sig i 
ämnes- och lärarkontext. Då lärare i stor utsträckning kan säga förmedla ämnets karaktär i 
undervisningen, överordnas lärarkontexten. Elevernas inordning i olika lärares skilda 
bedömningspraxis skulle kunna medverka till att den redan bristande likvärdigheten i svensk skola 
förstärks då målstyrningen är satt ur funktion. Målet för eleven blir att förstå den enskilda lärarens 
tolkning av målet och inordna sig  i detta.  
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Resultatet av studien Bedömning är ju betyg, den administrativa bedömnings diskursens dominans, är 
med stor sannolikhet inte överraskande för gymnasieelever på de studieförberedande programmen, 
vilket bland annat kan avläsas i samtalens affinitet. Eleverna i undersökningen uttrycker en vilja att 
lära sig genom kartläggning av kunskaper, men det primära är höga betyg. Gymnasielärare, jag själv 
inberäknad, som under år sökt implementera formativ bedömningspraxis, kan måhända hitta 
utgångspunkter i studiens resultat för att fortsättningsvis undanröja en del av hindren. Den mångfald 
av bedömningstraditioner som lärare förmedlar och som inrymmer kunskapssyn och 
bedömningsdiskurser, tycks leda till att eleverna väljer ”den säkra vägen” – bedömning är betyg som 
avgör framtida karriär. En kollegial samsyn kring bedömningens funktioner med en operationell 
bedömningsstruktur som konsekvens, skulle troligen konstituera en balans mellan elevernas 
reproduktion av bedömningens olika diskurser.  

Gunnar Berg hävdar att lärare själva inte erbjudits tillräckliga möjligheter att förstå det nya 
bedömningssystemet. ”När ett i grunden nytt system för betygssättning infördes – i och med Lpo/Lpf 
94, och som nu uttrycks i Lgr 11/ Lgy 11 – krävs att lärare får/ges möjlighet att på ett djupare plan gå i 
klinch med det psykometriskt baserade kvantitativa betygssystemet som användes tidigare (fram till 
1995) och särskilja det från innebörder i ett kvalitativt färgat betygssystem” (2015, s 260). Med lärare 
som subjekt i elevers förståelse av den bedömningspraxis som tillämpas, bör studiens resultat främst 
angå gymnasieskolans bedömningspraktiker. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Utgångspunkten för studien Bedömning är ju betyg är två fokusgruppsamtal genomförda vid två 
gymnasieskolor i ett relativt begränsat geografiskt område med liknande socioekonomisk struktur. 
Trots att socioekonomiska faktorer kan tänkas vara av betydelse för undersökningens utfall, har dessa 
inte beaktats.  

Valet av fokusgruppmedlemmar, representanter från studieförberedande program, utgår ifrån 
personliga erfarenheter och kan därigenom anses påverka undersökningens tillförlitlighet i relation till 
metodval. Om resultatet blivit ett annat om elever från andra program involverats och i sådant fall vad 
det skulle kunna indikera, kan jag enbart spekulera i och eventuellt överföra till en annan studie med 
fokus på likvärdighet. Det är dessutom rimligt att anta att elever i gymnasiets årskurs 2 och 3 i större 
utsträckning fokuserar på framtida val i jämförelse med elever som studerar det första året på 
gymnasiet, vilket kan inverka på studiens utfall. 

Fokusgruppernas sammansättning kan även ur en annan aspekt äventyra den kritiska diskursanalysen 
och då med avseende på inflytande från socialpsykologiska perspektiv. Elevernas tidigare relationer 
till varandra och därigenom deras förväntade roller kan ha påverkat fokusgruppernas uttalanden och 
därigenom den text som ligger till grund för analys av den diskursiva och sociala praktiken.   

En indikation på att fokusgruppsamtalen av eleverna uppfattades som verklighetsnära, skulle kunna 
vara att eleverna istället för att besvara uppföljningsfrågor från mig som moderator, valde att fortgå i 
de samtalstrådar som redan upprättats. Dock skulle fokusgruppernas kännedom om moderatorns 
yrkesutövning, svensklärare, kunna påverka utsagor om olika ämnens relation till de motstridiga 
bedömningsdiskurserna. 

Kommunikationen i fokusgrupperna bör återges som samtal och inte som intervjuer främst med tanke 
på att konversationerna utgick ifrån områden/teman och endast i undantagsfall ifrån konkreta frågor. 
Anledningen till detta var att i sådan liten utsträckning som möjligt styra elevernas tankar och 
uttalanden både till form och till innehåll. De områden/teman som avhandlades var av generell 
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karaktär och angav alltså inte specifika bedömningssituationer. Detta till trots kom eleverna att 
exemplifiera sina antaganden genom att exempelvis ange ämnen och namnge lärare. 

Den kritiska diskursanalysen valdes som metod då den möjliggjorde undersökning av de 
styrmekanismer och maktpositioner som kan tänkas inverka på elevernas konstruktion av bedömning i 
fokusgruppsamtalen. Den skapar också förutsättningar för förståelse av de konsekvenser som 
elevernas perspektiv på bedömning får för undervisning och utbildning på olika nivåer. För pedagoger 
kan detta väcka frågor kring den egna och kollegiets roller som bedömningspraktiker, för forskare 
skulle konsekvensbeskrivningen kunna bilda underlag för nya frågeställningar. 

Att världen aldrig betraktas och reproduceras förutsättningslöst, är en diskursanalytisk utgångspunkt. 
Detta gäller självfallet även forskarrollen. Att sätta parentes kring sig själv och sin egen kunskap så att 
inte de egna värderingarna inverkar på analysen, kan vara svårt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 
28). Mina erfarenheter av betygsfokus bland gymnasieelever på studieförberedande program och 
gymnasielärares strävan att bedriva formativ bedömning, initierade den föreliggande studien. Min 
position i förhållande till undersökningsområdet är därigenom given, vilket innebär att jag som 
forskare inte är fri från diskursivitet. Analysen omfattar dock inte någon redogörelse för mina 
diskurser i relation till det undersökta.  

Ytterligare en svårighet med kritisk diskursanalys som metod är att identifiera, avgränsa och relatera 
det nät av möjliga diskurser på olika nivåer som synliggörs i text. Diskurser kan å ena sidan stödja 
varandra, å andra sidan motverka varandra delvis beroende på den nodalpunkt som är aktuell. 

En alternativ datainsamlingsmetod kunde ha varit  deltagande observationer i sammanhang där 
kartläggning av kunskaper och återkoppling förekommer. Det skulle ha kunnat innebära fortlöpande 
klassrumsobservationer när ett tema/ett kunskapsområde initieras, bearbetas och avslutas. Texten 
skulle på detta sätt bli omfattande och urvalet av text för kritisk diskursanalys skulle kunna påverka 
utfallet. Datainsamling kunde även ha utgjorts av semi-strukturerade intervjuer med enskilda elever. 
Detta skulle dock ha förhindrat synliggörande av åsikter och attityder som skapas i social interaktion 
och som i termer av affinitet skulle kunna bidra till undersökningens resultat. När många röster bryts 
mot varandra minskar dessutom moderatorns inflytande, vilket är centralt för den aktuella analysen. 

Nya frågor/vidare forskning 

Syftet med studien Bedömning är ju betyg var att förstå hur bedömning konstrueras i gymnasieelevers 
samtal om bedömning genom att identifiera diskurser och analysera hur dessa diskurser skulle kunna 
förstås i relation till motsägelsefulla administrativa och didaktiva syften. Den hegemoniska strid som 
tydliggjordes i samtalen mellan och inom den administrativa, den disciplinära samt den pedagogiska 
bedömningsdiskursen, kom att synliggöra att bedömning av eleverna främst konstrueras som 
summativa betyg, ett urvalsinstrument för framtida studie- och yrkesval. Eleverna inordnar sig i skolan 
som institution för att nå höga betyg även om de egentligen vill lära sig optimalt utifrån sina 
förutsättningar under gymnasietiden och inte begränsas av institutionella faktorer, framgår av 
fokusgruppsamtalen. 

Ett intressant forskningsobjekt skulle kunna vara att utröna huruvida bedömning med betygsfokus 
stärker elevers alternativt specifika elevgruppers kunskapsutveckling. 

I fokusgrupperna artikuleras lärares skiftande bedömningspraxis, vilket ger uppslag till en rad 
forskningsfrågor exempelvis hur lärares diversiva bedömningspraxis kan förstås, vilka val lärare gör 
som uttryck för sin bedömningspraktik och hur uppfattas dessa val av eleverna? 
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Lärares tillämpning av bedömningsstrategier regleras av skolan som samhällsinstitution; styrning av 
skolan, men även av den lokala skolkulturen; styrning i skolan. De möjlighetsvillkor som styr lärares 
bedömningspraxis, skulle kunna utgöra utgångspunkt för en teoretisk studie.  

Enligt den föreliggande undersökningen medför bedömning disciplinering av eleverna både genom 
lärares positionering, men också av ämnets karaktär och av elevens attityd till lärare och ämne. Vilka 
indikatorer finns som permanentar elev-lärar-relationerna i klassrummet? Vilken diskrepans mellan 
ämnens karaktär ur bedömningsperspektiv upplevs av elever och vilka konsekvenser skulle denna 
diskrepans kunna leda till för eleven, för undervisningen och för svensk utbildning? Vad förmedlar 
diskrepans mellan ämnens karaktär? 

Ytterligare ett forskningsområde som denna studie anknyter till är utbildningens likvärdighet. Hur kan 
begreppet likvärdighet såsom jämlikhet, lika möjligheter och kvalitet förstås i relation till motstridiga 
administrativa och pedagogiska bedömningsdiskurser i gymnasieskolan? 

Den diskursordning som kommuniceras av fokusgrupperna, väcker frågan om det överhuvudtaget är 
mödan värd att som bedömningspraktiker sträva efter att implementera formativ bedömningspraxis. 
Det vore därför av intresse att ta del av longitudinella studier av elever som deltagit i formativ kontext 
för att klarlägga bedömningsdiskursernas variation över tid och eventuella förklaringsgrunder till 
detta.  

Den mål- och resultatstyrda skolan utvärderas i första hand i enlighet med NPM med hjälp av out-put-
resultat i form av exempelvis nationella och internationella mätningar av elevers kunskaper och 
skolors verksamheter, vilket därför också kan komma att styra skolforskningens inriktning. Ur ett 
annat perspektiv skulle forskningen kunna inrikta sig på de in-put-faktorer som möjliggör skolans 
utveckling exempelvis i spänningsfältet mellan skolreformer och politiska intentioner och skolans 
praktik.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 
Bästa elev! 
Jag gläder mig över att du valt att delta i denna studie kring bedömning ur elevperspektiv. 
Jag, Desirée Arctaedius, är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk, filosofi, psykologi och 
tyska vid Colegio Sueco, Svenska skolan Costa del Sol. Min nyfikenhet kring lärande har lett mig till 
en magisterutbildning i didaktik vid Stockholms universitet. Didaktik handlar om att studera de 
faktorer som påverkar undervisning och lärande. En av dessa faktorer är just bedömning. Tyvärr har 
inte forskare undersökt elevers erfarenheter och uppfattningar om bedömning i gymnasieskolan i 
någon större omfattning, vilket jag nu önskar göra med din hjälp i min examensuppgift.  
 
Vi kommer att under relativt informella former samtala om bedömningar i grupp. Du kan presentera 
dina åsikter och erfarenheter och kommentera andras. Min roll i samtalet bör vara undanskymd. Dina 
och dina kamraters kommentarer styr samtalet. Diskussionen kommer att spelas in och därefter 
transkriberas för att jag skall kunna analysera vad som sagts. Det är viktigt för dig att veta att analysen 
lyfter fram tendenser i diskussionen och alltså inte fokuserar på individer och deras uttalanden.  
 
Min studie utgår ifrån forskningsetiska principer, vilket bland annat innebär att dina uttalanden 
avidentifieras och att det inspelade samtalet behandlas konfidentiellt och enbart används för denna 
studie. Du kan dessutom välja att avbryta ditt deltagande under studiens gång.  
 
Jag behöver dock ett intygande från dig att du frivilligt deltar i studien om bedömning ur 
elevperspektiv och att du accepterar att dina uttalanden spelas in och analyseras. 
Om du har funderingar kring undersökningen är du varmt välkommen att höra av dig till mig via 
desiree.arctaedius@skolan.es eller desireearctaedius@hotmail.com 
 
  Tack för ditt engagemang för en viktig sak! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag……………………………………………………intygar att jag frivilligt deltar i ovan angivna 
studie och att gruppsamtalet spelas in för analys. 
 
…………………………………………………………………………………… 
Ort, datum 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Material vid intervju i fokusgrupp 

 Inspelningsutrustning 
 Lgy11 
 Matriser 
 Missivbrev 
  

Utgångspunkter för samtal 
 Utbildningens betydelse och funktion ur ett personligt perspektiv 
 Bedömningar 

 Bedömningsmatriser 
 Bedömning och lärande 
 

Ytterligare områden att eventuellt beröra 
 Delaktighet i bedömning och lärande 
 Socialpsykologiskt lärandeklimat 

 
Inledande frågeställning 
Hur viktig är den utbildning som du nu tar del av för dig, varför? 
 
Avslutande frågeställning 
Didaktik handlar om de faktorer som påverkar lärande och undervisning. På vilket sätt hjälper 
och/eller stjälper … 

 bedömningar i klassrummet 
 bedömningsmatriser 

ditt lärande? 
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