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Sammanfattning 

Syftet med studien är att analysera hur fenomenen omdömen och bedömning konstrueras; i en lä-
rardiskurs, i diskursen i skriftliga omdömen samt historiskt i styrdokumenten Lgr 69, Lgr 80 och 
Lpo 94. För att studera hur fenomenen omdömen och bedömning konstrueras har kritisk diskurs-
analys använts. Datainsamling har skett med hjälp av en fokusgruppsintervju med lärare. Även 
skriftliga omdömen och styrdokument har studerats. I en fokusgruppsintervju får en grupp diskutera 
ett på förhand givet ämne; i denna studie har ämnet varit omdömen och bedömning. Resultatet av 
datainsamlingen har analyserats utifrån Faircloughs tredimensionella modell som används i kritisk 
diskursanalys. Resultatet av analysen visar att trots att lärare arbetar på samma skola kan arbetet 
med bedömning se mycket olika ut. Tidigare läroplaner lever kvar i undervisning och bedömning 
samt i de skriftliga omdömenas kommentarer. De nu gällande styrdokumenten ger också stort tolk-
ningsutrymme av undervisningen vilket kan vara en förklaring till att lärare kan fortsätta att arbeta 
som de alltid har gjort. I studien lyfter lärarna fram och hänvisar till ord och begrepp i styrdoku-
menten. Även de skriftliga omdömena förhåller sig normativt till styrdokumenten. Vidare visar 
resultatet att det är av stor vikt att tid ges till reflektion och pedagogiska diskussioner så att gemen-
samt språk utvecklas inte bara vid implementering av nya riktlinjer utan kontinuerligt i lärarnas 
fortsatta arbete.  
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 
En elev tittar upp på sin lärare under en lektion för att få veta om hon löst uppgiften rätt. Läraren 
bekräftar med en nick. 

Vid ett annat tillfälle får eleven tillbaka ett prov med kommentaren: 19/30, Du når målen när du 
har repeterat.  

På en lektion arbetar eleven med en problemlösningsuppgift tillsammans med två andra kamrater 
och de kommer en bit på väg i att lösa uppgiften. Vid genomgången i helklass delar alla elever med 
sig av sina lösningar och flera lösningar presenteras. I slutet av lektionen får eleverna reflektera 
över och motivera vilken lösning som de tycker de förstod bäst. 

I en lärares arbete ingår olika former av bedömning, både mer formell bedömning till exempel inför 
betygssättning eller ett skriftligt omdöme samt annan mer informell bedömning som kanske kan ses 
som en del av undervisningsprocessen (Lindberg, 2005). Trots detta vet vi ganska lite om vad det är 
som lärare bedömer och hur de gör det. När jag själv fått frågan om hur lärarna bedömer har jag 
inte alltid kunnat ge ett enkelt svar på frågan eftersom handlingen, enligt mig, är komplex. De tre 
ovanstående exemplen, menar jag, kan alla ses som olika bedömningssituationer. Den kan vara 
framåtsyftande och en del av lärandet, den kan vara summerande vid ett speciellt tillfälle eller en 
bekräftelse. 

Med snart 30 års erfarenhet som lärare på mellanstadiet har jag genom åren återkommande bedömt 
mina elever. Inför varje utvecklingssamtal har underlag tagits fram för att ge en beskrivning av 
elevens kunskaper. Det kunde vara antal rätt på till exempel veckans ord och provräkningar. Under 
Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980), skedde detta inför så kallade kvartssamtal. Som lärare var jag den 
aktiva, och levererade informationen. Föräldrarna och eleven, var passiva och mottog ”utlåtandet” 
(Hofvendahl, 2006).  

Enligt Skolverket (2007) har bedömningen i till exempel matematik ofta varit kvantitativ. En lös-
ning har antingen varit rätt eller fel och resultatet bedömts i antal rätt. Bedömningen kan sägas ha 
varit summativ, det vill säga den har summerat vad en elev kan vid ett visst tillfälle. Synen på kun-
skap och bedömning har förändrats (Black & Wiliam, 1998; Harlen & Winter, 2004; Priestley & 
Sime, 2005), och enligt Skolverket (2007, 2008a) ska bedömningen även ha en formativ funktion, 
det vill säga stödja elevens fortsatta lärande och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter samt ta 
sin utgångspunkt i de skriftliga omdömena.  

Den mål- och resultatstyrda skolan och det nuvarande betygssystemet har inneburit en stor om-

ställning för lärarna när det gäller att bedöma elevernas kunskaper. Målstyrningen sätter fokus 

på den pedagogiska bedömningen som en del av lärandeprocessen. Bedömningen blir ett verktyg 

för elevernas utveckling, inte enbart för kontroll (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 7). 

Att på olika sätt återkoppla till en handling eller prestation i en formell undervisningssituation kal-
las, som tidigare nämnts, i skoldiskussionen för bedömning (Lindberg, 2005). Hur detta begrepp 
tolkas eller med ett begrepp hämtat från diskursanalysen, konstrueras, är vad den här uppsatsen 
handlar om. Enligt Forkby (2007) handlar deltagare i en viss diskurs vanemässigt i relation till en 
ömsesidigt erkänd men inte sällan outtalad ordning. Ordningen måste inte se ut som de ”officiella” 
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versionerna som företrädare för verksamheten anger. Med diskursanalysen kan man syna antagan-
den kring bedömning och tränga bakom det förgivettagna och därmed undersöka hur den sociala 
praktiken skapas, regleras och rekonstrueras.  

Undersökningsområde 

Undersökningsområdet för min studie är bedömning och omdömen i skolan. Omdömen och be-
dömning är inga entydiga begrepp utan används och kan förstås på många sätt. Enligt Nationalen-
cyklopedin (2009) kopplas omdöme samman med bland annat group think, recensera, sakkunnig, 
sanning, värdering och vitsord. Resultatet vid sökning på begreppet bedömning gav 42 träffar. Be-
dömning ses i vida sammanhang som till exempel betyg, examen, poäng, recension, tips, utvärde-
ring och vinprovning. I Svenska Akademins Ordlista (2007) förklaras omdöme som bedömning, 
förmåga att bedöma. Begreppet bedömning återfanns inte.  

Bedömning är ingen ny företeelse, tvärtom. Bedömningar av elevers kunskaper har vid olika tid-
punkter fyllt olika funktioner i samhället. Hur man ser på, organiserar och genomför bedömning 
inom utbildningssystem relaterar till de samhälleliga behov som bedömningen ska svara mot (Korp, 
2003). Redan på 200-talet började man använda ett nationellt examinationssystem i Kina för att 
göra ett urval av sökande till högre anställningar inom militär och statlig förvaltning. I Europa har 
examinationerna varit inriktade på kvalifikation, det vill säga att ge tillträde till högre utbildning 
och skaffa legitimation för vissa yrkesgrupper (a.a., 2003). Idag ska bedömning i grundskolan inte 
endast vara ett underlag för urvalsprocessen till högre utbildning genom att summera en elevs kun-
skaper, så kallad summativ bedömning. Bedömningen ska också vara ett led i elevens fortsatta lä-
rande, det vill säga läraren ska göra en formativ bedömning (Skolverket, 2007; 2008a; 2009). For-
mativ bedömning syftar inte till att vara ett betygsunderlag utan beskriva kvalitativa nivåer på olika 
färdigheter och förmågor en elev visar (Skolverket, 2009). 

Styrdokument och riktlinjer 

Sedan mitten av 1900-talet har tre olika betygssystem existerat i den svenska grundskolan; det ab-
soluta, det relativa och dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem (Skolverket, 2008b). I de 
olika läroplanerna har olika kunskapssyner speglats, och dessa har bland annat påverkat hur lärare 
bedömer elevens kunskaper (Korp, 2003). Dessutom har lärare själva verkat i skolan, som elev och 
som yrkesmänniska, under någon av läroplanerna och är troligtvis medvetet och/eller omedvetet 
formad av den.  

Det absoluta betygssystemet, som praktiserades fram till 1960-talet, utgick från att en sann och 
absolut säker kunskap existerade vilken skulle föras över till eleverna. Betygen fördelades enligt en 
sjugradig bokstavsskala; A, a, AB, Ba, B, BC och C. Betyget A var högsta betyg och C lägsta, och 
gavs varje termin från och med årskurs 1. Eleverna i folkskolan fick även betyg i uppförande i en 
fyrgradig skala (A, B, C och D) och ordning i en tregradig skala (A, B och C) där A även här var 
det högsta betyget. Enligt Skolverket (2008b) angav varje betyg ett viss mått av kunskap, men vilka 
krav de olika betygsstegen motsvarade fanns inte anvisat och läraren var således fri i sin bedöm-
ning.  

Det andra betygssystemet vi har haft kallas det relativa, eller det grupprelaterade, betygssystemet 
vilket har verkat under tre läroplaner; Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80. År 1962 genomfördes en skolre-
form och folkskolan övergick i grundskola. Samtidigt med införandet av ny läroplan för grundsko-
lan Lgr 62 1 juli 1962, tillkom det relativa betygssystemet. Det hade som främsta syfte att rangord-



 7

na och jämföra eleverna sinsemellan och på så sätt ’rättvist’ välja ut elever till fortsatta studier 
(Skolverket, 2008b). Betygsskalan var femgradig, 1-5, där 5 var högsta betyget. Betygen skulle 
fördelas enligt en normalfördelningskurva med hur många procent av alla elever som fick ett visst 
betyg. Betyg gavs på lågstadiet (år 1-3), mellanstadiet (år 4-6) samt högstadiet (år 7-9). Ju högre 
upp i årskurserna eleven kom desto fler ämnen hade hon/han och därmed sattes fler betyg. Betyg i 
ordning och uppförande förekom även under denna läroplan och angavs också i bokstavssystem (A, 
B, C och D) där A var högsta betyg.  

Vid införandet av ny läroplan för grundskolan, Lgr 69, förändrades det relativa betygssystemet 
genom att betygstillfällena minskade i antal. Betyg sattes i årskurserna 3, 6 och 7 i slutet av vårter-
minen, och i slutet av varje termin i årskurserna 8 och 9. Lokala skolstyrelser hade möjlighet att 
ersätta betyg i årskurs 3 och 6 med annan form av besked. Då Lgr 69 började tillämpas läsåret 
1970/71 upphörde betyg i uppförande och ordning (Skolverket, 2008b).  

Ytterligare förändringar i det relativa betygssystemet skedde i samband med att läroplan för grund-
skolan Lgr 80 infördes. Nu skulle betyg endast ges i årskurserna 8 och 9, såväl höst- som vårtermi-
nen. Fortfarande bestod den femgradiga skalan, men utan en given procentsats för respektive be-
tygsgrad. Medelbetyget var tre och antalet tvåor och fyror skulle vara fler än femmor respektive 
ettor. Även det relativa betygssystemet saknade målbeskrivningar och allmänna anvisningar för 
betygssättning. Betygssystemet kritiserades och ifrågasattes på flera punkter, men framför allt för 
att betygen inte visade elevernas egentliga kunskaper utan endast hur en elevs kunskap förhöll sig 
till andra elevers kunskaper (Skolverket, 2008b).  

I och med införandet av den nu gällande läroplanen, Lpo 94, förändrades betygssystemet och blev 
det man kallar mål- och kunskapsrelaterat. Enligt Wikström (2007) har betyg, och därmed bedöm-
ningar, framför allt tre syften. De ska motivera eleverna till att prestera så goda resultat som möj-
ligt, informera om elevernas kunskaper och kunskapsnivåer samt fungera som urvalsinstrument till 
högre utbildningar och arbeten. I kursplanerna (Skolverket, 2000b) för varje ämne anges vilka kun-
skaper som ska utvecklas. Dessa formuleras under rubriken bedömningens inriktning. Betygsskalan 
är tregradig Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG) och betyg ges från 
och med höstterminen i årskurs 8. I Lpo 94 finns alltså nationella mål för alla elever, men läropla-
nen ger de enskilda skolorna ett stort utrymme att tolka kursplanemålen. Hur dessa mål ska uppnås 
får lärare själva bestämma.  

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär 

inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall för-

delas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svå-

righeter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(Skolverket, 2000a, s. 4). 

Kunskapssyn 

Läraryrket har på olika sätt genomgått stora förändringar, framför allt de senaste 15 åren, bland 
annat genom en målstyrd skola och nytt betygssystem (Myndigheten för skolutveckling, 2007; 
Skolverket, 2000a; 2000b) och genom nya direktiv om skriftliga omdömen (Utbildningsdeparte-
mentet, 2008; Skolverket, 2008a; 2009a). Fram till 1970-talet beskrivs kunskapssynen ofta som 
traditionell, till exempel att man förespråkar katederundervisning, ’faktakunskaper’ förmedlas och 
ordning och uppförande förordas (Säljö, 2007). Elever betygsattes genom att rangordnas och jämfö-
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ras med varandra och inte utifrån kunskaper. Fokus var på att läraren visade och eleven härmade, 
memorerade och övade. Det läraren lärde ut var det eleven skulle ha lärt in, det vill säga kunskapen 
låg utanför eleven. I slutet av 1970-talet började dock behaviorismen att utmanas av nya kognitiva 
teorier. Piaget var en av förgrundsgestalterna och menade att det var genom att handla och själv 
försöka lösa problem som man lärde sig (Korp, 2003). Betoningen låg på att individen mottog in-
formation passivt och genom egen aktivitet konstruerade sin förståelse av omvärlden (Säljö, 2000). 
Den nuvarande läroplanen, Lpo 94, speglar bland annat ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga 
att lärande sker i samspel och interaktion mellan individer. Åmossa (2007) menar att läroplanens 
kunskapssyn grundas i insikten att kunskap alltid skapas i ett socialt sammanhang och att den stän-
digt förändras. Sociokulturellt perspektiv uppstod som en kritik av eller reaktion på den kognitiva 
inlärningsforskningen, och flyttade fokus från att mäta individens kapacitet att lära in till kvaliteter i 
situationen där lärandeprocessen äger rum. Förgrundsgestalt inom sociokulturellt perspektiv var 
främst Lev S. Vygotskij (2001). Han ansåg att alla har en proximal utvecklingszon för lärande, det 
vill säga att det finns en möjlig zon för utveckling. Genom frågor, problematisering och genom att 
ta del av synpunkter från någon som är mer kunnig kan vi lära mer. Säljö (2000) delar den synen 
och lyfter fram att lärandet är situerat; ”Alla handlingar – och all kommunikation – är situerad och 
måste förstås som relativ till det verksamhetssystem de ingår i” (a.a., s. 144). Dysthe (2003) anser 
också att kunskap konstrueras tillsammans med andra.  

Sociokulturell teori bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger avgörande vikt vid 

att kunskap konstrueras genom socialt samarbete i en i kulturell kontext och inte primärt genom 

individuella processer… (Dysthe, 2003, s. 325). 

Trots att vår nuvarande läroplan med dess bedömningssystem har funnits sedan 1994 har det tagit 
lång tid för den att implementeras (Tholin, 2006). Förutom en i stora delar ny läroplan med ny kun-
skapssyn har det tillkommit direktiv om att alla elever ska få skriftliga omdömen i alla ämnen i 
grundskolan från och med höstterminen 2008 (Utbildningsdepartementet, 2008). Hur de skriftliga 
omdömena speglar en elevs kunskap är inte tydligt. Även Riksrevisionsverket uttrycker detta i en 
rapport ”hur bedömningsprocessen går till i praktiken eller på vilka grunder en enskild lärare fak-
tiskt gör sin bedömning är emellertid inte helt enkelt” (2004:11, s. 17). Pettersson (2005) menar att 
bedömning är mycket komplext och ansvarsfullt. För att bedömning ska vara trovärdig och tillför-
litlig, anser Petterson, att flera frågor måste kunna besvaras, till exempel om det som ska bedömas 
verkligen bedöms och om innehållet som använts vid bedömningen är relevant och adekvat. Vidare 
anser Pettersson (2005) att för att kunna bedöma professionellt behöver lärarna få mycket tid för att 
ingående diskutera och analysera. Även eleverna behöver få ökad tid för att förstå hur bedömnings-
processer går till och hur de lär sig. 
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Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte 

Syftet med studien är att studera hur fenomenen bedömning och omdömen konstrueras på tre olika 
diskursiva nivåer: när lärare i de tidigare åren (F–år 6) diskuterar bedömning och omdöme; i de 
dokument lärare formulerar sina bedömningar samt historiskt i styrdokumenten Lgr 69, Lgr 80 och 
Lpo 94.  

Frågeställningar 

Vilka likheter och skillnader kommer till uttryck i de tre olika diskurserna om bedömning? 

Vilka maktrelationer kommer till uttryck? 

Vilka konsekvenser får framställningen av begreppet bedömning för elever, föräldrar och lärare?  

I min studie kommer kritisk diskursanalys att användas. Ur ett kritisk diskursanalytiskt perspektiv 
kan begreppen bedömning och omdömen endast förstås i sitt sammanhang. Enligt Winther Jørgen-
sen och Phillips (2000) fixeras diskursen om till exempel bedömning på ett bestämt sätt, och för att 
förstå fenomenet behöver det ses som en del av en social domän. Den kritiska diskursanalysen fo-
kuserar på hur antaganden skapas, vilken funktion de fyller och mot de sociala processer som åter-
skapar dem.  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 
och metodteori 

I detta kapitel redogör jag för det teoretiska perspektiv som är utgångspunkten för mina ana-
lyser av det empiriska materialet. Diskursbegreppet och diskursanalys presenteras samt 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och hans tredimensionella modell vid analys. 

Diskursbegreppet 
Begreppet diskurs har ingen entydig definition utan används olika beroende på teoretiskt perspek-
tiv. Övergripande kan begreppet definieras som ett bestämt sätt att tala om, förstå och ge betydelse 
till världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Börjesson & Palmblad, 2007). Hur man uttrycker 
sig inom en diskurs kan skilja sig från hur man uttrycker sig i en annan. Fleck (1997/1935) uttryck-
er detta i sina centrala begrepp tankestilar och tankekollektiv. Begreppet tankestil definieras som 
”en riktad varseblivning med en motsvarande tankemässig och saklig bearbetning av det varsebliv-
na” (a.a., 1997/1935, s. 100). En tankestil består av ett bestämt tanketvång, samt en samlad intellek-
tuell beredskap och strävan att handla på ett speciellt sätt. Bärare av tankestil är tankekollektiv ”… 
en gemenskap av människor, som utbyter idéer och står i tankemässig växelverkan med varandra” 
(a.a., 1997/1935, s. 48). Tankekollektivet uppstår, enligt Fleck, när två eller flera människor möts 
och utbyter tankar. I tankekollektivet utvecklas begrepp och en språklig praktik, en diskurs, som 
blir styrande för vad som är möjligt att säga och göra. Om tankekollektivet återkommande interage-
rar ökar stabiliteten. Diskursen omformas ständigt i kontakten med andra diskurser och är därför 
ingen sluten enhet. I stället kan man tala om en diskursiv kamp där de olika diskurserna kämpar 
efter att uppnå hegemoni. Denna kamp avgör vad som kommer att få betydelse i ett visst lokalt 
sammanhang eller i större sammanhang, som över en historisk epok enligt Forkby (2007). Hege-
moni kan här förstås som en bestämd synpunkts herravälde (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Diskursanalys 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) bygger de diskursanalytiska angreppssätten på struk-
turalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi. Man menar att det är språket som ger oss tillträde 
till världen. Språket hjälper oss att skapa representationer av verkligheten och är ”aldrig bara speg-
lingar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den” (a.a., 2000, 
s. 15). Språket är inte endast en kanal där information om till exempel bakomliggande sinnestill-
stånd och beteenden förmedlas eller olika fakta kommuniceras utan språket konstituerar också den 
sociala världen. Samma sak gäller för konstituerandet av sociala identiteter och sociala relationer. 
Genom att olika diskussioner förhandlas i en diskurs förändras och reproduceras den sociala verk-
ligheten. 

Diskursanalys utgår från en rad antaganden kring språket, till exempel att språket är konstruerat och 
konstruerande. Samma fenomen kan uttryckas och beskrivas på olika sätt vilket förklarar varför det 
finns variationer i utsagorna. 
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Diskursanalys innebär således att man studerar samtal, intervjuutsagor och andra språkliga ut-

tryck utan att dra slutsatser, som ligger klart ”bortom” de mikrosituationer som utgör kontexten 

för dessa. M a o blir samtalet eller intervjun själva kontexten för utsagan (Alvesson & Sköldberg, 

1994, s. 283). 

Diskurser kan ses som normer och traditioner som formar villkoren för hur vi skapar mening inom 
sociala institutioner. Hur begrepp som till exempel bedömning och omdöme uttrycks på olika nivå-
er får olika mening för olika aktörer. Diskursanalys har som målsättning att utforska och kartlägga 
maktrelationer i samhället, det vill säga bedriva kritisk forskning. 

Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysens uppgift är att avslöja hur användningen av språket formar oss. Den 
strävar efter att problematisera det förgivettagna och menar att till exempel begrepp kan ha många 
olika konnotationer och förstås i skilda sammanhang. Ur ett kritiskt diskuranalytiskt perspektiv får 
vi syn på hur abstrakta begrepp ofta formar en hel verksamhet. Abstrakta begrepp om och i skolan, 
som till exempel bedömning, konstruerar och konstrueras av den sociala praktiken och tilldelas 
mening. De har således ingen entydig definition. Vad begreppet betyder lexikalt är inte samma sak 
som den verksamhet som formas kring begreppen. Eftersom det handlar om just abstrakta begrepp 
så är företeelsen den försöker beskriva så mycket mer komplex och motsägelsefull än vad en enkel 
definition uttrycker. Genom användning av kritisk diskursanalys kan ”modebegrepp” problematise-
ras. Enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000) vill den kritiska diskursanalysen teoretiskt proble-
matisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik, och social och kulturell 
utveckling i olika sociala sammanhang. Syftet är att belysa den lingvistisk-diskursiva dimensionen 
hos sociala och kulturella fenomen och hur dessa förändras. Norman Fairclough, den främste för-
grundsgestalten inom kritisk diskursanalys, ser diskursen både som konstituerad och konstitueran-
de. Han anser att diskursen är en viktig form av social praktik, eftersom diskursen återskapar, men 
också bidrar till att förändra och utveckla kunskap, identiteter, sociala relationer samt maktrelatio-
ner. 

My view is that ’discourse’ is use of language seen as a form of social practice, and discourse 

analysis is analysis of how texts work within socialcultural practice (Fairclough, 1995, s. 7). 

Detta sker samtidigt som den formas av andra sociala strukturer, men också i spegling av desamma, 
det vill säga det sker i ett dialektiskt förhållande. Sociala strukturer, menar Fairclough, är bestämda 
institutioner och sociala relationer i samhället som helhet (Fairclough, 1995).  

Vi agerar olika beroende på inom vilka sociala domäner vi befinner oss. I olika institutioner finns 
olika diskurser, så kallade diskurstyper. Sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och 
betydelsesystem bidrar till att konstruera dessa diskurser. De olika diskurstyperna, alla diskurser 
och genrer som används i en social praktik eller institution, bygger på ett slags system, diskursord-
ning, vilken bidrar till men samtidigt konstituerar systemet (jmf Fleck 1997/1935).  

Språket är centralt, som en form av handling vilken kan påverkas av människor, men också som en 
form av handling som är historiskt och socialt situerad. Vidare menar den kritiska diskursanalysen 
att diskursiva praktiker bidrar till att bevara och skapa ojämlika maktförhållanden mellan sociala 
grupper. För att analysera hur den diskursiva praktiken är en del av den bredare sociala praktiken 
använder Fairclough begreppet hegemoni. Hegemoni innebär att det inte finns en dominant ideolo-
gi, utan att olika ideologier konkurerrar vilket Fairclough menar kan leda till förändring. För att 
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bidra till social förändring mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i 
samhället i stort är kritisk diskursanalys kritisk. Den vill synliggöra den diskursiva praktikens roll i 
upprätthållandet av den sociala värld som betyder ojämlika maktförhållanden. Därmed uppfattar sig 
den kritiska diskursanalysen sig själv som ett kritiskt angreppssätt som är engagerad politiskt i soci-
al förändring och anser sig inte vara politisk neutral.  

För att få insikt i hur diskursiva processer kan förstås använder Fairclough textanalys. Dock, menar 
Fairclough (1995), är inte textanalys själv tillräcklig som diskursanalys eftersom den inte belyser 
hur texterna, de samhälliga och kulturella processerna och strukturerna sammanbinds. Enligt 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) innefattar diskursiv praktik de produktions- och konsum-
tionsprocesser som är sammanlänkande med texten. Även hur texten är producerad och hur den 
konsumeras kan studeras.  

Vid bedömningar är det rimligt att anta att det är läraren som har tolkningsföreträde och anger vad 
det är som eleven ska kunna. Maktförhållandet, att det inte är jämbördigt mellan lärare och elev, 
blir tydligt i bedömningsfrågan. Ord är aldrig neutrala beskrivningar utan olika sätt att uttrycka sig 
får alltid sociala konsekvenser vilket är huvudfokus för kritisk diskursanalys. Jag anser att den kri-
tiska diskursanalysen är relevant att använda eftersom man då kan studera på mikro- och makroni-
vå, och hur dessa nivåer samspelar dialektiskt. Mikronivå kan här ses som lärares utsagor om be-
dömningar och makronivå i ett samhällsperspektiv. 

Faircloughs tredimensionella modell 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) kan man använda Faircloughs tredimensionella mo-
dell som en analytisk ram vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Det centrala för 
den kritiska diskursanalysen är att tydliggöra sambandet mellan språkbruk och social praktik, det 
vill säga att analysera hur en text förhåller sig till andra texter och vilken institutionell ram den till-
hör. När man analyserar enligt den tredimensionella modellen ska man använda sig av alla tre di-
mensionerna. Enligt Fairclough ses diskurser som tredimensionella och utgörs av dimensionerna 
text, produktions- och konsumtionsprocesser av den diskursiva praktiken samt en social praktik 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

The method of discourse analysis includes linguistic description of language text, interpretation of 

relationship between the (productive and interpretative) discursive processes and the text, and 

explanation of the relationship between the discursive processes and the social processes (Fair-

clough, 1995, s. 97). 

I analysmodellen beskriver man texten lingvistiskt, tolkar förhållandet mellan den diskursiva prak-
tiken och texten samt ger en förklaring hur den diskursiva praktiken är relaterad till den sociala 
praktiken.  

Text  

Den kritiska diskursanalysen anser att språkbruket kan analyseras empiriskt i det sociala samman-
hanget det vill säga att en konkret lingvistisk textanalys görs av språkbruket. Enligt Winther 
Jørgensen och Phillips (2000) har Fairclough ett utvidgat textbegrepp där text kan vara en skriven 
text eller en muntlig text som till exempel en transkriberad intervju.  

… a text may be either written or spoken discourse, so that, for example, the words used in a 

conversation (or their written transcription) constitute a text (Fairclough, 1995, s. 4). 
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Denna kommunikativa händelse ligger till grund vid textanalys då formella drag som till exempel 
grammatik/syntax, vokabulär och textstruktur studeras. Att analysera vokabulären är att studera när 
enskilda ord används. När man analyserar grammatik/syntax är det vilka ord som kombineras i 
satser och meningar, i form av argumentation och frågor som studeras. Fairclough (1995) anser att 
vid textanalys är det är vikigt att studera textens struktur och inte enbart textens innehåll och ex-
emplifierar en mängd redskap för textanalys som kan vara användbara när man analyserar text, och 
här redogör jag för några jag kommer att använda mig av: 

! Modalitet avser beskriva grad av instämmande, affinitet, i en sats. Olika modaliteter väljs 
beroende på vilken diskurs talaren befinner sig i. En typ av modalitet är sanning där talaren 
uttrycker sig på ett bestämt sätt, som om påståendet är sant. Användande av objektiva mo-
daliteter, ”den är viktig”, istället för subjektiva, ”jag anser att den är viktig”, är exempel på 
kategoriska modaliteter. Ytterligare en form av modalitet är tillåtelse där de modala hjälp-
verben som ofta används är till exempel ”skall”, ”bör”, ”måste” eller ”kan”. Finns det 
många bisatser med modalverbet ”kommer att” uttrycks hög affinitet. 

! Ordval syftar på att studera förekomsten av ord som är tvetydiga samt är öppna för tolk-
ningar. 

! Transitivitet syftar till att analysera hur händelser och processer länkas samman med sub-
jekt och objekt.  

Förutom ovanstående redskap vid analysen på textnivå kommer jag att fokusera på följande fråga: 
Hur används pronomen? Med denna fråga vill jag analysera hur en viss framställning kan syfta på 
att andra personer exkluderas eller inkluderas.  

Diskursiv praktik 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att diskursiv praktik inbegrips av de produktions- och 
konsumtionsprocesser som är förbundna med texten. Diskursiv praktik består av två dimensioner 
dels den kommunikativa händelsen det vill säga språkbruket, och dels diskursordningen och dessa 
ska skiljas åt. När man analyserar diskursiv praktik ska man fokusera på hur textförfattare bygger 
på redan befintliga diskurstyper, interdiskursivitet, för att skapa en text och hur textmottagare också 
använder diskurstyperna i tolkning och konsumtion av texten. Intertextualitet, det vill säga vilka 
andra texter som den aktuella texten baseras på, studeras och analyseras samt hur texten produceras 
och konsumeras. I det här fallet kommer jag att studera vilka texter lärarnas diskurs och diskursen i 
de skriftliga omdömena bygger på. Vilka texter lärarna relaterar, eller inte relaterar till blir således 
intressant för studien. Jag kommer att analysera den diskursiva nivån med följande fråga: Vilka 
diskurser och andra texter bygger texterna på? 

Social praktik  

Vid analys av social praktik studerar man förhållandet mellan diskursiv och social praktik. Fokus 
ligger på att studera hur de diskursiva praktikernas roll upprätthålls i en social ordning eller föränd-
ring, det vill säga om den diskursiva praktiken är transformerande eller reproducerande, och om den 
klargör maktförhållanden eller döljer dessa. Forkby (2007) menar att allt socialt arbete innehåller 
någon form av institutionellt baserad makt, och att den baseras på den sociala praktik i vilken var-
dagen kontinuerligt återskapas.  

I min analys av den sociala praktiken har jag för avsikt att synliggöra kopplingar mellan de under-
sökta diskurserna och den sociala praktiken, det vill säga hur normen om bedömning syns i den 
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diskursiva praktiken. Jag kommer att studera om den diskursiva praktiken är transformerande eller 
reproducerande på den existerande diskursordningen.  

Tidigare forskning om bedömning 

Svensk forskning om bedömning och omdömen i grundskolans tidigare år är mycket begränsad. 
Både Korp (2003) och Lindberg (2005) konstaterar att forskning om bedömning i Norden är efter-
satt och att i förekommande fall fokuserar det på hur bedömning sker snarare än vad som bedöms. 
Tidigare forskning har i större utsträckning gjorts på lärare och elever i grundskolans senare år samt 
på gymnasienivå och då är det främst nationella prov som har studerats (Lindberg, 2005). Vid in-
hämtande av tidigare forskning har sökningar genomförts i Libris1 och ERIC2. Sökord som har an-
vänts är omdömen, bedömning, kunskapskontroll och grundskola. Vid sökning om utländsk forsk-
ning har sökorden assessment for learning, formative assessment och primary school använts. Flera 
av de avhandlingar och papers jag sökt på om omdömen och bedömning utgår från ett sociokultu-
rellt perspektiv det vill säga att lärandet är situerat och sker i samspel med andra, att bedömningen 
är en del av lärandet där lärare samspelar med eleven om den fortsatta utvecklingen. Eftersom be-
dömningar i skriftliga omdömen är en relativt ny företeelse inom grundskolans tidigare år har jag 
begränsat mina sökningar till de senaste tio åren och kommer nedan att presentera de avhandlingar 
som jag anser kan vara av vikt för studiens undersökningsområde. Jag presenterar forskningen i 
kronologisk ordning och inleder med svensk forskning. 

Maj Törnvall har i sin licentiatavhandling Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundsko-
lan (2001) försökt att utreda lärares och elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i sko-
lan. Törnvall menar att på grund av att lärare och elever är involverade i bedömning av kunskaper 
och kunskapsutveckling, är det av vikt att båda parters uppfattningar synliggörs, eftersom det kan 
bidra till en helhetsbild av bedömningsfenomenet. Lärare har svarat på en enkät och 45 elever från 
F-år 9 har intervjuats. Lärare motiverar olika bedömningsmetoder beroende på ändamålet, varvid 
skriftliga objektiva lätt mätbara prov används i stor utsträckning. De flesta elever accepterar skrift-
liga kunskapsprov, då de tror att denna bedömningsform sporrar dem att lära sig mera och i sin 
förlängning resulterar i bättre betyg. Högstadieelever upplever det särskilt betungande när de peri-
odvis har prov flera gånger i veckan. De hinner inte läsa på tillräckligt och känner prestationsång-
est. Såväl hög- som lågpresterande elever upplever oro/nervositet och stress kring provsituationer. 
Lärares uppfattning är att svagpresterande elever är speciellt oroliga och tappar självkänslan, då de 
oftast misslyckas på skriftliga prov. Elever uttrycker att de inte känner obehag vid lärares subjektiva 
bedömning eller vid självbedömning, men att de vill visa och utveckla sitt kunnande genom egen 
redovisning. 

Johan Hofvendahls avhandling Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- 
och utvecklingssamtal (2006) handlar om ett specifikt arbetsmoment i den svenska skolan. Arbets-
momentet, som är ett samtal, genomförs av lärare cirka 2,6 miljoner gånger om året och inbegriper 
minst 5,5 miljoner svenskar. Trots att det är Sveriges vanligaste institutionella samtal finns det lite 

                                                      
1 Det nationella biblioteksdatasystemet med biblioteksdatabas, artikeldatabas, ämnesdatabas med 

sökmöjlighet även på e-tidskrifter och viss tillgång till utländska poster. 

2 Educational Resources Information Center, amerikanskt informationssystem med stor databas för 

utbildningsrelaterad litteratur, upprättad av the U.S. Department of Education´s Office of Educational 

Research and Improvement och National Library of Education (NLE). 
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tidigare forskning om själva samtalssituationen. Institutionellt samtal innebär det ingår som rutin 
för en given organisation eller samhällelig inrättning (till exempel vården, polisväsendet, skolan). 
Ett kvarts- eller utvecklingssamtal, som i avhandlingen benämns som elevsamtal, är också ett offi-
ciellt samtal i den bemärkelsen att det är fastslaget och initierat av statliga myndigheter samt avsett 
för alla människor. Samtidigt är det ett inofficiellt (konfidentiellt) samtal eftersom det gäller en 
enskild elev och sker bakom lykta dörrar. Hofvendahl menar att det behövs forskning om det som 
gäller alla men som är öppet för så få. Avhandlingens syfte är att studera kommunikativa strategier 
som används för att hantera en ”risk”, det vill säga ett moment som är oviss och som potentiellt kan 
skapa eller leda till problem. Hofvendahl använder det analytiska perspektivet på samtalsdata som 
är kännetecknande för samtalsanalys. Den samtalsanalytiska metoden (conversation analysis, CA), 
skapat av Harvey Sacks på 1960-talet, kan i korthet förklaras som en ambition att analysera natur-
ligt förekommande talad interaktion såsom den i ett givet moment uppfattas och analyseras av sam-
talsdeltagarna själva. Hofvendahl har ett omfattande datamaterial och kan utifrån detta, enligt ho-
nom själv, ganska lätt identifiera typiska egenskaper i elevsamtal. Han gör inte anspråk på att för-
klara hela elevsamtalet, utan har begränsat sig till att analysera inledningen, situation då problem är 
under uppseglande samt hur elevsamtalet avslutas. 

Gunilla Ingelstad studerar i sin avhandling Dokumenterat utanförskap - om skolbarn som inte når 
målen (2006) skolans bedömning av elevers svårigheter i ett längre perspektiv. Avhandlingen be-
handlar elevers subjektiva upplevelser samt konsekvenser i skolans organisation och arbetssätt. Den 
teoretiska utgångspunkten är Meads och Goffmans interaktionistiska förklaringsmodeller där bland 
annat kunskapsutveckling definieras som relationella processer. Centrala begrepp för förståelsen av 
individens kognitiva utveckling är motivation och upplevelse av mening. Studien visar bland annat 
att de processer som bedömning och betygssättning utgör är komplexa, liksom orsakerna till brist-
fälliga betyg. Resultaten av intervjuerna talar för att faktorer som omgivningens förväntningar och 
tillhörighet har stark inverkan på motivation och studieresultat. 

I doktorsavhandlingen Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern 
och senmodern skola (2006) studerar Christian Lundahl kunskapsbedömningar i tre olika tidsperio-
der. Avhandlingen är uppdelad i fyra delar. I den första delen diskuterar Lundahl läroplansteori och 
läroplanshistoria. Även historisk forskning om kunskapsbedömningar redovisas och han menar att 
kunskapsbedömningar ska ses som en del av läroplanen. I den andra delen analyserar Lundahl kun-
skapsbedömningar i tidigmodern skola från 1500-talet fram till 1700-talet och i den tredje delen 
undersöks kunskapsbedömning i modern tid, med tyngdpunkten på åren 1940-1949. I den fjärde 
och sista delen studeras bland annat motståndet under 1970-talet och 1980-talet mot olika mätbara 
verktyg.   

Doktorsavhandlingen Att klara sig i ökänd natur En studie av betyg och betygskriterier historiska 
betingelser och implementeringen av ett nytt system (2006) är skriven av Jörgen Tholin. Avhand-
lingens syfte är att studera de mer allmänna och långsiktiga historiska betingelserna för betygsy-
stem och betygssättning i Sverige, och hur det målrelaterade betygssystemet, främst den del som 
gäller lokala betygskriterier och arbetsplaner, har vuxit fram, tolkats, kommunicerats och förändrats 
över tid på skolorna dels på ett övergripande plan, dels specifikt i tre ämnen, engelska, kemi och 
idrott och hälsa. Tholin valde dessa tre ämnen för att de representerar traditioner i skolan. Tholin 
utgår inte ifrån konkreta forskningsfrågor utan baserar sina studier utifrån lokala styrdokument; hur 
skolorna uppfattat att det nya betygssystemet ska fungera och i vilken grad skolans tolkning görs 
tydlig för läsarna av kriterierna. Då inkluderas till exempel design av kriterierna samt en analys av 
språket som används. Hur ämnets traditioner och förutsättningar syns i de lokala styrdokumenten 
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studeras, samt vad lärarna anger som grund för betygssättning i respektive ämne. Tholin gör fram-
för allt anspråk på att problematisera att betyg sätts i årskurs 8, men att det inte finns fastställda mål 
för årskurs 8. 

Gunilla Granaths avhandling Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplinerings-
tekniker (2008) är inspirerad av Foucault och hans synsätt på makt, det vill säga att ingen äger makt 
utan den uttrycks i och genom sociala relationer och positioner. Begreppet disciplinering betyder i 
den här kontexten hur skola och lärare utövar inflytande över elever - hur de formar, leder och ut-
vecklar dem. Studien har etnografiska drag men det är kommunikation i text och tal som i huvudsak 
har varit analysobjekt. Resultatet visar att makten inte är auktoritär utan mer osynlig och kan för-
handlas om. Vidare visar resultaten att utvecklingssamtal och loggböcker är viktiga redskap för att 
till exempel påverka elevens förhållningssätt till sig själv. 

Black och Wiliam (1998) menar i Inside the black box: Raising standards through classroom as-
sessment att bedömning är en central del av en elevs utveckling och lärande. De drar slutsatsen att 
när man gör systematiska försök att stärka och utveckla den formativa bedömningen får man ett 
signifikant bättre lärande. Genom att kommunicera med elever vad de kommer att bedömas på, hur 
bedömningen kommer att ske samt att eleverna får återkoppling på det bedömda kan eleverna ut-
veckla sitt lärande vilket gynnar framför allt svagpresterande elever. Vidare skriver Black och Wili-
am att det finns olika steg i implementering av formativ bedömning. Lärare tar inte till sig nya idéer 
från forskning för att direktiv ges. Istället behöver lärarna få möjlighet att, lokalt, ta till sig rönen 
och sätta det i det sammanhang som de befinner sig i – när de undervisar. Det behövs dessutom tid 
och reflektion till implementeringen. Även fortsatt forskning är viktig, till exempel hur lärare för-
står och förhåller sig till summativ och formativ bedömning. 

I Formative Assessment in the Classroom: Where Psychological Theory Meets Social Practice rela-
terar Torrence och Pryor (1998) till litteratur om formativ bedömning och relevant litteratur om 
uppnådd motivation. De kopplar detta till videoinspelningar med hur lärare och studenter interage-
rar i bedömningssituationer. Torrence och Pryor menar att formativ bedömning är komplext och att 
man, för att förstå formativ bedömning behöver erhålla insikter från ett antal psykologiska och so-
ciologiska ståndpunkter och att den betydelsen behöver sättas i ett klassrumssammanhang. 

I artikeln Developing Formative Assessment in the Classroom: using action research to explore and 
modify theory redogör Torrence och Pryor (2001) resultatet av ett forskningsprojekt som studerade 
formativ bedömning i klassrum. Studien var ett samarbete mellan två universitetsbaserade forskare 
och ett team lärarforskare. Syftet var att bygga vidare på tidigare forskning utifrån ett mer praktiskt 
perspektiv för att vidareutveckla undervisningen och skapa förändringar i klassrumsbedömningar. 
Författarna beskriver även förändringar i klassrumspraktiken, speciellt vad det gäller tydliggörandet 
och kommunikationen av bedömning av elever. Hur lärare ställer frågor är av vikt, samt att mål och 
kvalitetskriterier kommuniceras. 

I The development of assessment for learning: learning from the case of science and mathematics 
beskriver och exemplifierar Harlen och Winter (2004) strategier för lärande. Några av dem handlar 
inte ens om bedömning utan om lärande, men författarna menar att just den nära länken mellan dem 
gör assessment for learning så viktig och kraftfull. Harlen och Winter förtydligar avsikten med be-
dömning i klassrummet och hur den kan bli en del av lärandet. De uppmärksammar vikten av sum-
mativ bedömning och prov, men menar också att ”poängen” kommer att öka om lärare använder 
formativ bedömning. Även i detta paper skriver författarna att det är framför allt de svagpresterande 
eleverna som gynnas mest vilket minskar gapet mellan hög – och lågpresterande. 
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Priestley och Sime (2005) beskriver i Formative assessment for all: a whole-school approach to 
pedagogic change hur en skola i Skottland med elever i de tidigare åren framgångsrikt har tagit till 
sig och utvecklat formativ bedömning och ’assessment is for learning’ (bedömning som lärande, 
min översättning). Artikeln argumenterar för att meningsfulla förändringar kan stimuleras genom 
en kombination av ett starkt och aktivt ledarskap, en tillit till att lärare själva vill förändra och ut-
veckla verksamheten samt tid för samarbete och dialog. Dessa faktorer har kombinerats för att sti-
mulera och uppmuntra höga nivåer av sociokulturella interaktioner inom skolan. 

David Carless (2005) beskriver i sitt paper Prospects for the implementation of assessment for lear-
ning att det tagit lång tid för skolor i Hongkong att implementera bedömning för lärande. Han me-
nar bland annat att riktigt djup förändring av pedagogik är utmanande och att förändring och im-
plementering tar längre tid än vad exempelvis politiker vill tro. I studien beskriver han också två 
exempel på ’assessment for learning’ utifrån klassrumsobservationer han har gjort. 
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel beskriver hur studien praktiskt genomförts samt hur det empiriska materialet 
har bearbetats. Jag diskuterar även tillförlitlighetsfrågor och de etiska aspekter som är rele-
vanta för studien. 

Fokusgruppsintervju 
Gruppintervjuer är en metod som används när man vill försöka fånga diskurser – dels vad som sägs 
och dels vad som utesluts. Enligt Börjesson och Palmblad (2007) är repertoaren av giltiga berättel-
ser alltid begränsad, och när flera personer samtalar brukar dessa komma fram. Fokusgruppsinter-
vju är en form av gruppintervju som är lämplig att använda då man vill studera flera personers upp-
fattningar om en eller flera problemformuleringar/frågeställningar. Denna intervjuform passar då 
man vill spegla respondenters olika attityder, känslor, tro, erfarenheter och reaktioner inom ett, av 
forskaren, bestämt ämne/område och används även för att studera interaktionen mellan gruppdelta-
garna. Genom fokusgruppsintervjuer kan forskaren få insyn i hur idéer och kunskap används och 
utvecklas i en speciell kontext. I social interaktion kan personerna, som har gemensam erfarenhet, 
ge en fördjupad förståelse av diskussionsämnet (Wibeck, 2000).  

Deltagarna i en fokusgruppsintervju för själva ett samtal men leds av en moderator som styr samta-
let så att det inte tappar fokus. Man kan säga att fokusgruppsintervjun kan vara mer eller mindre 
styrd, och Wibeck (2000) skiljer mellan strukturerade och ostrukturerade fokusgruppsintervjuer 
beroende på hur mycket moderatorn styr gruppdiskussionen. I en strukturerad fokusgruppsintervju 
styr moderatorn intervjun med hjälp av olika frågor i en intervjuguide. I en ostrukturerad fokus-
gruppsintervju tar deltagarna själva upp det de finner viktigt inom det speciella ämnet. Ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv är det även intressant att studera vilka frågor informanterna väljer att 
inte ta upp. 

För att fokusgruppsintervjun ska fungera så bra som möjligt krävs en noggrann planering och förbe-
redelse. Blandningen av personerna som ska delta behöver vara genomtänkt. Många faktorer kan 
påverka hur deltagarna känner inför att dela med sig av sina tankar och åsikter. Interpersonella fak-
torer som påverkar är t.ex. personlighet, utseende, ålder, kön och religion. Andra faktorer, intraper-
sonella faktorer, som kan påverka är de förväntningar deltagarna har på varandra i fokusgruppsin-
tervjun. Gruppmedlemmarna vill ofta känna en samhörighet, gruppkohesion, med de övriga i grup-
pen och den kan bero på likhet i attityder och bakgrund. En alltför hög grad av samhörighet kan 
dock bli problematisk eftersom det finns en risk för att så kallad ’group-think’ uppstår. Svedberg 
(1992) definierar group-think som ett rätt sätt att tänka på. Hur pass kompatibel en grupp är beror 
på om medlemmarna i gruppen har liknande behov, attityder personlighet etc. Social makt kan in-
nebära möjlighet för deltagarna att kunna påverka varandra i en gruppsituation. Det kan vara att 
någon tillskrivs en högre status än andra i gruppen. Uppträder detta bör moderatorn ingripa genom 
att till exempel lyfta fram andras åsikter. Icke-verbal kommunikation kan vara ögonkast, leende och 
kroppställning, och därför är det bra om man kan videoinspela fokusgruppsintervjun alternativt att 
en observatör antecknar hur interaktionen utspelar sig. Miljöfaktorer som också kan påverka grupp-
intervjun är den fysiska omgivningen, till exempel kan storleken på rummet och väggdekorationer 
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ha betydelse, men även de rumsliga arrangemangen är viktiga till exempel hur stolarna placeras och 
vilket avstånd deltagarna har till varandra. 

Data från fokusgruppsintervjuer är inte generaliserbar eftersom den endast kan uttrycka vad grup-
pen tycker. Forskaren kan dock se vissa tendenser som gäller för den studerade gruppen. Mängden 
data från fokusgruppsintervjuer är omfattande och vid analysen är det viktigt att vara medveten om 
att det är vad gruppen diskuterar som ska analyseras. Om flera fokusgruppsintervjuer ska genomfö-
ras bör samma moderator leda samtliga intervjuer för att därigenom öka noggrannheten. Giltigheten 
handlar om huruvida man har undersökt det man sagt att man ska undersöka. Faktorer som kan 
påverka giltigheten är om gruppdeltagarna verkligen uttrycker det de egentligen tycker eller ute-
lämnar viktig information. Säljö (2000) menar att vi endast kan få kunskap om det någon säger eller 
gör, inte om vad de tänker. 

Urval  

Fokusgruppsintervju 

En semistrukturerad fokusgruppsintervju har genomförts med lärare som undervisar i de tidigare 
åren (F-år 6). För att välja ut skolor kontaktades Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Jag 
fick ta del av en sammanställning som Kvalitetsavdelningen på Utbildningsförvaltningen hade gjort 
över alla grundskolor i Stockholms stad. Sammanställningen bestod av utdrag på områdena omdö-
men och bedömning från; Skolverkets inspektörsrapporter (år 2006), skolinspektörsrapporter från 
Stockholms stad (år 2004-2006), skolornas lokala arbetsplaner (år 2007-2008) samt skolornas kva-
litetsredovisningar (år 2006-2007). Utifrån sammanställningen valde jag ut 20 skolor som inte hade 
för många anmärkningar/synpunkter, vare sig positiva eller negativa, inom dessa områden och 
skickade ett mail med förfrågan (bilaga 1) om att få göra fokusgruppsintervju. Av dessa 20 tillfrå-
gade skolor fick jag slutligen positivt besked från en skola. Min förfrågan om fokusgruppsintervju 
sammanföll med flera skolors utvecklingssamtalsperiod och kan vara en förklaring till att skolorna 
valde att inte delta. 

Enligt Wibeck (2000) är det rekommenderade antalet deltagare fyra till sex stycken per fokusgrupp. 
Jag bjöd in sju lärare till fokusgruppsintervjun varav fyra accepterade att delta. Urvalskriterier var 
lärare med lärarexamen. Gruppen fick gärna bestå av både män och kvinnor med olika lång erfa-
renhet i yrket. Variation vad gäller antal yrkesverksamma år samt tidpunkt för avslutade studier kan 
ha betydelse för resultatet. Om informanterna har olika lång erfarenhet i yrket och har examinerats 
vid olika tidpunkter kan de ha skapat sig olika uppfattningar kring intervjuguidens frågeställningar. 
I samband med fokusgruppsintervjun tillfrågades informanterna när de hade examinerats som lärare 
samt hur länge de varit yrkesverksamma som lärare. En av de sammanlagt fyra informanterna exa-
minerades före 1994 och hade 40 års arbetslivserfarenhet som lärare. Resterande tre informanter 
examinerades efter 1994 och hade arbetslivserfarenhet på mellan tre till 13 år. 

Lärarna kontaktades via e-post med medföljande informationsbrev och intervjuguide (bilaga 2). 
Intervjuguiden skulle vara utgångspunkten för intervjun. I informationsbrevet redogjorde jag för 
syftet med undersökningen samt vad en fokusgruppsintervju innebär. Vidare beskrev jag att insam-
lad data skulle behandlas i enlighet de forskningsetiska principerna (1990). Fokusgruppen har ska-
pats för ett bestämt syfte, för att studera diskurser. De diskurstyper som kommer till uttryck i samta-
let om omdömen och bedömning är också möjliga att beskriva och analysera. Fokusgruppsdeltagar-
na kan ses som en del av institutionen, men agerar inom ramarna för vad institutionen och diskurs-
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ordningen bestämmer är möjligt att diskutera, vilket också Fleck (1997/1935) diskuterar i begrep-
pen tankestil och tankekollektiv. 

Skriftliga omdömen 

Sedan januari 2008 är Stockholm Skolwebb (2009) kommunikationsplattform i Stockholms stads 
grundskolor. Där dokumenterar bland annat lärare i Stockholms stad sina bedömningar i skriftliga 
omdömen, och föräldrar kan logga in och ta del av dessa. För att få tillgång till skriftliga omdömen 
kontaktades ansvariga för Stockholm Skolwebb på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Jag 
rekommenderades att ta direkt kontakt med skolor samt informerades om vilka skolor som hade 
arbetat länge med och utvecklat sitt arbete med underlag på Stockholm Skolwebb. Olika skolor som 
arbetar med skriftliga omdömen i Stockholm Skolwebb kontaktades via e-post och telefonsamtal. 
En av skolorna, vilken inte var densamma där fokusgruppsintervjun skedde, svarade positivt på att 
delta i studien. 

Styrdokument 

Även styrdokument som ligger till grund för lärares arbete med bedömning har insamlats. De styr-
dokument jag har använt är Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94 och dess kursplaner. Lgr 69 och Lgr 80 
hade jag i bokform, och Lpo 94 finns på Skolverkets hemsida.  

Uppläggning och genomförande 

Datainsamling genom fokusgruppsintervjuer 

Kontakt med skolan togs via e-post och telefon. Några dagar innan intervjun skulle ske besökte jag 
dessutom skolan, dels för att bekanta mig med miljön och lokalerna, dels för att deltagarna skulle få 
möjlighet att träffa mig och ställa eventuella frågor. Vid träffen informerade jag deltagarna om att 
jag ämnade skicka ut ett brev till dem med bifogad intervjuguide. Fokusgruppsintervjun skedde på 
lärarnas skola i en lokal, utvald i samråd med biträdande rektor samt en av deltagarna. Rummet låg 
väl avskilt i skolbyggnaden vilket underlättade koncentrationen. Intervjun bandinspelades med 
hjälp av en diktafon och pågick i drygt en timme. Fokusgruppsintervjun inleddes med att lärarna 
fick reflektera kring scenariot som presenterats i intervjuguiden samt frågorna (i sin helhet i bilaga 
2). Jag informerade lärarna att intervjuguiden var tänkt som stöd och de självklart fick lyfta andra 
frågor eller tankar kring bedömning än det som återfanns i intervjuguiden.  

Frågor till lärare 

1. Hur definierar ni begreppen bedömning och skriftligt omdöme? Vad är skillnaden? 

2. Vilket underlag/dokumentation bygger era bedömningar på? Är det olika för olika ämnen och 
olika åldrar? 

3. Hur ser bedömningsprocessen ut? Är det olika för olika ämnen och olika åldrar? 

4. Hur beskriver ni interaktion och kommunikation mellan lärare och elev i bedömningsprocessen? 

5. Tror ni sättet att bedöma påverkar elevernas möjligheter att lära, och i så fall hur? 

6. På vilket sätt påverkar läroplanens och kursplanernas direktiv bedömningen? 
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7. Hur ser ni på rättssäkerheten och likvärdigheten i bedömningsprocessen? På vilket sätt arbetar ni 
med den? 

Deltagarna diskuterade med engagemang och beskrev hur arbetet med bedömning och omdömen 
kunde se ut på deras skola.  

Hur mycket en moderator ska gå in och styra kan vara en svår avvägning. Det finns också anled-
ning att reflektera över fokusgruppsintervjuns utfall eftersom informanterna fick intervjuguiden två 
dagar före intervjun.  

Datainsamling av skriftliga omdömen 

Jag fick närvara då de undersökta skriftliga omdömena i Stockholm Skolwebb skrevs ut. Kön och 
ålder på elever är en redundant information. Det intressanta är att studera ett tvärsnitt av underlagen 
för olika elever i olika åldrar. Samtliga dokument anonymiserades innan jag lämnade skolan. 

Materialbearbetning 
Inom en vecka efter fokusgruppsintervjuns genomförande transkriberades bandinspelningen av 
fokusgruppsintervjun. Jag skrev ut intervjun i sin helhet och valde att göra det ordagrant. Utifrån 
studiens syfte valde jag att skriva ut det på ett för mig läsbart sätt och har därför ibland använt 
skriftspråk samt satt ut skiljetecken. Jag har också utelämnat överflödig information, till exempel 
har inte exakta tidsangivelser i pauser tagits med. I de fall det har varit svårt att höra vad som sägs 
har jag markerat detta i utskriften. Beskrivningarna av mina data har tillkommit efter genomläs-
ningar av den transkriberade intervjun samt de skriftliga dokument som studerats. Genomläsning av 
intervjun gjordes flera gånger för att skapa en helhetsbild samt en uppfattning av vilka områden 
diskussionen fokuserade på. Vid analyserna av data har jag använt Faircloughs tredimensionella 
modell som närmare beskrivits tidigare i kapitlet. Jag har börjat analysera på textnivå för att sedan 
analysera diskursiv och slutligen social praktik. 

Efter flera genomläsningar av de skriftliga omdömena analyserades textnivån först och därefter 
följde analys av diskursiv och social praktik.  

Jag har bearbetat styrdokumenten på samma sätt som den transkriberade fokusgruppsintervjun och 
de skriftliga omdömena, det vill säga analysen har börjat på textnivå vidare till diskursiv praktik 
och slutligen social praktik. 

Tillförlitlighetsfrågor 
Vid all forskning ställs krav på noggrannhet och giltighet och detta bör diskuteras utifrån studiens 
teori kritisk diskursanalys och metod, fokusgruppsintervju. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 
kan inte verkligheten entydigt avbildas. Människors förmåga att beskriva inre och yttre verkligheter 
och förhållanden kan inte tas för given. Det folk säger i en diskurs, i till exempel intervjuer, kan 
skilja sig från vad de egentligen tycker. För att utsagor ska vara begripliga och ha mening är de 
kontextberoende, och beroende på vilken kontext man är i, till exempel med kollegor eller med en 
forskare uttrycker man sig olika. Vilken identitet en person har förändras beroende på vilken 
diskurs man är i. Fokusgruppsintervjun speglar således endast vad de intervjuade uttryckte under 
själva intervjun och är inte statistiskt generaliserbar (Wibeck, 2000).  
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Giltighet innebär att man verkligen studerar det man har sagt att man ska studera, och forskaren bör 
alltid ha sin forskningsfråga i fokus. Moderatorns roll i fokusgruppsintervjun samt intervjuguidens 
utformning är faktorer som kan påverka samtalet (Wibeck, 2000). Det finns också en risk i att del-
tagarna försöker tillfredsställa normen, det vill säga det som förväntas tyckas. Hur deltagarna i fo-
kusgruppsintervjun uppfattar varandra, det vill säga interpersonella och intrapersonella faktorer 
samt den rumsliga miljön påverkar vad som sägs och inte sägs.  

Traditionellt menar man med begreppet reliabilitet eller noggrannhet att en mätning är stabil, till 
exempel att alla intervjuare ska fråga på samma sätt, situationen ska vara likadan för alla det vill 
säga att en mätning vid ett tillfälle skulle ge samma resultat vid ett senare tillfälle. Stabiliteten för-
utsätter ett statiskt förhållande, vilket inte är fallet då man genomför kvalitativa intervjuer (Trost, 
2005). Trost menar att ”Det blir därför en smula egendomligt att tala om reliabilitet eller tillförlit-
lighet vid kvalitativa intervjuer” (a.a., 2005, s. 112). Vid kvalitativa intervjuer är konstans inte ak-
tuellt eftersom förändringar är just vad man är intresserad av, ”… det är inte mängden utsagor som 
är intressanta utan det närmare studiet av nyanser i olika redogörelser” (Alvesson & Sköldberg, 
1994, s. 284). Diskursanalys framhåller variationen i utsagorna snarare än försöker reducera dem 
(a.a., 1994). Genom att öppet redovisa alla steg i studien ökar noggrannheten. 

För att kontrollera noggrannheten har jag använt mig av interbedömarreliabilitet, det vill säga man 
använder sig av två observatörer vid samma tillfälle. Jag valde att genomföra fokusgruppsintervjun 
tillsammans med en moderator. Moderatorn ställde frågorna och jag iakttog samt förde anteckning-
ar. Patel och Davidson (2003) förklarar det som ”Överensstämmelsen mellan registreringarna av 
svar eller observationer utgör då ett mått på reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet” (a.a., 
2003, s. 101). Jag har spelat in intervjun och har så att säga ’lagrat’ verkligheten, så att jag kan ”ta 
den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt” 
(a.a., 2003, s.101). Jag kan på detta sätt också kontrollera interbedömarreliabiliteten. Samtidigt ska 
jag vara medveten om att det är min tolkning av utsagorna, och de intervjuade kan ha haft en annan 
mening. 

När intervjun genomfördes hade moderatorn den intervjuande funktionen, och jag observatörens 
ibland har dock observatören (jag) bett om förtydligande, eller följt upp ett svar. De intervjuade 
lärarna har dessutom haft möjlighet att läsa den transkriberade intervjun för att se om de anser att 
denna överensstämmer med den genomförda intervjun. 

Etiska aspekter 
Vid den här typen av undersökning är det viktigt att följa forskningsetiska principer. Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) antog i mars 1990 fyra huvudkrav samt några råd 
och rekommendationer - som forskningsrådet menade borde ligga till grund för ett vetenskapligt 
arbete (2009). De forskningsetiska principerna framhåller information som sitt primära huvudkrav. 
Lärarna fick skriftlig och muntlig information om avsikten med undersökningen och om samman-
hanget i vilket den skulle utföras. Jag klargjorde att jag försökte fånga vad bedömning och omdö-
men kan innebära och att respektive intervjuperson skulle tala utifrån sitt eget perspektiv. 

Det andra huvudkravet är samtycke, det vill säga att det står de berörda fritt att när som helst avbry-
ta sin medverkan. Efter klartecken från skolledningen att intervjun kunde genomföras kontaktade 
jag lärarna via e-post. De ställde sig positiva till att delta i min undersökning. Efter den genomförda 
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intervjun fick lärarna möjlighet att läsa den i transkriberad form, med en förklaring varför jag valt 
att skriva ner den ordagrant. Ingen av de intervjuade uttryckte att de motsatte sig det skrivna. 

Det tredje huvudkravet gäller konfidentialitet, det vill säga att uppgifter om undersökningspersoner 
ska ges största möjliga konfidentialitet, samt att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte 
kan få tillgång till dem. Jag har anonymiserat de intervjuade personerna och även utelämnat ytterli-
gare information som jag tror kan identifiera dem till exempel vilka klasser de arbetar i. Vilken 
lärare som uttrycker en viss åsikt är av redundant information eftersom jag har velat studera hur en 
lärardiskurs om omdömen och bedömning tar sig i uttryck, och då är inte den enskilde lärarens åsik-
ter i fokus. 

Nyttjandekravet, som är det sista och fjärde huvudkravet, tar upp hur uppgifter insamlade om en-
skilda personer får användas för forskningsändamål.  

Jag kommer även att följa rekommendationerna och fråga intervjupersonerna om de vill läsa upp-
satsen när den är färdigskriven.  

Forskarens roll 

Det är viktigt att reflektera över forskarens roll. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att 
forskarens roll är att arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att undersöka vilka 
mönster som framträder i utsagorna samt vilka sociala konsekvenser olika diskursiva framställning-
ar verkligheten får. Detta kan vara svårt när man står nära de diskurser man undersöker, men i möj-
ligaste mån ska forskaren försöka ställa sig främmande inför materialet. Börjesson och Palmblad 
(2007) menar att forskaren är (med)skapare av diskurser det vill säga han eller hon påverkar med 
till exempel urval, akademisk design och språklig dramaturgi. Även tolkning och analys påverkas 
av våra tidigare kunskaper och erfarenheter. I mitt fall ökar kännedom om bedömning och omdö-
men i skolan min förförståelse av företeelsen. Som forskare har jag givetvis påverkat mitt material 
till exempel genom att jag har valt vilka frågor jag ska ställa och inte ställa i intervjuguiden. Det är 
även jag som har förstått och analyserat texterna på ett visst sätt.  
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Kapitel 4 Resultat  

I detta kapitel redovisar jag studiens resultat i tre delar utifrån det empiriska materialet; 
fokusgruppsintervju med lärare, skriftliga omdömen samt läroplaner. Inom varje del be-
skrivs empirin och därefter analyseras materialet utifrån Faircloughs tredimensionella mo-
dell. Som avslutning görs en jämförande analys av de olika delarna. 

Fokusgruppsintervju med lärare  

Beskrivning av data 

I intervjuguiden (bilaga 2) beskrivs ett scenario där två påhittade lärare resonerar om bedömningen 
av tre elever. Lärarna i guiden har olika syn på om några elever når målen eller ej. Frågor om hur 
informanterna förhåller sig till bedömning och omdömen, hur bedömning kan gå till samt hur be-
dömningen kopplas till läroplan och kursplaner följer sedan.  

Fokusgruppsintervju inleds med att moderatorn undrar om informanterna känner igen sig i scenari-
ot. Alla bekräftar att det kan vara på liknande sätt och exempel på hur ett överlämnande, när en 
klass byter lärare, kan gå till diskuteras.  

Därefter följer en diskussion om hur mycket styrdokumenten syns i undervisningen och vad som 
ligger till grund för en lärares bedömningar. Här nämns bland andra LUS3, Språket lyfter4, läroplan 
(Skolverket, 2000a) samt kursplanernas avsnitt om bedömningens inriktning i de olika ämnena 
(Skolverket, 2000b).  

Lärarna beskriver att när de deltar i olika arbetsgrupper framkommer det att arbetet med bedöm-
ningar kan se väldigt olika ut. Genom att återkommande arbeta med mål, analysverktyg, bedöm-
ningsunderlag och bedömningsgrunder anser lärarna att de har förändrat sin syn på bedömningar. 
De berättar även att skolan de arbetar på har avsatt mycket tid till arbetet med mål, bedömningsun-
derlag och skriftliga omdömen och nämner att rektorsområdet bland annat har deltagit i Stockholms 
stads arbete med likvärdig bedömning samt att de på den egna skolan arbetat i ämnesgrupper kring 
bedömning. Det framkommer att informanterna har erfarenhet av att lärare med äldre lärarutbild-
ning, och som relaterar till och har arbetat efter Lgr 80 har svårare att ta till sig den ”nya” målstyrda 
skolan. 

Hur bedömning kan gå till diskuteras därefter. Begrepp som summativ och formativ bedömning 
nämns, och lärarna uttrycker att skolan lagt mycket tid på att diskutera fram vilka kvaliteter och 
kritiska punkter lärare ska ha fokus på. 

När diskussionen går vidare framkommer det att lärarna har olika syn på de skriftliga omdömena i 
Stockholm Skolwebb. Några av dem anser att kommentarsbanken behöver vidareutvecklas i vissa 
ämnen.  

                                                      
3 Läsutvecklingsschema, LUS, (Allard & Sundblad) är ett verktyg för att bestämma vilken nivå en elev 

är på lästekniskt. LUS är ett obligatoriskt analysverktyg inom Stockholms stad. 

4 Språket lyfter är ett analysverktyg i svenska som Skolverket erbjuder. 
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Därefter ger olika lärare exempel på hur de arbetar med bedömning. Tydliga mål, planer, självbe-
dömning, matriser, utvärderingar samt samtal med elever ligger till grund för arbetet med elevens 
framåtsyftande kunskapsutveckling anser lärarna. Lärargruppen är överens om att det är viktigt att 
eleverna är delaktiga i sitt lärande och ger exempel på elevledda utvecklingssamtal. Det framkom-
mer också att arbetet med bedömning kan se olika ut inom samma skola.  

I slutet av fokusgruppsintervjun lyfts vikten av att se kvaliteter och att ha hållbara strategier för 
elevens kunskapsutveckling fram. Genom att ha pedagogiska diskussioner kan ett gemensamt språk 
och en gemensam kunskapssyn utvecklas menar lärarna. 

Analys av textnivå 

I den drygt en timma långa fokusgruppsintervjun fördelades talutrymmet mellan de fyra lärarna inte 
helt jämt. Antal repliker var ungefär lika många för två av de fyra lärarna, medan en av lärarna utta-
lade sig fler gånger och en lärare något färre. Läraren som uttalade sig mer sällan utryckte att det 
hade varit en svår process att lära sig en målstyrd undervisning efter många år i läraryrket under 
flera olika läroplaner. En av de fyra lärarna hade återkommande längre repliker.  

Lpo 94 

Lärarna uttrycker att det har varit en lång process att ta till sig Lpo 94 och dess synsätt på bedöm-
ning. Trots mycket arbete med att ta till sig Lpo 94 uttrycker lärardiskursen att det kan vara svårt att 
veta vad ord och begrepp innebär. 

- Och då började vi, började vi titta: Vad är det egentligen som vi ska bedöma? Vad är det 

verkligen som står i våra kursplaner? Vad betyder dom olika delarna? Vad betyder … jag hur 

tar man ut ett ämnes syfte från det här? Hur många syften har ämnet svenska till exempel? 

Och så bedömningens inriktning. Det är faktiskt där vi ska titta vad det är som ska bedömas. 

- Vad är det för kvaliteter? 

- Vad är det för kvaliteter vi ska bedöma, vred och vände och man blev helt snurrig i huvet. 

- Ja, vi vred verkligen och vände, det gjorde vi. 

… 

- (…) Det blev en lång process som känns viktig, för att … allt kändes så svårt … 

- Det gör det ju fortfarande ibland. 

- Bara att använda de rätta orden, ja. 

… 

- (…) man måste ju jobba med det. Man måste hålla på. Det måste bli ens språk, ens under-

visning, det måste finnas i hela ens kropp liksom. Då tror jag det är användbart. 

- En lång process 

- Ja, det är en lång process. 

- Den har varit lång den här processen, men den har nog varit nödvändig tror jag. 

- Den måste vara lång tror jag, för de ingenting, det känns när man pratar med folk som hål-

ler på, det tar sin tid. Men vi behöver mycket utbildning också. 
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Genom att använda det modala hjälpverbet ”ska” uttalar lärarna sig i form av tillåtelse, det vill säga 
”vad man ska bedöma” uttrycker att det finns en sanning, ett sätt att bedöma. Dessa uttalande i form 
av sanningar uttalas explicit och implicit i relation till styrdokumenten. Trots att lärarna har fått, 
som de uttrycker det, ”väldigt mycket tid till” att sätta sig in i Lpo 94 och kursplaner visar de en 
osäkerhet genom att till exempel använda uttrycket ”det känns”. Det modala hjälpverbet ”måste” 
uttrycker plikt, men uttalas inte negativt utan som en självklarhet. När de säger ”att använda de rätta 
orden” tyder också på att de anser att det finns en sanning, ett rätt sätt att uttrycka sig och att tolka. I 
meningarna framträder objektet när lärarna formulerar sig passivt ”Den har varit lång”.  

Likvärdig bedömning 

Lärarna problematiserar svårigheten att bedöma likvärdigt. De menar att en förutsättning är att lä-
rarna har pedagogiska diskussioner för att skapa ett gemensamt språk, men även då kan det vara 
svårt eftersom lärare är olika och iakttar olika kvaliteter hos elever. Trots att lärare ges tid till dessa 
diskussioner tyder diskursen på att lärarna tycker att det är en nästintill omöjlig uppgift.  

- Vi måste ju få ett gemensamt språk till att börja med, där man pratar om samma sak, så att 

man verkligen vet att man pratar om samma sak. 

- Ja, hur får man det då?  

- Att man har pedagogiska diskussioner. 

… 

- (…) det har varit en svår process tycker jag, speciellt om man är i en grupp som jobbar inom 

samma ämne så visar det sig att det, oj åt vilka olika håll man strävar inom alltså lärargrup-

pen. 

… 

- Fast även om man har samma ämne (…) Jag var på Skolverkets föreläsning på Lärarhögsko-

lan för några veckor sedan (…) men då så drog dom en parallell med bedömning: att även 

om man sitter, som till exempel i Let’s dance (ett tv-program, min anm.) och tittar och man 

har samma sätt att se det, man har samma språk så blir det ändå olika poäng (…) 

… 

- (…) Det är ett mycket svårt arbete att få det likvärdigt och känna att det är det, eftersom 

ord står för så olika saker och att man har så olika erfarenheter, och det är människor som 

bedömer andra människor, oerhört svårt. 

Även här använder lärarna sig av modala hjälpverb som till exempel ”måste”, ”måste få ett gemen-
samt språk”, vilket tyder på att de uttalar sig som en sanning. ”Måste” utrycker också plikt, men 
som tidigare nämnts uttrycks detta som en självklarhet. Lärarna lyfter fram svårigheten att bedöma 
lika och uttalar sig därmed implicit kritiskt. Lärarna använder det indefinita pronomen ”man” när de 
syftar på lärare som grupp, vilket kan tolkas som att de menar att svårigheten att bedöma likvärdigt 
är en generell företeelse för majoriteten lärare.  

Styrdokument och riktlinjer 

I lärarnas diskurs framkommer att bedömningar grundar sig till stor del i styrdokument. Lärarna 
uttrycker det genom att återkommande hänvisa till dem och riktlinjer från Skolverket. Lärarhögsko-
lan nämns också som normgivande. 
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- (…) Jag har verkligen försökt att klargöra bedömningsgrunderna i bedömningens inriktning 

och tolka dem med hjälp av läroplan, kursplan och vår egen erfarenhet och så här (…) 

… 

- Jag tycker det känns skönt att ha dom två (analysverktyg, min anm.) för eftersom man vet 

att dom är utvecklade av Skolverket, att dom hänger ihop med våra kursplaner … 

- … 

- Och ribban ska inte vara för låg, sa dom i alla fall på Skolverket. 

… 

- Det sa dom på Lärarhögskolan, att vi ser bedömning som en del av lärandet. 

När lärarna talar om bedömning kopplar de till mål och styrdokument i form av läroplan, kursplaner 
och bedömningens inriktning. Olika kvaliteter och förmågor nämns som bedömningsgrunder. I 
användandet av pronomen ”dom” om Skolverket och Lärarhögskolan, till exempel ”sa dom” ut-
trycks implicit sanning. Ordvalet tyder på ett normativt förhållningssätt och att styrdokumenten har 
en reglerande funktion. Detta tydliggörs när modala hjälpverb som till exempel ”ska” används. 

Skriftliga omdömen  

Lärarna redovisar sina bedömningar i skriftliga omdömen i Stockholm Skolwebb och det fram-
kommer att lärarna inte har varit med och utvecklat kommentarerna som finns att tillgå i dokumen-
ten. Lärarna menar att bedömningen ska ha ett syfte, dels att ge föräldrar och elever information 
och dels att vara en del av lärandet. Till grund för det skriftliga omdömet ligger olika slags bedöm-
ningar, och hur dessa bedömningar sker är inte tydligt för föräldrarna menar lärarna.  

-  (…) Jag tror, eller jag har förstått det så här att det skriftliga omdömet är ju en … liksom en, 

det är ju det som föräldrarna får, som på det där sammanfattade papperet. Min, mitt barn 

beräknas nå målen i år 5 i slöjd till exempel, ja, osäkert, nej. Men den här bedömningen är 

ju mycket mer än själva den där ja den kommer att uppnå (…) 

… 

- Och den kan ju vara dels formativ och den kan ju vara summativ, det beror på vad man har 

för syfte, (…) vad man vill med sin bedömning. Den (det skriftliga omdömet, min anm.) här 

som vi lämnar den är ju mer en avstämning att ja eller nej, barnet klarar målen. Men en an-

nan slags formativ bedömning den riktar sig ju mer mot, riktar sig ju mer mot utveckling och 

det gör ju inte direkt det här papperet tycker jag som man punktar i bara.  

… 

- För nu har man ju kommentarer också till skriftliga omdömen som man lämnar till föräldrar 

och så där, men jag tycker att de inte är särskilt bra faktiskt.  

... 

- Ja, eh, dom (kommentarerna i de skriftliga omdömena, min anm.) är inte från oss. Det står 

en massa konstiga saker ”var mer noggrann”. 

Lärarnas visar en osäkerhet i sin beskrivning av det skriftliga omdömet när de säger ”jag tror”. 
Även vid användandet av modaliteter som ”liksom” och ”ju” uttrycker de en låg grad av affinitet. 
Vad som ligger till grund för bedömningen framgår inte av det skriftliga omdömet enligt lärarna. 
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När lärarna uttalar sig ”som vi lämnar” med pronomen vi uttrycks en maktposition. Det är lärarna 
själva som avgör om eleverna når målen och levererar resultatet till föräldrarna. Även ”som man 
lämnar” visar på detta. 

Lgr 80 

Lärarna presenterades ett scenario i intervjuguiden (bilaga 2) och tolkade att läraren i scenariot ar-
betade efter den ”gamla” läroplanen, Lgr 80, eftersom det fokuserades på formen mer än kunska-
perna. Lärarnas diskurs menar på att många lärare arbetar efter tidigare läroplaner eftersom Lpo 94 
är vagt formulerad och därmed svårtolkad.  

- Ja, jag kan ju säga i mitt ämne (…) det handlar väldigt mycket om produkterna, väldigt 

mycket om produkterna (…) 

- Mm 

- Och inte mer än så, inte bättre än så. Det är ju förfärligt synd att höra. 

- Mm 

- Det är ju inte det, det är ju inte på det sättet vi ska jobba, så att, men det kommer fram, jag 

hör många som säger, det är därför jag säger det här. 

- Men är det inte också väldigt mycket från vår förra läroplan? 

- Jo, men den lever också kvar. 

- Den lever kvar för den här är så svår, den nya, och man har inte fått tid att sätta sig in i den 

ordentligt och då gör man som man alltid har gjort ... som gammal lärare. 

… 

- Jag tror att det är många som fortfarande tänker: ja men i tvåan ska man läsa rymden. 

Och? Sen kommer stenåldern … 

- Som pizzabitar, bocka av. 

... 

- Eller vår Lgr 80, jag har inte sett den men jag tror det … det är många lärare som jobbar så 

fortfarande för att den (Lpo 94, min anm.) är så svårtolkad och för att man är rädd att tappa 

kontrollen, och inte vet vad det är man ska bedöma. 

- Att man är trygg i det liksom. Nu har jag gått igenom rymden med dom här. 

- Dom tar sin pärm i vårterminen i trean: nu ska vi jobba med det här. Det tror jag är jätte-

vanligt. 

Lärarna uttrycker att de tror att ”det är många” som arbetar enligt Lgr 80. Här används det indefini-
tiva pronomen ”man” i ”man är rädd” och ”man är trygg” om lärare som grupp. I samma dialog 
uttrycker lärarna lärare som grupp med det personliga pronomen ”dom” vilket kan tolkas som de 
inte ser sig som del av denna grupp. Lärarna i diskursen gör inte som ”man” och ”dom”, utan följer 
styrdokument och riktlinjer. När lärarna säger ”inte bättre än så” och ” det är ju inte på det sättet vi 
ska jobba” gör de en tydlig värdering och uttalar sig i form av sanning - det finns ett rätt sätt och ett 
fel sätt att arbeta.  
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Bedömning - en komplex uppgift 

I lärarnas diskurs uttrycks att bedömning är en komplex uppgift. De anser att det inte bara är resul-
tat som ska vägas in i bedömningen och menar vidare att det är svårt att synliggöra bedömningen i 
omdömet. Lärarna har heller inte fått utbildning i hur de ska bedöma. 

- Ja, kan man inte reflektera eller analysera så kan man väl aldrig komma längre än G, eller 

högre. Jag vet inte. 

- Och det är den kunskapen som är svår att bedöma också, hur bedömer man det? 

… 

- Och vi då som ändå har utbildat oss ganska nyligen, jag tycker inte man fick mycket kött på 

benen från vår läroplan och kursplaner på Lärarhögskolan. 

-  Det här är som något nytt att sätta sig in i. 

- Eller hur? 

- Ja, som man verkligen behöver sätta sig in i. 

- Och den här skolan har verkligen liksom jobbat med att penetrera, vad står det verkligen. 

- Ja, vi har verkligen gjort det här. När jag gick min utbildning då hade vi inte ens någon riktig 

läroplan, för då va det diskussioner på, bland våra lärare då, vad vi skulle läsa om vi skulle 

läsa den gamla läroplanen eller om vi skulle läsa den här som va proposition då. Så vi ham-

na precis mittemellan. Så jag fick ingen riktigt bra utbildning för det var så svävande. 

… 

- (…) det ligger mycket mer under, vi bedömer mycket mer än vad föräldrarna ser (…) 

- Men sen är det ju också så här att den bedömningen vi gör här, den sker ju hela tiden. 

… 

- Jag tycker alltså att tolkning är det viktiga, att man lägger ner ordentligt med arbete på att 

tolka, för det är inte helt självklart, man tror det när man läser texten … man måste gå in i 

det ordentligt. 

… 

- Jag tycker det är så mycket man ska tänka på, liksom hur, inte bara resultat, utan det är 

också så mycket som ska samspela, det sociala … 

Det transkriberade materialet från fokusgruppsintervjun med lärarna innehåller överlag många mo-
daliteter i form av tillåtelse som ”ska”, ”kan” och ”måste” när lärardiskursen talar om bedömning. 
Subjektiva uttalanden förekommer till exempel ”jag menar” och ”jag tycker”. Lärarna uttalar sig 
även i form av ”man ska bedöma”, ”man ska tänka på” vilket kan tolkas som att de uttalar sanning-
ar.  Även uttalanden om lärarna som en del av yrkesgruppen lärare görs; ” vi ska”. 

Vad tas inte upp i diskursen? 

I diskursanalytiska undersökningar är det lika viktigt att studera vad som inte sägs som det som 
uttrycks explicit. Lärarnas samtal och diskussion kretsar till stor del kring olika styrdokument och 
analysverktyg som ligger till grund för deras bedömning. I styrdokumenten finns mål som elever 
ska ha uppnått i år 3, 5 och 9. Hur lärare ska bedöma en elevs kunskaper när det inte finns mål i år 
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1, 2 och 4 problematiseras inte. De definierar inte begreppet bedömning och om det finns någon 
skillnad mellan begreppen bedömning och omdöme. De diskuterar att bedömning är en komplex 
företeelse, men problematiserar inte tidsaspekten i förhållande till övriga arbetsuppgifter som ingår 
i en lärares arbete. Vidare problematiserar de inte den subjektiva aspekten av bedömning. Inte hel-
ler om flickor och pojkar bedöms olika. Om lärarna uppfattar styrdokumenten som styrande tas inte 
heller upp.  

Analys av diskursiv praktik  

I diskursen uttalade sig lärarna om bedömning i olika skolämnen. De gav uttryck för erfarenheter, 
åsikter och värderingar. Lärarnas utgångspunkt för bedömning av sin undervisning är Lpo 94, kurs-
planer, olika analysverktyg från Skolverket samt skolans egna lokala bedömningskriterier och byg-
ger således på en hög grad av intertextualitet. Detta förstärks av att spår av tidigare läroplaner åter-
finns, när lärarna talar om att Lgr 80 lever kvar i skolan.  

Analys av social praktik 

Den diskursiva praktiken visar på ett normativt förhållningssätt till rådande styrdokument. Lärarna 
återkopplar till olika styrdokument som ligger till grund för bedömningar av elevers kunskaper. 
Lärarna förhåller sig okritiskt till bedömning, och trots det stora tolkningsutrymmet som styrdoku-
menten ger anser lärargruppen att de har hjälp i bedömningssituation av styrdokument. Den diskur-
siva praktiken kan därmed sägas vara reproducerande av den sociala ordningen och maktförhållan-
den döljs och bevaras.  

Skriftliga omdömen  

Beskrivning av data 

De skriftliga omdömena, fem stycken i antal, som studerats är utskrifter från en F- år 5 skola i 
Stockholm som använder Stockholm Skolwebb för att dokumentera skriftliga omdömen. Stock-
holms stads grundskolors skriftliga omdömen i Stockholm Skolwebb påminner om varandra, trots 
att det i olika riktlinjer uttrycks att de skriftliga omdömenas utformning ligger under varje rektors 
ansvar ”Rektorn beslutar om utformningen om sådan skriftlig information som ges i den individuel-
la utvecklingsplanen” (Utbildningsdepartementet, 2008, s. 10).  

Skolan där materialet har samlats in från har valt att ha ett underlag i respektive ämne. Dokumentet 
inleds med namn och klass på elev samt skolans namn. Under följer rubriken Bedömning utifrån 
målen i år 3 – ämnet för elever i år 1-3. Om eleven går i årskurs 4 eller 5 så står det … utifrån må-
len i år 5 - ämnet. Därefter följer rubriken Arbetsområden som ligger till grund för bedömningen. 
Detta är ett fritextfält, det vill säga läraren kan skriva in egen information. Under fritextfältet är 
målen i år 3 respektive år 5, i det aktuella ämnet, formulerade med möjlighet att ”klicka för” fyra 
alternativ; Risk att ej nå, På god väg, Uppnått, Ej påbörjat arbetet. Sedan följer rubriken Kommen-
tarer där läraren har möjlighet att välja färdiga kommentarer i ett ”i-prickningssystem”. Därunder 
finns också möjlighet för läraren att skriva kompletterande information i ett fritextfält. Därefter 
kommer rubriken Skriftlig information – ämnet . Här redovisas om eleven beräknas nå målen i år 3 
respektive år 5, i det aktuella ämnet, med möjlighet att välja Nej, Osäkert eller Ja. Läraren ska ock-
så ange om det finns behov av att upprätta ett åtgärdsprogram i ämnet genom att markera alternati-
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ven Ja, Åtgärdsprogram finns eller Nej. Sist i dokumentet har vårdnadshavare möjlighet att skriva 
in eventuella kommentarer. 

Analys av textnivå 

Textanalys 

Mängden information i de insamlade dokumenten skiljer sig mycket i det inledande fritextfältet 
Arbetsområden som ligger till grund för bedömningen. I fyra av de fem studerade skriftliga omdö-
men är arbetsområdena uppräknade, till exempel att eleven arbetat med nationella prov, problem-
lösning, eller genom att de fyraräknesätten namnges. I det femte omdömet är det en text i omfång 
av cirka två A4-sidor som beskriver på detaljnivå vilka övergripande och detaljerade mål eleven 
arbetat med. 

Modalitet och transitivitet 

Fältet Kommentarer, där läraren prickar/klickar i färdigskrivna kommentarer för ämnet innehåller 
modaliteter i form av tillåtelse ”kan”. De modala hjälpverben ”ska”, ”bör”, ”behöver” och ”måste” 
återfinns ej. Kommentarerna som görs är objektiva uttalanden i form av sanning till exempel ”har 
god tidsuppfattning”, och kan passa vilken elev som helst som uppnår målet. 

- Kan uppskatta, mäta och jämföra ett föremåls längd. 

- Kan klockan analogt och digitalt. 

- Kan positionssystemet. 

- Kan storleksordna. 

- Kan matematikens terminologi. 

- Kan lösa en multiplikationsuppgift och divisionsuppgift med hjälp av huvudräkning, skriftliga 

räknemetoder och miniräknare. 

Fritextfältet Övriga kommentarer/att utveckla innehåller de modala hjälpverben ”ska” och ”kan”. 
Subjektiva uttalanden förekommer i ringa utsträckning till exempel i form av att läraren riktar sig 
till eleven ”Du behöver”.  Även uttalanden om lärarna och eleverna som en gemensam grupp görs; 
” vi ska”. 

- (…) det kan bli ännu bättre. 

- Vi ska jobba på att du blir säker (…) 

- Du behöver jobba med vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra. 

Det modala hjälpverbet ”kunna” uttrycker en förmåga och används genomgående under rubriken 
Mål. Dessa mål är hämtade direkt från kursplanen i ämnet. 

- Kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider. 

- Kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 

miniräknare. 

Frågor 

Diskursen i de skriftliga omdömena innehåller endast en fråga. Att ställa frågor i ett dokument som 
ska beskriva en elev kunskaper kan tolkas som att läraren inte har tydligt underlag om sin elevs 
kunskaper. 
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- Kan du 1-8:ans multiplikationstabeller nu? 

Ordval 

Använda, jämföra, motivera och uppskatta är ord som dokumenten genomgående innehåller, både i 
de preciserade målen, men också i kommentarerna till vad eleven kan. Även begrepp som grund-
läggande och lämplig finns med. Vad dessa begrepp innebär förklaras inte utan förutsätts vara känt.  

- Ha en grundläggande rumsuppfattning (…) 

- Kunna uppskatta och konstruera (…) 

- Väljer lämplig lösningsmetod. 

- Använder grundläggande räknemetoder. 

- Kan uppskatta, mäta och jämföra ett föremåls längd. 

- Motiverar matematiska beräkningar och beskriver muntligt vald lösningsmetod. 

Dessa ord och begrepp kan också förstås olika utifrån vilka språkkunskaper en elev och/eller föräl-
der har, och kan därför tolkas som en maktaspekt.    

Värderingar och fakta om kunskaper 

I fritextfältet ”Övriga kommentarer/att utveckla” blandas värderingar med fakta om kunskaper ge-
nom subjektiva uttalanden.  

- (…) Du arbetar bra på … 

- Du är en härlig elev att ha i klassrummet (…) 

Vad som är kriteriet för att arbeta bra eller att vara en härlig elev finns inte angivit och finns heller 
inte som kursplanemål.  

 En summerande bedömning 

I det skriftliga omdömet synliggörs summativ bedömning från olika tester. Vilka områden diagno-
serna behandlat informeras inte om varför det blir svårt att veta vad som förbättrats/utvecklats eller 
eleven behöver träna mer på. 

- På mult.test har Du förbättrat dig från 41/30 till 63/30 (…) 

- På diagnostiskt prov hade Du 16,5 av 30, det är lite lågt men kommer att bli högre nästa 

gång nu när Du förstår hur det går till. 

- Diagn.test 25,5/30,22/30, 22,5/30. Bra … vilken ökning! 

Lärarens maktposition uttalas implicit genom att förlägga anledningen till att eleven når ett visst 
resultat hos eleven själv, det vill säga när eleven är bekant med diagnostiskt prov. Ordvalet ”Bra” 
uttrycker en subjektiv åsikt. 

Framåtsyftande bedömningar 

I de skriftliga omdömena förekommer exempel på vad eleverna kan utveckla. Hur de ska göra det 
framgår däremot inte, vilket kan tolkas till att ansvaret för att utveckla kunskaperna ligger hos ele-
ven. 

- Att utveckla: -problemlösningsförmåga. 
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- Du behöver jobba med vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra. 

- Vi ska jobba på att du blir säker på de fyra räknesätten. 

Betygsliknande omdöme 

I det skriftliga omdömet finns till varje mål fyra alternativ att pricka/klicka i hur väl eleven når må-
let; Risk att ej nå, På god väg, Uppnått, Ej påbörjat arbetet och kan tolkas som betygsliknande, till 
exempel Risk att ej nå kan tolkas som att man inte är godkänd. 

Vad tas inte upp i diskursen? 

I diskursen i de skriftliga omdömena står kursplanens mål för ämnet och lärarna prickar/klickar i 
vilken grad eleven når målet. Som tidigare nämnts finns fyra alternativ. Hur en elev som riskerar att 
inte nå ett mål ska göra för att nå målet framgår inte, och i den meningen är omdömet inte framåt-
syftande. Diagnos- och testresultat i det skriftliga omdömet redovisar inte vilka moment som prö-
vas, inte heller vilka moment eleven eventuellt behärskar eller behöver utveckla. Förutom att dessa 
verktyg (diagnoser och tester) har använts, framgår inte hur övriga bedömningar som gjorts har gått 
till, till exempel om eleverna varit delaktiga.  

Analys av diskursiv praktik 

I diskursen i de skriftliga omdömena uttalar lärare sig om elevers kunskaper. Omdömena ger ut-
tryck för åsikter och personliga värderingar. Spår av tidigare läroplaner återfinns med kommentarer 
som ” Du är en härlig elev …” och ” Du arbetar bra” vilket förstärker intertextualiteten. Lgr 62 var 
den sista läroplanen som hade subjektiva bedömningar. I Lgr 69 uttrycks tydligt att inga subjektiva 
bedömningar får göras om elevers uppförande och/eller ordning. Bedömningarna av elevens kun-
skaper har gjorts i relation till Lpo 94, kursplanerna samt de nationella proven och bygger således 
på en hög grad av intertextualitet.  

Analys av social praktik 

Omdömena relaterar till kursplanen i ämnet som ligger till grund för bedömningar av elevers kun-
skaper. Det är tydligt att läraren har makten i bedömningssituationen till exempel genom att elever-
na inte är synliga i de skriftliga omdömena. Yngre elever (F-år 6) och deras föräldrar får ta emot ett 
omdöme som kan uppfattas vara betygsliknande, vare sig de vill eller inte. Det skulle kunna uppfat-
tas att betyg har införts i de lägre årskurserna genom skriftliga omdömen i form av ett förklätt be-
tygssystem. Den diskursiva praktiken kan sägas vara reproducerande av den sociala ordningen och 
verkar upprätthållande på rådande på maktstrukturer.  

Styrdokument och riktlinjer 

Beskrivning av data 

De studerade läroplanerna från år 1969, 1980 och 1994 skiljer sig åt både till formen och till inne-
hållet. I Lgr 69 har avsnittet Allmänna anvisningar för skolans verksamhet den största platsen och 
fokus är på hur skolan ska arbeta. Kapitlet Mål och riktlinjer, som återfinns i alla tre läroplaner får 
störst utrymme i Lgr 80. Fokus är fortfarande skolans arbete eftersom det största avsnittet är Rikt-
linjer för arbetet. I Lpo 94 är fortfarande Mål och riktlinjer största avsnittet, men det har kraftigt 
reducerats i jämförelse med Lgr 80. 
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Begreppet bedömning får ett stort utrymme i Lgr 69 i jämförelse med de två andra studerade styr-
dokumenten, men fokus är på betyg trots till exempel rubriken Bedömning av elevernas resultat. I 
Lgr 80 berörs bedömning mindre i omfång, och fortfarande är fokus betyg. Begreppet bedömning 
får störst utrymme i Lpo 94 och lyfts fram under en egen underrubrik ”Bedömning och betyg”. 
Dessutom finns i kursplanernas inledning ett avsnitt om bedömning. Varje kursplan tar också upp 
bedömningens inriktning för det aktuella ämnet. Vid genomläsning återfanns inte begreppet omdö-
me i någon av läroplanerna. 

I Lgr 69 ges exempel på hur man kan bedöma till exempel genom muntliga och skriftliga redovis-
ningar. Även i Lgr 80 uttrycks att bedömningar ska göras på olika sätt, inte bara med skriftliga 
prov. I Lpo 94 ges inga exempel på hur bedömning kan ske mer än att eleven ska få möjlighet att 
allsidigt visa sina olika kunskapskvaliteter och bedömas i förhållande till kursplanemålen.  

Analys av textnivå 

I alla tre studerade läroplaner uttrycks språkbruket normerande och i texterna uttalas påståenden 
som sanningar och får därmed en auktoritativ framtoning. Objektiva uttalanden görs genomgående i 
de tre studerade läroplanerna i form av ”eleven”. 

Lgr 69 

I Lgr 69 finns ett avsnitt om fem sidor om bedömning, under rubriken Bedömning av elevernas 
arbetsresultat där allmänna anvisningar ges. Texten inleds med: 

Den fortlöpande kontrollen av elevernas arbete har en viktig uppgift i undervisningen. Främst av-

ser den att klarlägga, om lärarens undervisning och elevernas arbete varit lämpligt anordnande 

och om eleverna fått avsett gagn av skolarbetet. Läraren bör med ledning av arbetsresultaten 

bedöma, i vad mån klassen eller enskilda elever behöver ytterligare hjälpas och vägledas (Skol-

överstyrelsen, 1969, s. 100). 

Ordvalet kontroll i första meningen signalerar makt. Läraren ska regelbundet kontrollera elevernas 
arbete och bedöma. Här är det rimligt att anta att eleverna inte är delaktiga i bedömningen och att 
det är lärarens subjektiva tyckande som får komma till tals. Visserligen ska lärarens undervisning 
kontrolleras. Hur det sker är inte tydligt utan här är det också troligt att det är läraren själv som gör 
den bedömningen.  

Kontrollen kan ske under olika former: genom muntliga och skriftliga redovisningar, genom före-

drag, uppsatser, prov osv. I allmänhet bör de muntliga, som i regel skall uppta endast en mindre 

del av undervisningstiden, hållas i samtalsform, men eleverna bör även få tillfälle att lämna läng-

re sammanhängande redogörelser (a.a., 1969, s. 100). 

Ordet kontroll, som här jämställs med bedömning, återkommer flera gånger under avsnittet om 
bedömning. Exempel på hur dessa kontroller kan ske ges, men hur läraren ska bedöma om en elev 
klarar kontrollen tydliggörs inte och därmed uttrycks lärarens maktposition implicit. Det modala 
hjälpverbet ”bör” uttrycker rekommendationer medan när ”skall” används syftas en mer tvingande 
situation vilket skapar motsättningar i satsen.  

Betygen är långt ifrån nödvändiga i alla kontrollerande, utvärderande och diagnostiserande sam-

manhang. Där de ges, måste de vara objektiva i den betydelsen, att resultaten för elever inom 

en och samma klass och för elever i olika klasser bedöms enligt samma normer (a.a., 1969, s. 

100). 
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Här uttalas att betygen ska vara objektiva och det modala hjälpverbet ”måste” uttrycker att det 
handlar om plikt. Objektiviteten, det vill säga ur olika lärare ska kunna bedöma olika elever på oli-
ka sätt, problematiseras inte utan tas förgiven. 

Bedömningen får under inga omständigheter influeras av ovidkommande synpunkter, t ex hän-

syn till uppförande och ordning (a.a., 1969, s. 101). 

Intressant i det här citatet är att tidigare läroplan nämns implicit. I Lgr 62 fanns betyg i ordning och 
uppförande vilket man i denna tar starkt avstånd ifrån genom att uttrycka ”under inga omständighe-
ter”. Personliga värderingar ska inte väga in eftersom läraren ska, som tidigare nämnts, vara objek-
tiv. Hur en elev uppför sig är ”ovidkommande” enligt läroplanens text, men om det är det för lära-
ren är otydligt eftersom bedömningsprocessen inte är synliggjord. 

I citatet nedan lyfts komplexiteten med bedömning: 

Det är i flertalet ämnen förhållandevis lätt att objektivt gradera förmågan att memorera kun-

skapsstoffet, sådant det framträder vid muntliga och skriftliga förhör. Svårare är det att bedöma, 

i vad mån eleven kan tänka självständigt och konstruktivt i anslutning till det memorerade, över-

blicka och kritiskt bedöma detta och använda kunskaperna för problemlösning i vidare mening. 

Särskilt skall detta beaktas, när prov ges och bedöms. Läraren måste noga se till, att han inte 

övervärderar minneskunskaperna och fäster för litet avseende vid andra väsentliga insikter och 

färdigheter. Hänsyn bör sålunda tas till såväl kunskapernas kvaliteter som till deras kvantitet och 

allsidighet (a.a., 1969, s. 101). 

Här problematiseras svårigheten av att bedöma kvalitativt. Ingen lösning eller hjälp erbjuds, men 
frågan lyfts. Det modala hjälpverbet ”skall” uttalar också att det är en skyldighet för alla lärare att 
beakta detta. Genom att använda det personliga pronomen han förutsätts läraren vara en man.  

Förutom kapitlena Mål och riktlinjer och Allmänna anvisningar för skolans verksamhet finns Tim-
planer och Kursplaner med anvisningar och kommentarer. Kursplanerna i Lgr 69 är uppdelade i tre 
huvudrubriker; Mål, Huvudmoment samt Anvisningar och kommentarer. Vad eleverna ska kunna är 
inte tydligt, utan arbetsområden inom ämnet i respektive stadium räknas upp. Under rubriken An-
visningar och kommentarer ges metodiska anvisningar. 

Lgr 80 

Under rubriken Mål och riktlinjer, i avsnittet Innehåll och samverkan återfinns följande: 

Skolan är skyldig att ta kontakt med föräldrarna till samtliga barn två gånger varje läsår. 

… 

De enskilda samtalen har bl a till uppgift att i årskurserna 1–7 ersätta och i årskurserna 8 och 9 

komplettera den information till föräldrarna som förr gavs huvudsakligen i form av betyg. Föräld-

rarna måste kunna följa sina barns studier och få veta hur barnen utvecklas. Lärarna skall vid 

dessa samtal söka ge en nyanserad bild av eleverna och inte begränsa samtalen enbart till ele-

vernas studieresultat. De bör också utnyttja möjligheterna att få del av föräldrarnas kunskaper 

om och syn på sina barn så att skolans bild av eleverna kan bli så allsidig som möjligt (Skolöver-

styrelsen, 1980, s. 25). 

Explicit uttalas skolans ansvar med ordvalet skyldig. Även det modala hjälpverbet ”måste” uttryck-
er skolans ansvar implicit, att det är plikt för skolan att delge föräldrar information. Även modalite-
ter uttryckt som tillåtelse i form av ”skall”, ”bör” och ”kan” återfinns. Det uppstår en motsättning 
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när ”skall” används i samma sats som ”söka”. Det modala hjälpverbet ”skall” är tvingande, medan 
”söka” ger utrymme för att det inte är möjligt. De modala hjälpverben ”bör” och ”kan” kan ses som 
rekommendationer. Inga riktlinjer för vad som bör ingå när man ger en nyanserad bild av en elev 
tydliggörs. Här är det rimligt att anta att lärarens subjektiva uttalanden, kommentarer om hur eleven 
arbetar eller är, uttrycks vilket de undersökta skriftliga omdömen bär spår av. 

Citatet nedan visar att bedömningar kan ske på olika sätt samt bör sträcka sig över en längre period. 
Även anvisningar på dokumentation ges i form av att läraren tar anteckningar. 

Betyget utgör en bedömning av vad eleven vid betygssättningstillfället presterat. I betyget vägs 

samman prestationerna i olika delar av ett ämne eller en ämnesgrupp. Därvid bör kursplanernas 

accentuering av de olika momenten och deras omfattning vara vägledande. Brister på ett mindre 

viktigt område bör inte få sänka betyget i samma utsträckning, som om det gällt ett mera vä-

sentligt. Betyg i vissa ämnen där skriftliga prov ges, får inte göras beroende enbart av dessa 

prov. Samtliga prestationer skall inräknas, och läraren måste undvika att övervärdera sådana re-

sultat som lättare än andra låter sig bedömas. Betygen skall också grunda sig på iakttagelser och 

anteckningar under hela högstadiet och inte enbart på intryck vid periodens slut. Även läsår då 

betyg inte ges skall lärare föra anteckningar om elevernas arbete som underlag för samtal med 

elev och föräldrar (a.a., 1980, s. 40). 

Inga riktlinjer för vad läraren ska bedöma ges utan läraren rekommenderas att använda kursplaner-
na för att vägledas. Dock är det rimligt att anta att läraren själv avgör genom tolkning vad som be-
tonas i kursplanerna varför maktaspekten är närvarande. Det modala hjälpverbet ”får” används till-
sammans med en negation vilket synliggör maktanspråk eftersom texten framställs som den som 
bestämmer. 

Förutom kapitlet Mål och riktlinjer finns Kursplaner och Timplaner. Kursplanerna i Lgr 80 påmin-
ner om de i Lgr 69. Dock är det endast två huvudrubriker; Mål och Huvudmoment. Inte heller i 
denna läroplan framkommer vad eleverna ska kunna, utan tonvikten är på arbetsområdena i respek-
tive stadium. 

Lpo 94 

I läroplanens första kapitel Skolans värdegrund och uppdrag behandlas likvärdig utbildning: 

Undervisningen skall anpassa till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångs-

punkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja lärande och kun-

skapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §). Normerna för likvärdigheten anges genom de na-

tionella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika för-

utsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet (Skolverket, 2000a, s. 4). 

Det modala hjälpverbet ”skall” uttrycker tillåtelse samt att skolan har en plikt att anpassa undervis-
ningen efter elevernas behov. Explicit uttalas skolans ansvar genom att hänvisa till vad skollagen 
föreskriver. Hur detta ska ske uttrycks inte mer än att det är de nationella målen som anger normen. 
I kursplanernas inledning (Skolverket, 2000b) (bilaga 3) står: 

På varje skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans 

med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättning-

ar, erfarenheter, intressen och behov (a.a., 2000b). 
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Här används det modala hjälpverbet ”måste” och hänvisar till skolans uppdrag och plikt. Dock ger 
verbet tolka stort utrymme för hur detta sker. Hur olika skolor tolkar målen kan därmed skilja sig åt. 
Även inom en skola är det rimligt att anta att det finns en mängd olika tolkningar eftersom lärare 
och elever har olika utgångspunkt. Den likvärdiga utbildningen, och i förlängningen en likvärdig 
bedömning, ger därmed stort tolkningsutrymme.  

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer 

och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda sko-

lan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vård-

nadshavares rätt till inflytande och påverkan (Skolverket, 2000a, s. 5). 

I Lpo 94 uttrycks explicit att skolan, och därmed lärare, måste informera om undervisningens mål. 
Elever ska även vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Ordvalet ”skall” i detta samman-
hang uttrycker att det inte är valfritt för skolor utan att det är en plikt.  

I den nu gällande läroplanen Lpo 94 behandlas bedömning på följande sätt under rubriken 2.7 Be-
dömning och betyg. 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen 

för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika krite-

rier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan (a.a., 

2000a, s. 16).  

Ovanstående talar om att betyg relateras till mål som finns i alla ämnen. När lärare sätter betyg 
finns kriterier för olika kunskapssteg. Verbet ”finns” kan antyda att dessa kriterier inte är tvingande 
att använda utan kan ses som ett komplement om läraren önskar.  

På samma sida under rubriken Mål redogörs för mål att sträva mot:  

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och  

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i rela-

tion till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (a.a., 2000a, s.16).  

Det modala hjälpverbet ”skall” uttrycker att det är skolans skyldighet att eleven utvecklar förmåga 
eller tar ett större ansvar. Samtidigt uttrycker ”sträva mot” en vaghet. Synliggörandet av elevens 
utveckling ställer stora krav på dokumentation för tydliggöra en progression och hur detta ska ske 
anges inte.  

Ännu lite längre ned under rubriken Riktlinjer uttrycks lärarens övergripande ansvar: 

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,  

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,  

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studiere-

sultat och utvecklingsbehov och  

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper (a.a., 2000a, s. 16).  

Även under rubriken Riktlinjer fastställs vad läraren skall göra. Det modala hjälpverbet uttrycks 
tvingande och som en sanning. Det som tillkommit i denna läroplan i jämförelse med de tidigare 
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studerade läroplanerna är att förutom att elev och hemmen ska redovisas kunskapsutvecklingen ska 
nu också rektor informeras. Eleven är mer delaktig i Lpo 94 som till exempel att eleven ska göra 
självbedömningar samt reflektera kring sin egen och andras bedömning. Här ges implicit exempel 
på framåtsyftande bedömningar, så kallad formativ bedömning. Maktaspekten är fortfarande tydlig 
eftersom det är lärare som sätter betygen. Hur elevens självbedömningar används framkommer inte. 
Ytterligare en maktrelation syns i texten. Eftersom rektor ska informeras är det rimligt att anta att 
detta kan uppfattas som en maktsituation. Elever med låga betyg kanske inte har fått en bra under-
visning, och elever med högre betyg tvärtom. 

Förutom en övergripande läroplan finns även kursplaner i alla ämnen vilka ska ligga till grund för 
undervisningen. Alla grundskolans kursplaner har i huvudsak en enhetlig disposition. Under rubri-
ken Ämnets syfte och roll beskrivs i en inledande text ämnets syfte och roll i förhållande till skolans 
allmänna mål. Därefter följer fyra huvudområden under rubrikerna; Mål att sträva mot, Ämnets 
karaktär och uppbyggnad, Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret samt 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Sedan år 2009 finns det även mål 
som eleverna ska ha att uppnått i slutet av tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska 
som andra språk.  

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad kvalitetsut-

veckling i skolan. Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar sko-

lan. Det är skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa 

mål (a.a., 2000a, s. 8).  

Kursplanerna tydliggör att skolan är ansvarig för att elever ska ges möjlighet att nå uppnåendemå-
len genom att använda det modala hjälpverbet ”skall”.  

Efter beskrivningen av vilka mål eleverna ska ha uppnått följer rubriken Bedömningen i ämnet … 
och där behandlas Bedömningens inriktning vilken beskriver vilka kvaliteter som ska ligga till 
grund för en bedömning.  

I avsnittet bedömningens inriktning beskrivs de kunskaper och kunskapskvaliteter som skall be-

dömas oavsett betygssteg. Avsnittet utgör en brygga mellan kursplaner och betygskriterier och 

ett stöd i det lokala arbetet med att konkretisera och fastställa de kunskapskvaliteter som skall 

ligga till grund för bedömningen av eleven (Skolverket, 2000b). 

Dessa kunskapskvaliteter, ord och begrepp ska alla tolkas av lärare på skolan och ger därmed stort 
utrymme för variation. Bedömningens inriktning är snarlik för alla ämnen i den mån att ord och 
begrepp som ”använda”, ”utveckla” och ”reflektera” återkommer. Det som bland annat skiljer är 
det som är ämnesspecifikt till exempel ”förmåga att upptäcka mönster och samband”, ”göra över-
slag”. Kriterier för betyget Väl godkänt och Kriterier för betyget Mycket väl godkänt avlutar avsnit-
tet om bedömning. Betygskriterierna för väl respektive mycket väl godkänt riktar sig till lärare och 
elever i grundskolans senare år varför jag inte behandlar dem i denna studie. 

Som ytterligare underlag för bedömning tillkommer de enskilda grundskolornas lokala tolkningar 
av kursplanemålen. Dessa skiljer sig från skola till skola och har inte studerats. 

Vad tas inte upp i diskursen? 

De tre studerade styrdokumenten lämnar stort utrymme för tolkningar. I Lgr 80 behandlas likvärdig 
utbildning, men med tyngdpunkten bland annat på tillgång till utbildning, hur eleverna ska gruppe-
ras samt samma möjligheter till fortsatta studier efter grundskolan. I Lpo 94 och kursplanerna tas 
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inte upp hur en likvärdig utbildning ska skapas utan det åligger skolan, och i förlängningen den 
enskilde läraren, att utforma en likvärdig undervisning och till följd en likvärdig bedömning. Detta 
ger stort utrymme åt enskilda skolors, och inte minst lärares, tolkningar. Begrepp som kunskaps-
kvaliteter tas upp men definieras inte, vilket också ger stort tolkningsutrymme för lärare. Överlag 
finns en otydlighet över hur bedömning eller betygssättning sker. 

Analys av diskursiv praktik 

Interdiskursiviteten synliggörs vid analyserandet av de tre läroplanerna. I styrdokumentens diskurs 
uttalas vad skolan och läraren skall göra. Den diskursiva praktiken bygger på flera texter eftersom 
kursplanerna är ett komplement till läroplanerna och lyder under skollagen och grundskoleförord-
ningen. Styrdokumenten bygger således på en hög grad av intertextualitet. Läroplanen och kurspla-
nerna är fastställda av regeringen och genom riksdagsbeslut. Skolan som institution är skyldig att 
följa styrdokumenten och detta påverkar även den enskilde lärarens undervisning. 

Analys av social praktik 

Det blir tydligt att bedömning har fått större utrymme i Lpo 94 än i de tidigare läroplanerna. Även 
ordvalen signalerar en attitydförändring. I Lgr 69 talas om kontroll och Lpo 94 lyfts elevens delak-
tighet i bedömningen fram. Samhällets nya krav samt forskning stärker vikten av att synliggöra och 
tydliggöra bedömning för elever och föräldrar. Den diskursiva praktiken i form av styrdokumenten 
Lpo 94 och kursplanerna följer diskurordningen som råder och styrdokumenten verkar styrande på 
skolor och enskilda lärare. Den diskursiva praktiken kan sägas vara reproducerande av den sociala 
ordningen och verkar upprätthållande på dess rådande maktstrukturer. 

Jämförande analys 
En av mina frågor var vilka likheter och skillnader som kommer till uttryck i de tre undersökta dis-
kurserna och nedan kommer jag att göra en jämförelse mellan diskurserna. Jag kommer även att 
sammanfatta vilka maktrelationer som synliggjorts, vilka texter diskurserna bygger på samt vilka 
konsekvenser bedömning kan få.  

De tre texternas språkbruk skiljer sig åt till viss del på grund av deras olika syften. Lärardiskursen 
beskriver lärares syn på bedömning och omdömen och har kommit till stånd för min undersöknings 
skull. De skriftliga omdömenas syfte är att informera om och beskriva en elevs olika kunskapskva-
liteter samt vara ett led i elevens fortsatta lärande. Läroplanernas syfte är att vara vägledande i en 
lärares arbete. De kan också uppfattas reglerande eftersom de styr skolans, och därmed lärarens, 
uppdrag. Den transkriberade fokusgruppsintervjun karakteriseras av samtal med inslag av diskus-
sion med subjektiva uttalanden i form av ”jag tycker” och ”jag menar”, men oftast förekommer 
”man”. Lärardiskursen hänvisar återkommande till styrdokument och riktlinjer i sin diskussion, och 
uttrycker dessa som sanningar, till exempel lyfter lärarna begrepp som ”bedömningens inriktning” 
och ”mål” frekvent. Styrdokumenten har en mer auktoritativ karaktär där skolans och lärarens upp-
drag i undervisningen, och därmed bedömningssituationen, anges som sanningar. I de skriftliga 
omdömena återfinns styrdokumentens normer i form av kunskapsmål. I dokumentet görs subjektiva 
uttalanden av läraren i ringa utsträckning ”Du är …”, men oftast uttrycks omdömena objektivt om 
eleven.   

I lärardiskursen framträder olika diskurstyper kring bedömningen. Detta syns även i det skriftliga 
omdömet. Det kan sägas råda en maktkamp mellan olika diskurstyper kring synsätt på bedömning 
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genom att tidigare läroplaner fortfarande lever kvar i skolor och lärares undervisning. Lpo 94 och 
kursplanerna ger stort utrymme för olika tolkningar vilket möjliggör att ”göra som man alltid har 
gjort”. 

Likvärdig utbildning behandlas i Lpo 94 och menar att skollagen föreskriver en likvärdig utbildning 
men att det inte betyder att undervisningen sker på samma sätt överallt. Detta förtydligas i kurspla-
nernas inledning med att lärare och elever ska tolka mål. Hur en likvärdig utbildning och i förläng-
ningen likvärdig bedömning ska kunna vara likvärdig när lärare ges stort tolkningsutrymme pro-
blematiseras inte. I lärardiskursen förekommer diskussion om likvärdig bedömning och att lärare 
bedömer olika. I det skriftliga omdömet synliggörs inte vad som ligger till grund för en viss be-
dömning. Eftersom det inte finns mål i alla ämnen i alla årskurs, utan endast mål att uppnå i år 3, 5 
och 9 blir det otydligt hur och på vad bedömningar har gjorts.  

Det råder samstämmighet mellan lärardiskursen och styrdokumentet Lpo 94 när det gäller elevernas 
delaktighet i bedömning av sina och andra elevers kunskaper. Lärarna i intervjun lyfter fram forma-
tiv bedömning vilket även Lpo 94 gör. Eleverna får kommentarer i omdömena som är framåtsyf-
tande, det vill säga bidrar till elevens fortsatta utveckling, men hur en han/hon ska gå till väga är 
inte tydligt. 

Maktaspekten är inte synlig i lärardiskursen. Lärarna problematiserar inte maktaspekten, att det inte 
är jämbördigt mellan lärare och elev, det vill säga att det är rimligt att anta att lärare är de som har 
tolkningsföreträde vid bedömningar genom att ange vad eleven ska kunna. De har också en okritisk 
hållning till styrdokumenten. I de studerade skriftliga omdömena är det läraren ensam som gör sina 
bedömningar utifrån kursplanernas mål. I Lpo 94 anges däremot att elever ska vara delaktiga i un-
dervisningen. Eftersom formativ bedömning är en del av lärandet och därmed undervisningen är det 
rimligt att anta att eleverna skulle kunna vara med och påverka hur bedömningarna utformas. Huru-
vida eleverna är delaktiga i bedömningar eller inte är otydligt i de skriftliga omdömena. 

Intertextualitet syns i alla diskurser och styrdokumentens genomslag är tydlig i lärarnas diskurs och 
i de skriftliga omdömena. Lärarnas diskurs återkopplar genomgående till styrdokument och andra 
riktlinjer, i de skriftiga omdömena finns kursplanernas mål att uppnå, och Lpo 94 och kursplanerna 
bygger på skollagen och grundskoleförordningen. 

För att eleven ska kunna ta ett större ansvar för sitt lärande behöver bedömningen var tydlig. Detta 
kräver att lärare har goda kunskaper i att analysera bedömningar samt delaktiggöra eleverna i be-
dömningsprocessen. För att utveckla förmågan att analysera kunskaper i bedömningar behöver lära-
re får tid tillsammans för att diskutera dessa. Detta lyfts fram i lärardiskursen.  
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Kapitel 5 Diskussion  

Den här studien har haft fokus på tre olika diskurser om omdömen och bedömning i grund-
skolans tidigare år. I detta kapitel kommer jag att diskutera slutsatser jag kan dra av resulta-
ten samt vad dessa kan betyda för undersökningsområdet. Avslutningsvis reflekterar jag över 
forskningsprocessen och vidare forskning inom området.  

Diskussion av resultat 
De tre diskurser jag har studerat visar fler likheter än skillnader. I diskursen i de skriftliga omdöme-
na och i styrdokumenten återfinns samma språkbruk. Även i lärardiskursen finns likheter i språk-
bruket eftersom lärarna hänvisar till styrdokument och riktlinjer samt använder ord och begrepp 
som återfinns i dem. Den tydligaste förändringen av synen på bedömning uttrycks i lärardiskursen 
där en framåtsyftande bedömning lyfts fram. Analysen av läroplanerna visar också att en utveckling 
skett i styrdokumentens syn på bedömning, men fortfarande uttrycks styrdokumenten som sanning-
ar och diskurserna bidrar till att upprätthålla maktrelationerna.  

Trots att vår nuvarande läroplan har varit det officiella styrdokumentet i 15 år syns tidigare läropla-
ner i lärarnas diskurs och i de skriftliga omdömena, men också i styrdokumenten till viss del. I lä-
rardiskursen framträder olika diskurstyper kring bedömningen vilket också syns i det skriftliga om-
dömet. Lärardiskursen ger exempel på hur de arbetar med formativ bedömning, men uttrycker ock-
så att många lärare arbetar efter Lgr 80 genom att göra som de alltid har gjort. Även diskursen i de 
skriftliga omdömena bär spår av tidigare läroplaner genom att lärare kommenterar att en elev ”arbe-
tar bra” eller att en elev ”är härlig”, vilket inte är mål i kursplanerna. Redan i Lgr 69 tog man av-
stånd från subjektiva beskrivningar av elever. Kriterier för hur en härlig elev är eller hur en elev 
arbetar bra finns inte i styrdokumenten utan är tydliga subjektiva uttalanden från lärare. Även Gra-
nath (2008) pekar på att spår av tidigare läroplaner finns, och menar att den pedagogiska synen i 
dagens utvecklingssamtal inte skiljer sig så mycket från kvartssamtalen under den tidigare läropla-
nen, Lgr 80. Det som har tillkommit, och är den stora skillnaden, är att samtalet ska vara framåtsyf-
tande och ”koncentrera sig på åtgärder och planer mer än på orsaker till elevers resultat eller bete-
ende” (a.a., 2008, s. 52). I de studerade utvecklingssamtalen i Granaths avhandling framkom att 
problemen ofta förläggs hos eleverna. Utvecklingssamtalen och loggböckerna verkade korrigeran-
de, och visade även på disciplinerande funktioner enligt Granath (2008). Även Hofvendahl (2006) 
diskuterar kvartsamtal och utvecklingssamtal i sin avhandling, och menar också att samtalen är 
problemorienterade. De skriftliga omdömena som studerats kan också uppfattas betygsliknande 
eftersom till varje mål finns fyra alternativ att pricka/klicka i hur väl en elev når målet; Risk att ej 
nå, På god väg, Uppnått, Ej påbörjat arbetet. Risk att ej nå kan tolkas som att man inte är godkänd 
och tyder på att det betygssystem som finns för de senare årens elever (år 7-9) återfinns nu även hos 
elever i de tidigare åren (F-år 6). Hur en elev som riskerar att inte nå ett mål ska göra för att nå må-
let framgår inte, och i den meningen är omdömet inte framåtsyftande. Vad föräldrar ska göra med 
informationen att eleven når ett visst mål är otydligt eftersom det undersökta skriftliga omdömet 
inte erbjuder någon tydlig hjälp för föräldrar i hur de kan stödja sitt barn i den fortsatta kunskapsut-
vecklingen. Det finns också anledning att fundera över om en elevs alla kunskaper synliggörs i ett 
skriftligt omdöme eftersom det kan vara lättare att identifiera vad en elev inte kan än vilka olika 
kunskaper eleven besitter. 
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Exempel på att styrdokumenten är tvetydiga finns i kursplanernas inledning (bilaga 3): 

På varje skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans 

med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättning-

ar, erfarenheter, intressen och behov (Skolverket, 2000b). 

Eftersom läroplanen ger stort utrymme för lärare att tillsammans med sina elever tolka målen och 
lägga upp undervisningen kan tidigare läroplaner leva kvar – lärarna kan göra som de alltid har 
gjort. Det kan alltså sägas råda en maktkamp mellan olika diskurstyper kring synsätt på bedömning 
genom att tidigare läroplaner fortfarande lever kvar i skolor och lärares undervisning. Tholin (2006) 
diskuterar i sin avhandling att implementering tar tid och lärare lämnades själva i att tolka den nya 
läroplanen. Även Carless (2005) beskriver att tid vid implementering är en viktig aspekt om riktigt 
djup förändring ska åstadkommas. Torrence och Pryor (1998) anser att formativ bedömning är 
komplext. De menar att den formativa bedömningens betydelse behöver sättas i ett klassrumssam-
manhang för att insikter ska nås. Även Black och Wiliam (1998) lyfter fram samma aspekt. Lärare 
tar inte till sig nya idéer för att direktiv ges, utan behöver istället få tid till reflektion för att imple-
menteringen ska lyckas. För att få till en förändring krävs tid och starkt ledarskap (Priestley & 
Sime, 2005). I lärardiskursen framkommer att lärarna inte har fått någon utbildning i bedömningar, 
men att skolan har avsatt mycket tid till att tolka styrdokumenten. Trots tid till implementering på 
den studerade skolan framkommer att lärare fortfarande arbetar efter Lgr 80 vilket uttrycker att 
bedömning är en komplex handling. Lärardiskursen använder begreppet bedömning återkommande, 
men ger inga exempel på ett djupare plan hur det går till vilket förstärker min tolkning att bedöm-
ning är en komplex företeelse. Frånvaron av att problematisera hur eleven är delaktig i den formati-
va bedömningen väcker också frågor. 

I lärardiskursen diskuteras likvärdig bedömning och att lärare bedömer kunskaper olika. Vad lärare 
ska bedöma i de olika årskurserna är inte tydligt eftersom mål att uppnå endast finns i år 3 i svens-
ka, svenska som andra språk och matematik, samt i år 5 och 9 i samtliga ämnen, och detta proble-
matiseras inte i diskursen. De skriftliga omdömena synliggör inte vilka kunskapskvaliteter som 
behöver utvecklas. I stället återfinns kommentarer som till exempel ”25,5/30” vilket inte ger någon 
information om vilka mål en elev når, vilka kunskapskvaliteter eleven har/inte har eller hur eleven 
ska göra för att utvecklas. Hur delaktiga eleverna har varit i bedömningsprocessen synliggörs inte 
heller. Genom att eleverna blir delaktiga i bedömningsprocessen förändras deras roll från passiva 
till aktiva elever och därmed ökar också deras möjligheter till att ta större ansvar för sitt eget läran-
de. Maj Törnvall (2001) menar att det är av vikt att både lärares och elevers uppfattningar synlig-
görs eftersom det kan bidra till att skapa en helhetsbild av bedömningsfenomenet. Hennes avhand-
ling visar också att svagpresterande elever är oroliga vid skriftliga prov eftersom de ofta misslyck-
as. Genom att medvetandegöra bedömning gynnas framför allt svagpresterande elever menar Black 
och Wiliam (1998). Liknande resultat har framkommit i Harlen och Winters (2004) studie när de 
studerat strategier för lärande, och de menar att formativ bedömning minskar gapet mellan hög- och 
lågpresterande elever. I fokusgruppsintervjun med lärarna framkommer att likvärdig bedömning är 
en komplex företeelse eftersom ord kan betyda olika för olika personer.  

Lärare har en avgörande roll i elevers kunskapsutveckling. Det är ingen lätt uppgift eftersom läro-
planen och kursplanens mål ger stort utrymme för olika tolkningar. Inga konkreta exempel på hur 
bedömning ska gå till uttrycks i den nuvarande läroplanen mer än att läraren ska låta eleven visa 
sina kunskaper på olika sätt till exempel både muntligt och skriftligt och i samarbete med eleverna. 
Som tidigare nämnts visar forskning att det är komplext och svårarbetat att bedöma formativt vilket 
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kan leda till att det lätt mätbara används i större utsträckning. Konsekvenserna av att det lätt mätba-
ra i form av till exempel skriftliga prov på faktakunskaper görs blir att elever får svårare att utveck-
la kunskapskvaliteter som att kunna analysera och reflektera. Även olika kunskapsformer är viktiga 
att erbjuda elever. Finns endast ett sätt att visa sina kunskaper, till exempel genom skriftliga prov, 
kommer det att gynna högpresterande elever. I skolan framträder tydligt att lärarna har tolkningsfö-
reträde vid bedömningar. Läraren har det slutgiltiga ordet och därmed makten. Makten behöver inte 
vara auktoritär utan kan förhandlas menar Gunilla Granath (2008). Inte i någon av diskurserna pro-
blematiserades lärarens makt. De sociala konsekvenser för elevers lärande kan bli att de svagpreste-
rande eleverna fortsätter att ofta misslyckas och de högpresterande, som har lätt att lära utantill och 
se samband, analysera etcetera fortsätter att lyckas. Bedömningen kvarstår alltså som ”hemlig” och 
oförhandlad. Bedömningssystemet i grundskolan bygger inte på en tydlig analys av hur kunskaper 
kan visas fram vilket är problematiskt. Därför är det troligt att lärare kommer att fortsätta att göra 
som de alltid har gjort och för eleverna kommer bedömningen förbli ”en gåta”. Enligt Lpo 94 ska 
skolan sträva efter att eleverna ”utvecklar ett större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan 
att själv bedöma sina resultat och ställa egen och annans bedömning i relation till de egna arbets-
prestationerna och förutsättningarna” (Skolverket, 2000, s. 16). Hur elever ska utveckla förmågan 
att bedöma sina egna resultat i jämförelse med andras bedömningar är oklart eftersom det är kom-
plext även för lärare. 

Resultatet i min undersökning visar att bedömningsnormen och maktaspekten kopplad till den åter-
finns i alla diskursiva praktiker. De undersökta diskurserna, som alla kan ses som en del av institu-
tionella praktiker, bidrar till att upprätthålla maktrelationer. Vidare visar resultatet att trots att lärare 
har arbetat med implementeringen av Lpo 94 under flera år har processen varit svår. Fokusgrupps-
intervjun visar att den gamla läroplanen lever kvar beroende på det stora tolkningsutrymme Lpo 94 
ger. Bedömningen är en komplex företeelse och kräver tid till återkommande pedagogiska diskus-
sioner och när dessa diskussioner uteblir är det en trygghet att kunna beta av arbetsområden och på 
så sätt ha kontroll. Fokusgruppsintervjun visar också att lärare arbetar med formativ bedömning, för 
att utveckla elevens kunskaper och undervisningens riktning. Genom att lärare, i pedagogiska dis-
kussioner, utvecklar ett gemensamt professionellt yrkesspråk kan bedömningsarbetet synliggöras. 
Detta tillsammans med att erhålla djup kunskap om kursplanemålen kan verbalisera vad och hur 
lärare bedömer. En förändring kräver bland annat en tydlig skolledning som prioriterar och avsätter 
tid för kontinuerliga diskussioner om bedömning och undervisning vilket stöds av bland andra Pri-
estley och Sime (2005). Skolledningen behöver också avsätta tid för att utforma de skiftliga omdö-
mena så att de tydligt stämmer överens med rådande styrdokument och riktlinjer, det vill säga att de 
tydligare speglar en framåtsyftande bedömning och elevens delaktighet. Med tanke på att nya läro-
planer och kursplaner för de olika skolformerna kommer att vara klara för att implementeras från 
och med läsåret 2010/2011 finns det all anledning att dra lärdom av tidigare forskning (bland andra 
Black & Wiliam, 1998; Priestley & Sime, 2005; Carless, 2005; Tholin, 2006) och därför förbereda 
implementeringen noggrant samt avsätta tid för detta. 

Jag har försökt att problematisera hur bedömningsbegreppet används och får mening i de undersök-
ta diskurserna och inte eftersträvat en allmän definition av begreppet. För att nå en förändring krävs 
en förändring på alla tre nivåer eftersom att de står i dialektiskt förhållande till varandra. De tre 
exemplen på bedömningssituationer jag inledde uppsatsen med syns i alla de tre studerade diskur-
serna. De kan vara en bekräftelse för eleven om hon/han är på rätt väg, men alla tre exemplen be-
höver, enligt mig, kompletteras med en kommentar för att ge mening åt den fortsatta kunskapsin-
hämtningen.  
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Reflektion över forskningsprocessen 

I den här studien har tre olika diskurser om bedömning och omdöme beskrivits och analyserats. I 
studien har jag bland annat använt fokusgruppsintervju som insamlingsmetod. Vid en fokusgrupps-
intervju kan ett samtal komma till stånd och erfarenheter utbytas om till exempel begreppet bedöm-
ning, men några generella anspråk på studiens resultat görs inte. Resultatet i fokusgruppsintervjun 
var något oväntat, då jag fann att lärarna förhöll sig okritiskt till styrdokumenten och därmed låg 
mycket nära den rådande normen. Fokusgruppen problematiserade inte till exempel hur tolkningar 
av en kunskap går till. Styrdokument ska vägleda lärare, men som studien visar är de idag lämnade 
själva att tolka hur en kunskap syns och hur en bedömning ska göras. Det finns anledning att reflek-
tera över intervjuguidens styrande roll och hur mycket den påverkade deltagarna. De fick guiden 
två dagar före intervjun och därmed hade de tid till att förbereda sig om de ville till exempel genom 
att läsa om bedömning i styrdokument. Det blir också svårt att veta vilka frågor/ämnen som eventu-
ellt hade kommit upp – eller inte hade kommit upp – i diskussionen om de inte hade haft frågorna i 
intervjuguiden. Eftersom deltagande i fokusgruppsintervjun var frivillig är det rimligt att anta att de 
lärare som valde att delta är intresserade av bedömning. En fokusgruppsintervju med andra lärare 
hade kanske fått ett annat utfall eftersom skolor har hunnit olika långt i sitt arbete med implemente-
ringen av Lpo 94. Detta gäller också för de skriftliga omdömena. De skriftliga omdömena som stu-
derats kan inte heller generaliseras utan representerar en skolas skriftliga omdömen vid det tillfället 
studien gjordes. Utifrån egna erfarenheter och med stöd av forskning (Carless, 2005; Tholin, 2006), 
menar jag att arbetet med implementeringen av Lpo 94 ser olika ut på olika skolor i Sverige. Det är 
också troligt att de skriftliga omdömena ser olika ut på olika skolor eftersom det faller under varje 
rektors ansvar att besluta om utformningen av dessa. Det är också rimligt att anta att de skriftliga 
omdömena förändras och utvecklas i takt med att nya direktiv och styrdokument tillkommer. De 
skriftliga omdömena för grundskolorna i Stockholm stad som finns i Stockholm Skolwebb liknar 
varandra till stor del eftersom rektorerna har sökt skapa en enhetlig mall, men det är troligt att om-
dömena varierar både till form och till innehåll överlag i Sverige. 

Med kritisk diskursanalys har jag studerat hur fenomenen bedömning och omdöme konstrueras och 
försökt tränga bakom det förgivettagna genom att belysa hur lärare, skriftliga omdömen och styrdo-
kument talat om begreppen och därmed undersöka hur den sociala praktiken skapas, regleras och 
rekonstrueras. Med Faircloughs tredimensionella analysmodell har jag analyserat på textnivå, dis-
kursiv och samhällelig nivå. 

Vidare forskning 

Den här studien har fokuserat på hur begreppen bedömning och omdöme konstrueras i tre olika 
diskursiva nivåer. För vidare forskning skulle det vara intressant att omfatta studien med att ha flera 
fokusgrupper på olika nivåer och undersöka hur fokusgruppsintervjuer med lärare, skolledare och 
elever relaterar till bedömning och omdömen. Det skulle också vara intressant att studera interak-
tionen lärare – elev och elev – elev samt hur lärare konkret bedömer kunskap och kunskapskvalite-
ter, det vill säga hur en kunskapskvalitet tar sig i uttryck och uppmärksammas i den dagliga verk-
samheten det vill säga vad lärare bedömer, men också vad lärare inte bedömer. 
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Bilagor 

Brev till fokusgruppsintervjudeltagare 

Bilaga 1 

Stockholm 2009-xx-xx 

Hej, 

Jag heter Sanna Wettergren och arbetar som mellanstadielärare på Engelbrektsskolan i Stockholm. 
Under hösten 2007 och våren 2008 läste jag allmändidaktik på avancerad nivå (Vetenskapsteori och 
metod samt Didaktiska teorier och perspektiv) på Campus Konradsberg, Stockholms Universitet 
och håller nu på att skriva min uppsats. Uppsatsen handlar om hur lärare på fältet resonerar kring 
omdömen och bedömning av elevers kunskaper. 

Min fråga är nu om jag skulle kunna få komma till er skola och träffa en grupp lärare, F- år 6, för 
att göra en fokusgruppsintervju. Urvalskriterier är att lärarna har lärarexamen. Jag ser gärna att 
gruppen består av både män och kvinnor samt lärare som har både kortare och längre erfarenhet av 
yrket. 

Fokusgruppsintervju är lämplig att använda då man vill höra flera personers uppfattningar om en 
eller flera problemformuleringar/frågeställningar. Det rekommenderade antalet deltagare i en fo-
kusgrupp är fyra till sju stycken. De som deltar i en fokusgruppsintervju för själva ett samtal där 
intervjuaren leder diskussionen samt styr samtalet så att det inte tappar fokus. Genom fokusgrupps-
intervjuerna vill jag undersöka hur lärare resonerar kring bedömning och omdömen, och vilka ord 
och begrepp som är centrala. Fokusgruppsintervju är en interaktion mellan deltagarna och ofta ett 
uppskattat tillfälle som kan ses som fortbildning! 

I en fokusgruppsintervju kan det vara känsligt att dela med sig av sina innersta tankar/reflektioner, 
och min ambition är att beskriva verksamheten och att analysera materialet kritiskt, inte att kritisera 
själva läraren. Vidare kommer jag att följa de forskningsetiska principer som Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har formulerat i fyra huvudprinciper (informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) och jag kommer att poängtera 
att det som sägs i gruppintervjun ska stanna inom gruppen. Data kommer också att anonymiseras så 
att lärare inte går att identifiera. Deltagande i fokusgruppsintervjun är frivillig och lärare som deltar 
kan välja att avbryta sitt deltagande om hon eller han så vill.  

Fokusgruppsintervjun sker vid ett tillfälle och tar ca 1 h 30 min. 

 

Med vänlig hälsning 
Sanna Wettergren 
 
sanna.wettergren@comhem.se 
sanna.wettergren@utbildning.stockholm.se 
mobilnummer: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till fokusgruppsintervju 

Scenario 

Marie 58 år har arbetat i 36 år som mellanstadielärare och ses som kunnig av sina kollegor och sin 
skolledning. När hon började arbeta som lärare i början av 1970-talet såg arbetsuppgifterna annor-
lunda ut än hur det är i dag. Idag ska Marie undervisa i flera klasser och bedöma elever som hon 
undervisat under en kortare tid. Även utbildningen såg annorlunda ut, till exempel har Marie ingen 
utbildning i bedömning. 

Marie har vid jullovet tagit över en klass av en kollega som har gått på föräldraledighet. När be-
dömningar ska göras inför terminens utvecklingssamtal samlar hon in underlag för bedömning. Hon 
märker att tre elever riskerar att inte nå målen. Marie går igenom föregående termins underlag i 
ämnet och ser där att den tidigare läraren har bedömt att eleverna når målen i ämnet/beräknas nå 
målen i år 5. Marie känner sig undrande. Vad beror det på att de båda lärarna bedömt så olika? Hon 
pratar givetvis med kollegan som hade eleverna föregående termin, och kollegan vidhåller sin be-
dömning. Kollegan berättar att de tre eleverna har arbetat med alla moment, slutfört arbetsuppgif-
terna i tid och de skriver och räknar snyggt och prydligt i sina böcker. 

 

 

Frågor till lärare 

1. Hur definierar ni begreppen bedömning och skriftligt omdöme? Vad är skillnaden? 

 

2. Vilket underlag/dokumentation bygger era bedömningar på? Är det olika för olika ämnen och 
olika åldrar? 

 

3. Hur ser bedömningsprocessen ut? Är det olika för olika ämnen och olika åldrar? 

 

4. Hur beskriver ni interaktion och kommunikation mellan lärare och elev i bedömningsprocessen? 

 

5. Tror ni sättet att bedöma påverkar elevernas möjligheter att lära, och i så fall hur? 

 

6. På vilket sätt påverkar läroplanens och kursplanernas direktiv bedömningen? 

 

7. Hur ser ni på rättssäkerheten och likvärdigheten i bedömningsprocessen? På vilket sätt arbetar ni 
med den? 
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     Bilaga 3 

Kursplaner och betygskriterier 

  

Inledning 
 

Kursplaner 

Grundläggande bestämmelser om grundskolan återfinns i skollagen (1985:1100) och grundskole-
förordningen (1994:1194). Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden 
som skall prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för den. Vid sidan av 
dessa föreskrifter för skolans verksamhet finns kursplaner. Dessa är bindande föreskrifter som ut-
trycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. 

I kursplanens inledande text, ämnets syfte och roll i utbildningen, tydliggörs hur ämnet bidrar till att 
målen i läroplanen uppfylls samt hur ämnet motiveras utifrån olika samhälls- och medborgarbehov. 

Mål att sträva mot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla ele-
vernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Dessa mål 
utgör det främsta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter inte någon gräns för ele-
vens kunskapsutveckling. 

Avsnittet ämnets karaktär och uppbyggnad behandlar ämnets kärna och specifika egenskaper samt 
väsentliga perspektiv som kan läggas på undervisningen i ämnet. Genom att olika ämnen har olika 
karaktär beskrivs de på skilda sätt. 

Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det femte respektive 
det nionde skolåret. Målen uttrycker därmed en grundläggande kunskapsnivå i ämnet vid dessa 
bägge tidpunkter. Mål att uppnå för det nionde skolåret ligger till grund för bedömningen om en 
elev skall få betyget Godkänd. De allra flesta elever kommer naturligtvis längre och skall också 
komma längre i sitt lärande. 

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt stort 
utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna anger inte arbetssätt, 
organisation eller metoder. Däremot lägger de fast de kunskapskvaliteter som undervisningen skall 
utveckla och anger därmed en ram inom vilken val av stoff och metoder skall göras lokalt. På varje 
skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna 
planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, 
intressen och behov. 

Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och lust att fort-
sätta lära. I undervisningen skall eleverna få utveckla förmågan att dra slutsatser och generalisera 
samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser. Med utgångspunkt i egna erfa-
renheter och frågor kan eleven utveckla ett gott omdöme och få känsla för vad som är väsentligt. 

Både läroplan och kursplaner skall ligga till grund för planeringen av undervisningen. Grundläg-
gande värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta skall inte 
bara genomsyra undervisningen i varje ämne, utan också påverka såväl organisation och samord-
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ning av undervisningen i olika ämnen som val av arbetssätt. Målen i läroplanen anger undervis-
ningens inriktning och riktlinjerna anger principerna för hur arbetet skall bedrivas. 

I det följande presenteras kursplanerna i alfabetisk ordning. Ämnena biologi, fysik och kemi är 
samlade under rubriken naturorienterande ämnen och ämnena geografi, historia, religionskunskap 
och samhällskunskap under rubriken samhällsorienterande ämnen. De gemensamma texterna för 
naturorienterande respektive samhällsorienterande ämnen och kursplanerna för de enskilda ämnena 
inom respektive block utgör tillsammans det nationella uppdraget för utbildningen i dessa ämnen. 

Uppdelningen i ämnen är ett sätt att organisera utbildningens innehåll, men avsikten är inte att ska-
pa gränser mellan dem. Samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en allsidig och 
meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer. 

 

Bedömning 

Grundläggande bestämmelser för betygssättningen finns i grundskoleförordningen samt i läropla-
nen (Lpo 94). För att få betyget Godkänd i ett ämne eller ett ämnesblock skall eleven ha kunskaper 
som motsvarar de mål i kursplanen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 
När betyg sätts innan ett ämne eller ett ämnesblock avslutats, skall de kunskaper bedömas som ele-
ven inhämtat i ämnet eller ämnesblocket fram till och med den aktuella terminen. Denna bedöm-
ning sker utifrån mål som bestäms lokalt med hänsyn tagen till de mål eleven skall ha nått då ämnet 
avslutas. Nationella kriterier för betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd har på regeringens 
uppdrag fastställts av Skolverket och är bindande föreskrifter för betygssättningen i slutet av år nio 
(SKOLFS 2000:141). Även för de högre betygen gäller att bedömningen skall ske utifrån kriterier 
som bestäms lokalt när den görs vid tidpunkter då ämnet eller ämnesblocket inte avslutats. 

Skolverkets föreskrifter om betygskriterier för grundskolans ämnen innehåller generella bestäm-
melser för tillämpningen av betygskriterierna samt bedömningens inriktning och betygskriterier för 
varje ämne eller ämnesblock. 

I avsnittet bedömningens inriktning beskrivs de kunskaper och kunskapskvaliteter som skall bedö-
mas oavsett betygssteg. Avsnittet utgör en brygga mellan kursplaner och betygskriterier och ett stöd 
i det lokala arbetet med att konkretisera och fastställa de kunskapskvaliteter som skall ligga till 
grund för bedömningen av eleven. 

Betygskriterierna preciserar vilka kunskaper som krävs för att få betyget Väl godkänd respektive 
Mycket väl godkänd. Det högre betygssteget innefattar kraven för det lägre. För att erhålla betyget 
Väl godkänd skall eleven ha kunskaper enligt samtliga kriterier som gäller för betyget. För att er-
hålla betyget Mycket väl godkänd skall eleven förutom de kunskaper som gäller för Väl godkänd ha 
kunskaper enligt kriterierna för Mycket väl godkänd. Huvudregeln är att eleven skall uppfylla samt-
liga kriterier för att erhålla något av de bägge betygen. För dessa betygssteg gäller dock att särskilt 
väl utvecklad förmåga avseende något eller några kriterier kan väga upp brister avseende ett eller 
ett par andra kriterier. 

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som eleven 
skall ha uppnått eller enstaka kriterier som eleven skall ha uppfyllt. Med särskilda skäl avses funk-
tionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör 
ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål eller uppfylla ett visst kriterium. Detta 
gäller samtliga betygssteg. 
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Bedömningens inriktning samt betygskriterier för olika ämnen presenteras i anslutning till respekti-
ve kursplan. De naturorienterande ämnena har gemensamma betygskriterier. För de samhällsorien-
terande ämnena finns kriterier dels för det samhällsorienterande ämnesblocket i sin helhet, dels för 
varje enskilt ämne. Vid bedömningen av elevens kunskaper gäller både de gemensamma och äm-
nesspecifika betygskriterierna. 

 

Skolverket 2009-08-09 


