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Sammanfattning 

Forskningen kring gymnasielärares bedömningsarbete har varit begränsad och 

utvecklingsarbetet på området har främst grundat sig på bedömningens administrativa 

funktion och därför har utgångspunkten inte tagits i den praktiska verksamheten. Av den 

anledningen har lärares bedömningskompetens inte utvecklats i takt med de förändringar som 

skett i samhället och inom skolan. I Sverige finns det dock skolor som har uppmärksammat 

den här problematiken och som arbetar aktivt för att förbättra bedömningsarbetet, i syftet att 

bedömningen ska bli ett verktyg för lärande. På en av dessa gymnasieskolor har jag hämtat 

mitt empiriska material och genom en analys inspirerad av en diskursteoretisk ansats har jag 

undersökt den bedömningsdokumentation, i form av skriftlig återkoppling, som utförts av två 

gymnasielärare i ämnena matematik och svenska.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka begränsningar de diskursiva ramarna i lärares 

bedömningsdokumentation skapade för elevernas förutsättningar för lärande, samt vilka 

identifikationsmöjligheter eleverna fick genom de subjektspositioner som framträdde i 

diskurserna, i förhållande till Den Andre. 

 

Diskursanalysen visar, med stöd i tidigare forskning, att hur lärare formulerar sig i förhållande 

till mål, tecken på lärande och framåtsyftande feedback blir betydelsefullt när det gäller såväl 

elevernas identifikationsmöjligheter som deras förutsättningar för lärande. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv framkom att det är oerhört viktigt för specialpedagogen att 

tillsammans med lärare analysera och reflektera kring det skrivna. I ett proaktivt 

elevhälsoarbete bör detta ske innan bilderna, genom orden, förmedlas till eleven. Detta för att 

undvika att denne skapar en bild av sig själv som misslyckad i skolsammanhang. Av studien 

blev det även uppenbart att det inte är självklart att bedömning, bara för att den är av formativ 

karaktär, fungerar som ett verktyg för lärande.  
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1. Inledning 

Vem är eleven i bedömningsdokumentationen? Är eleven kompetent och kunnig. Är eleven 

misslyckad eller är han/hon i behov av särskilt stöd? Vilka bilder, av eleven, förmedlar lärare 

till honom/henne i dokumentationen och vilka identifikationsmöjligheter skapar det skrivna 

för eleven i skolan? Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (1999) menar att sättet 

som vi uttrycker oss på inte beskriver världen runt omkring oss, vår identitet eller de sociala 

relationer som vi ingår i, på ett neutralt sätt. Istället anser de att språket har betydelse för hur 

vi skapar och förändrar vår syn på omvärlden och oss själva. Det finns dessutom, enligt 

författarna, situationer då en individ inte har så stora valmöjligheter när det gäller vilken 

identitet han/hon kan anta. Ingela Andréasson och Maj Asplund Carlsson (2009) är eniga med 

Winther Jørgensen och Phillips (1999) när det gäller språkets roll i identitetsskapandet och de 

skriver att elevens självbild påverkas av det som lärare beskriver och förmedlar till denne i 

olika typer av dokumentation. Av den anledningen blir det viktigt att som lärare reflektera 

kring hur man uttrycker sig i den återkoppling som man ger till eleven gällande dennes 

utveckling och lärande.  

 

Skriftlig återkoppling, och då i form av bedömningsdokumentation utformad i 

gymnasieskolan, är kunskapsobjektet i den här uppsatsen. För att kunna undersöka det skrivna 

ordet i bedömningsdokumentationen i förhållande till elevers identitetsskapande har jag valt 

att göra en diskursanalys. Diskursanalysen som teori och metod används ofta i sammanhang 

då det som ska undersökas och förstås är språk och subjekt, enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (1999). I den här sortens undersökning är syftet inte att kategorisera uttalanden om 

världen i förhållande till vad som är sant eller falskt. Det handlar istället om att ”se mönster 

[…] i utsagorna – och [se] vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av 

verkligheten får” (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s 28).  

 

Eva Forsberg och Viveca Lindberg (2010) har gjort en kartläggning av 

bedömningsforskningen som utförts i Sverige och av den framgår det att undersökningar 

kring de förutsättningar och/eller begränsningar som bedömning kan medföra för lärande är 

få. Det är enligt Forsberg och Lindberg angeläget att forskning som binder samman lärande, 

kunskap och bedömning bedrivs, med tanke på att den största delen av 

bedömningsforskningen i dagsläget berör skolors resultat samt hur väl elever presterar i 

relation till internationella tester av olika slag. I den här uppsatsen är det min föresats att 
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undersöka bedömningsdokumentationen som skapats i ämnena svenska och matematik, 

eftersom det ofta är dessa ämnen som fokuseras när nivån på elevers prestationer kritiseras, i 

förhållande till dessa mätningar. Forsberg och Lindberg (2010) anser vidare att det är 

förvånande att intresset för lärares bedömningsarbete har varit så begränsat med tanke på att 

det, då kartläggningen gjordes, fanns ca 165 000 lärare i Sverige. 

 

Christian Lundahl (2011), forskare vid Uppsala universitet, menar att svenska lärare inte har 

utvecklat sin bedömningskompetens sedan 50-talet och det trots att kunskapsmassan i 

samhället har ökat och innehållet i undervisningen har förändrats. Den forskning som har ägt 

rum i Sverige kring bedömning har, enligt honom, varit frånkopplad lärares yrkespraktik. Det 

egna yrkets fundament har inte stått i fokus för utvecklingsprocessen och det beror, enligt 

Lundahl, på att det i Sverige råder en kombination mellan intern och extern 

bedömningsverksamhet, där de administrativa kraven på bedömning har fått större legitimitet 

i arbetet kring en förändrad bedömningspraktik. Vidare framhåller Lundahl att de länder som 

enbart praktiserar en intern bedömning, såsom t.ex. Tyskland, har fått lärare som är mycket 

kompetenta i bedömningsfrågor (Lundahl 2011). 

 

Det är min uppfattning att det är väldigt viktigt att vara kompetent i bedömningsfrågor, 

eftersom läraren utöver att kunna påvisa elevens kunskapsutveckling även har till uppgift att 

stärka elevens tro på sig själv samt elevens tro på den egna förmågan att lära. I läroplanen står 

det att ”[e]leverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är en förutsättning för 

personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv inställning och att återskapa 

en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro 

på sig själva och på framtiden” (Lgy 11, s 8). Det är en utmaning för lärarna i gymnasieskolan 

att återskapa en positiv inställning till skolarbetet hos de elever som tidigare har haft negativa 

skolerfarenheter. Enligt Rick Stiggins (2010), grundare av Assessment Training Institute, lär 

sig eleven att se på sig själv på ett visst vis genom den bedömning och de betyg som denne 

fått genom åren i skolan. Eleven placerar sig någonstans på en skala som sträcker sig från 

svag och misslyckad till duktig och framgångsrik. Det får konsekvenser för elevens förmåga 

att lära och Stiggins menar att det handlar om känslomässiga effekter, vilka antingen skapar 

goda förutsättningar för lärande eller hinder för lärande.  

 

Under skolåren, vilka i Sverige omfattar 13 stycken, skapar eleverna en bild av sig själva 

genom den återkoppling de får på prestationer som de utför, om Stiggins (2010) tankegångar 



 

3  

är korrekta. En del elever uppvisar goda resultat redan då de börjar skolan. Effekterna av 

bedömningen upplevs för dessa elever som något positivt, menar Stiggins (2010). De ser på 

sig själva som framgångsrika och de får snabbt en allt större tillit till sin egen förmåga. Att 

anstränga sig, för de här eleverna, har genererat goda resultat, vilket gör att de inte är 

främmande inför att försöka igen och att den här gången anstränga sig ännu mer i jakten på 

fler lyckade resultat. Eleverna tror på sig själva och de tror på sin egen förmåga att nå skolans 

mål, enligt Stiggins.  

 

Tvärtom är fallet för elever som presterar sämre i skolan, utifrån Stiggins (2010) resonemang. 

De här eleverna tolkar de resultat, eller den återkoppling, som de fått i bedömningar på ett 

negativt sätt. Det leder till att deras självförtroende och motivation sjunker och det 

känslomässiga skydd som de behöver för att våga försöka igen försvinner, i och med det 

upplevda misslyckandet. Självtilliten blir lidande och av den anledningen slutar de kämpa i 

skolan. Det är därför viktigt, menar Stiggins, att hänsyn tas till de skolerfarenheter som elever 

har haft tidigare och även att det finns en medvetenhet hos lärarna om hur dessa kan ha 

påverkat självkänslan och tilliten till den egna förmågan att kunna prestera väl i 

skolsammanhang. Det är även angeläget att läraren har kunskap om hur han/hon ska arbeta 

för att stärka elevens tro på sig själv och viljan att lära. För att kunna göra det är det viktigt att 

synen på att bli evaluerad förändras, samtidigt som lärarna behöver se till att eleverna får 

kontroll över sin egna akademiska framgång (Stiggins 2010). I läroplanen sägs att det är 

”[s]kolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgy 11, s 5). 

 

Jag anser att specialpedagogen fyller en viktig funktion i arbetet kring elevers 

kunskapsutveckling och i att stärka elevers tro på sig själv. Det ingår i uppdraget att arbeta på 

ett sätt som gör att elever skapar en tilltro till sin egen förmåga att lära. I Allmänna råd för 

utformning av åtgärdsprogram står det att mötet mellan eleven och undervisningsinnehållet i 

första hand ska undersökas om en elev riskerar att inte nå utbildningens mål. Det poängteras 

även att eleven ska ges möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar för att kunna 

utvecklas kunskapsmässigt (Skolverket 2008). Elevhälsan, i vilken den specialpedagogiska 

kompetensen ingår, har i uppdrag att primärt arbeta förebyggande för att elevernas utveckling 

mot målen ska främjas (SFS 2010:800). Men för att kunna arbeta proaktivt krävs det kunskap 

och eftersom forskningen kring lärares bedömningsarbete, med hänseende till den skriftliga 

återkopplingen, är så begränsad vill jag undersöka det här kunskapsobjektet närmare.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka begränsningar de diskursiva ramarna i 

gymnasielärares bedömningsdokumentation skapar för elevers möjlighet till lärande, samt 

vilka identifikationsmöjligheter elever får genom de subjektspositioner som framträder i 

diskurserna, i förhållande till den Andre.  Det leder mig fram till följande tre frågeställningar: 

 Vilka diskurser framträder i lärarnas bedömningsdokumentation? 

 Vilka olika subjektspositioner möjliggörs för eleverna att inta genom innehållet i dessa 

diskurser? 

 Vem är den Andre, som framträder i dokumentationen, som eleverna kan spegla sig 

mot och hur kan det påverka deras identitetsskapande och förutsättningar att lära?  

Begreppsförklaring 

Begreppen som jag använt i mitt syfte och mina frågeställningar kommer jag nedan att 

förklara kortfattat, med hjälp av Ingrid Unemar Öst (2009), Ingela Andréasson och Maj 

Asplund Carlsson (2009). Dessa begrepp återfinns även i den teoretiska förankringen, men för 

att underlätta förståelsen för uppsatsens syfte och frågeställningar gör jag här en kort 

presentation av terminologin. 

 

Unemar Öst hänvisar till Laclau och Mouffe och skriver att en diskurs är ”en språklig 

fixering av betydelse inom en bestämd domän” (2009, s 89). Hon menar vidare att en diskurs 

är ”en så kallad artikulerad totalitet – det vill säga ett system av tecken där element bestäms i 

relationer till varandra och har övergått till moment” (s 89).  

 

En subjektsposition är den bestämda plats i diskursen där subjektet får sin identitet, enligt 

Unemar Öst (2009). 

 

Identitet är ”[…] ingenting annat än identifikation med en subjektsposition i en diskursiv 

struktur” (Unemar Öst 2009, s 92) och identiteten skapas relationellt. Det betyder att subjektet 

ställs i kontrast till vad det inte är i förhållande till andra. 

 

Den Andre beskrivs av Andréasson och Asplund Carlsson (2009) som den som eleven i 

identifikationsprocessen kan jämföra sig själv med och spegla sig i. Den dokumentation som 

utförs och förmedlas till eleven bidrar med bilder till denne som endera överensstämmer eller 

som skiljer sig från den Andre.  
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Uppsatsens disposition och avgränsningar 

Nedan följer en kort redogörelse av de avsnitt som uppsatsen är indelad i. Efter inledning, 

med syfte och frågeställningar följer avsnittet kring tidigare forskning. Jag inleder det 

avsnittet med en problematisering av bedömningsbegreppet utifrån olika forskares syn på dess 

funktion i förhållande till elevernas lärande. Därefter inkluderas en definition av begreppet 

bedömningsdokumentation och ett förtydligande av dess innehåll och roll i skolan. Slutligen 

går jag djupare in på tre studier, vilka är av särskild relevans för uppsatsens syfte. 

 

Efter avsnittet tidigare forskning följer den teoretiska förankringen. I den teoretiska 

förankringen beskrivs olika diskursanalytiska ansatser med avsikten att komma fram till den 

ansats som överensstämmer med uppsatsens syfte och frågeställningar. Eftersom den 

diskursteoretiska ansatsen har fungerat som inspiration för min analys beskrivs den 

utförligare.  

 

I metodavsnittet redogör jag för hur jag har gått tillväga när jag samlade in, bearbetade och 

analyserade mitt material. Vidare förklarar jag hur mitt urval har sett ut, samt de 

ställningstaganden jag har gjort längs vägen. De etiska aspekter som jag har tagit hänsyn till 

belyses även här. 

 

Vidare följer resultatredovisningen. Diskurserna och subjektspositionerna som framträtt 

redovisas som underrubriker till de nodalpunkter som de identifierats utifrån. Efter varje 

sådant avsnitt görs en sammanfattning med hjälp av en figur där diskurserna och 

subjektspositionerna förtydligas. I resultatredovisningen ingår även avsnitten som tydliggör 

vem den Andre som framträdde i bedömningsdokumentationen är och de 

identifikationsmöjligheter som eleverna får, samt de diskursiva begräsningar som diskurserna 

medför i förhållande till lärande.  

 

Slutligen kommer diskussions- och reflektionsavsnittet i vilket jag resonerar kring vad 

uppsatsen har genererat i förhållande till tidigare forskning, samt vilken relevans det får för 

specialpedagogens arbete. Här belyser jag även uppsatsens styrkor och begränsningar. 

 

Jag har avgränsat min studie till att enbart undersöka den bedömningsdokumentation 

bestående av skriftlig återkoppling som utförts av två pedagoger på en gymnasieskola. Vidare 

har jag begränsat mig till att endast undersöka två ämnen: svenska och matematik.  
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2. Tidigare forskning 

Området kring lärares bedömningsarbete och de förutsättningar och/eller begränsningar som 

bedömning kan få för lärande är, som jag tidigare belyst, med stöd i Forsbergs och Lindbergs 

(2010) kartläggning, relativt outforskat. Med anledning av det kommer jag i följande avsnitt 

att förankra min studie i de vetenskapliga diskussioner som råder kring bedömningsbegreppet, 

för att inledningsvis tydliggöra dess skiftande innehåll och dess komplexitet. Den här 

problematiseringen av bedömningsbegreppet är nödvändig, anser jag, delvis för att få en 

förståelse för den dialog som förs kring bedömningens skilda syften, men även för att få 

ögonen på de frågor som olika forskare ställer sig när det gäller vad bedömning egentligen 

kan göra för lärarande.  

 

I den avslutande delen av den vetenskapliga förankringen kommer jag att närmare gå in i tre 

olika studier. Dessa kommer jag att redogöra för en efter en och lite mer ingående, då de 

enligt min mening har en nära koppling till min studie och en särskild relevans i förhållande 

till uppsatsens syfte. En av dessa tre studier påvisar den skriftliga återkopplingens vinster för 

lärande och den studien utförd av Lisa Siewart. En mer problematisk bild av det skriva ordets 

effekter framträder i Gunilla Ingestads och Ingela Andréassons avhandlingar. 

Forskning om bedömning i skolan 

Pedagogikforskaren Astrid Pettersson (2010) menar att bedömning är en värdering av 

någonting och att det handlar om att avgöra om något är bra eller dåligt (2010). I skolan 

handlar det oftast om en prestation i förhållande till mål och kriterier. Konsekvenserna av 

dessa omdömen kan bli såväl positiva som negativa, enligt Pettersson. Men 

bedömningsarbetet kan innefatta så mycket mer än ett avgörande om något är bra eller dåligt. 

I skolverkspublikationen Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och 

möjligheter står det att bedömning kan utföras i många olika syften, t.ex. för att kartlägga eller 

värdera elevens kunskaper, för att återkoppla till eleven kring dennes lärande, för att påvisa 

kunskaper av praktisk karaktär eller för att utvärdera undervisningen (Skolverket 2011). I 

lärarens praktiska yrkesutövning överlappar dessa syften ofta varandra och som Pettersson 

(2010) framhåller går bedömningsarbetet huvudsakligen ut på att på olika sätt samla in 

information om hur eleven presterar samt att tolka den informationen.  
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När det gäller definitionen av begreppet bedömning är Randy Elliot Bennett (2011), forskare 

vid Princeton i New Jersey, relativt samstämmig med Pettersson (2010) och han skriver att 

bedömning innebär att under noggrant övervägande utforma situationer eller ställa frågor så 

att bevis för en elevs förståelse kan jämföras med kriterier inom ett specifikt kunskapsområde. 

Därefter, menar Bennett, att det gäller att dra slutsatser utifrån vad eleven vet och kan, för att 

utifrån dessa slutsatser kunna utforma en undervisning som möter elevens behov och då gäller 

det att vara så flexibel att det går att förändra en befintlig planering om det skulle behövas. 

Han varnar för att de slutsatser som en lärare drar kan vara felaktiga och om så är fallet och 

undervisningen anpassats efter dessa, så kommer troligtvis inte lärande att ske. Lärande kan 

också utebli, enligt honom, om slutsatserna är korrekta, men anpassningen av undervisningen 

utifrån dessa slutsatser inte genomförs. Bennett (2011) har vidare gjort en kritisk granskning 

av den formativa bedömningsdiskursen utifrån sex områden, som han menar är relevanta för 

att få förståelse för vad formativ bedömning är. Syftet med hans forskningsartikel är att öppna 

upp en dialog kring begreppet, vilket han anser är nödvändig för att en utveckling kring 

ansatsen ska ske.  

 

Bennetts (2011) resonemang kring den formativa bedömningsdiskursen leder mig vidare in på 

att bedömning kan existera i olika former och att dessa olika bedömningsformer kan fylla 

olika funktion. Jag kommer nedan att kort redogöra för två olika varianter av bedömning, 

summativ och formativ bedömning, som i mycket av den litteratur som jag gått igenom 

framställs som stående i konflikt med varandra. Silwa Claesson (2009), docent vid Göteborgs 

universitet, delger att det i skolans värld ofta talas i termer om rätt eller fel. Det finns där ett 

motsatsförhållande som är problematiskt. Dock kan det vara viktigt, menar Claesson, att den 

här typen av dualism råder för att utveckling ska ske. Hon hävdar emellertid att det ur ett 

historiskt perspektiv går att se att lärare aldrig gör på samma sätt vid samma tid och hon 

menar att det därför är bättre att se till gråskalorna istället för att beskrivningar görs i svart-

vitt. Kelvin Tan (2011), forskare vid National Institutet of Education i Singapore, framhåller 

att det finns en rad förespråkare för att det måste råda en balans mellan summativ och 

formativ bedömning men det förutsätter, enligt honom, att det i lärarens bedömningsarbete är 

frågan om stora skillnader mellan bedömning för lärande och bedömning av lärande. Detta 

framkommer i en artikel som Tan skrivit i syftet att undersöka ”the meanings and impact of 

’Assessment for Learning’ initiatives in schools against the back drop of assessment reform in 

Singapore since 1997” (s 91).  
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Summativ bedömning 

Summativ bedömning kan göras i form av ett omdöme eller i form av ett betyg och 

bedömningens resultat skrivs då ner i sammanfattande termer. Syftet med summativ 

bedömning är med andra ord att summera och sammanställa elevens kunskaper, att avge en 

lägesrapport (Skolverket 2011, Kunskapsbedömning i skolan). Bennett (2011) anser att det är 

möjligt att använda summativ bedömning för att dokumentera en elevs kunskaper om den är 

väl genomförd. Tester bör i det här syftet utformas på ett sådant sätt att de kan inbegripa ett 

större kunskapsområde. Om elever är villiga att förbereda sig inför ett test, så skapar det både 

en förmåga att organisera kunskap och övningstillfällen inom relevanta områden. Tester har, 

enligt Bennett, dessutom en effekt när det gäller att förbättra elevers lärande och de gör att 

eleverna inte glömmer bort kunskapen lika snabbt som de annars skulle göra.  

 

Per Gerrevall (2008) menar att bedömning i form av betyg kan ha olika funktion för olika 

elever. För vissa har betygen en motiverande effekt som gör att de lägger ner mer tid på sina 

studier. Dessa elever ser betygen som en förutsättning för att komma vidare och för att nå de 

mål som de skapat för sig själva när det gäller studier eller arbetsliv. De kan t.ex. leda till att 

eleven kommer in på en högre utbildning, vilket kan leda till en framgångsrik karriär. För 

andra elever utgör betygen hindret som medför att det finns begränsade valmöjligheter. 

Betyget blir ett kvitto på att ens kunskaper inte räcker till, ”en stämpel på utanförskap, om 

man tillhör de icke godkändas skara” (Gerrevall 2008, s 93). 

 

Användningen av summativ bedömning har visat sig skapa oro och missnöje bland elever. 

Det hävdar Ian Clark (2011), forskare vid University of Washington. Clark har i sin studie 

gått igenom 75 källor, som alla handlar om undervisning och bedömning, i syftet att få 

förståelse för den debatt som äger rum i USA kring formativ bedömning.  Han påtalar att 

summativa utvärderingar gör att det undervisningsinnehåll som eleverna får ta del av 

reduceras, vilket leder till att elever inte förstår hur och vad de lär sig. Tan (2011) är enig med 

Clark när det gäller uttalandet om att summativ bedömning kan ha icke önskvärda effekter på 

elever och lärande i skolan. Tan anser att det finns en risk med att testa elevers kunskaper 

summativt, eftersom det kan ge dem uppfattningen att kunskap och lärande är knutet till ett 

visst tillfälle, nämligen det tillfälle då de har möjlighet att visa upp sina färdigheter. Det blir 

ett annat resultat av lärande genom att göra på det här sättet. Clark (2011) hävdar dessutom att 

lärare blir mindre kompetenta, mindre motiverade och deprofessionaliserade av att använda 

summativ bedömning för att dokumentera elevers lärande.  
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Formativ bedömning 

Om bedömningen görs i syftet att påvisa kunskapsutveckling, genom att den beskriver styrkor 

och utvecklingsområden så är den av formativ karaktär. Ian Clark (2011) anser att formativ 

bedömning handlar om att stänga det glapp som finns mellan en elevs nuvarande 

kunskapsnivå och den önskvärda nivån på elevens förståelse. Det kan göras på olika sätt, 

enligt honom, bl.a. genom scaffoldning, genomtänkt ifrågasättande och formativ feedback. 

Clark beskriver formativ feedback som hur-feedback, d.v.s. i återkoppling till eleverna 

framgår det hur de ska gå tillväga för att deras prestation ska förbättras, oavsett vilken nivå de 

ligger på från början. För att formativ feedback ska bli effektiv krävs det att eleverna är 

engagerade i lärprocessen och att fokus ligger på att utveckla metakognitiva strategier hos 

dem. För att det ska ske måste eleverna få stöd i tänkandet kring sitt eget tänkande. Eleverna 

behöver dessutom få förståelse för relationen mellan deras tidigare prestationer och deras 

nuvarande kunskap – framgångskriterierna måste synliggöras. Slutligen är det viktigt att 

eleverna fungera som ägare av sitt eget lärande, enligt Clark (2011). För att få kontroll på sitt 

eget lärande krävs det, vilket Stiggins (2010) påtalar, att eleverna ser målet som de siktar mot 

att uppnå. Stiggins framhåller att det inte finns någon elev som inte kan nå ett mål som denne 

ser och som är konstant fram till dess att det är uppnått. 

 

Christian Lundahl (2011) har översatt en figur, som Thompson och Wiliam tidigare 

presenterat, för att förklara vilka aspekter som bör inkluderas för att bedömning för lärande, 

formativ bedömning, ska äga rum: 

 

 Var är eleven på väg Var är eleven nu Hur når eleven målen 

Läraren Tydliggöra mål och 

kunskapskvaliteter (1) 

Skapa tecken på 

lärande (2) 

Framåtsyftande 

feedback (3) 

Klasskamraterna Förstå målen och dela 

skolans syn på 

kunskapskvaliteter (1) 

Göra eleverna till resurser till varandra (4) 

Eleven Förstå målen och dela 

skolans syn på 

kunskapskvaliteter (1) 

Stärka elevens förmåga till självbedömning (5) 

Figur 1 – ” Fem nyckelstrategier för bedömning för lärande” (Lundahl 2011, s 85) 

 

Valerie Shute (2007) menar att lärare genom att arbeta med formativ bedömning kan ge 

elever strategier för lärande som kan leda till att osäkerheten och frustrationen i 

skolsituationen minskar, samt att motivationen ökar. Vidare kan den formativa bedömningen 

minska den kognitiva påfrestningen för eleven, genom att denne får verktyg för att hantera 
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och sortera information, enligt henne. Det här är av särskilt stor betydelse för elever som är 

lågpresterande för att de ska kunna höja sina resultat. Genom att arbeta på det här sättet kan 

läraren få elever att få upp ögonen för mindre framgångsrika strategier som de tidigare ägnat 

sig åt, vilket kan leda till att eleven förändrar dessa och i och med det börjar lära sig nya 

saker, enligt Shute.  

 

Tan (2011) däremot, problematiserar betydelsen och följderna av begreppen bedömning för 

lärande (BFL) och formativ bedömning. Han menar att det i Singapores skolsystem 

framkommit brister när det gäller bedömningsutövningen och han ser följande 

utvecklingsområden: ”clear standards for effective feedback practices, assessment for 

sustainable learning and assessment for integrating holistic learning” (91). Han framhåller att 

det bland lärarna i Singapore finns en ambition att skapa ett holistiskt lärande, men att 

lärarkåren inte har funderat färdigt kring vad det här innebär i praktiken, vilket har resulterat i 

att bedömningen utförs på samma sätt som den gjort tidigare. Uppgifter skapas och bedöms 

separat, episodiskt, en efter en och det medför att eleverna ser läroplanen som linjär och 

möjlig att beta av. Eleverna förstår inte dess helhet eller att det finns ett samband mellan 

ämnena (Tan 2011). I den svenska läroplanen lyfts vikten av att elever får möjligheten att se 

just samband. Det ses som en förutsättning för att kunskapsutveckling ska äga rum (Lgy 11).  

 

Tan (2011) kommer även fram till att bedömning för lärande/formativ bedömning tolkas på 

olika sätt av olika lärare. Därför menar Tan att det är viktigt att ta reda på i vilket syfte 

bedömningen görs. Tan ser begreppet bedömning för lärande som problematiskt. Han menar 

att det inte har tydliggjorts exakt vad bedömning gör för lärande och att bedömning och 

lärande inte relaterar till varandra på ett otvunget och överlappande sätt. Hur bedömningen 

konstrueras får betydelse för hur lärande sker och vice versa. Om det förenklas finns det en 

risk att olika och motsägelsefulla betydelser uppstår, anser han. Det går inte att enbart byta ut 

en preposition för att förklara komplexiteten som råder mellan den summativa och formativa 

bedömningens syfte. Enligt Tan förekommer det en rad tolkningar kring vad bedömning gör 

för lärande. Tre aspekter som han lyfter är: ”bedömning för att förbättra elevers lärande i 

förhållande till resultat, bedömning för att berika studentens lärande oavsett resultat och 

bedömning för lusten av att lära såväl inom som utanför ämnet” (Tan 2011, s 94, min 

översättning). 
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Clark är skeptisk inför den kritik som riktats mot den formativa bedömningens 

definitionsproblematik. Enligt honom spelar det inte någon roll hur väl innebörden av 

begreppet formativ bedömning definieras, eftersom det inom undervisningsområdet inte finns 

några mirakellösningar. Vidare skriver Clark att all forskning när det kommer till lärande 

endera är för generell för att bli användbar eller för specifik för att kunna ses som universell. 

Men det är inte det som är det viktiga, utan det är flexibilitet som essentiellt i frågor som har 

med lärande att göra, vilket är något som förbises av kritikerna, enligt honom. För att 

formativ bedömning ska bli framgångsrik måste utövarna inse att det är frågan om en process 

som äger rum lokalt i varje individuellt klassrum (Clark 2011). 

Bedömningsdokumentation  

Begreppet bedömningsdokumentation, som är rubriken för detta avsnitt, har jag funnit i 

skolverkstexten Bedömning och betyg. Inventering av kompetensutvecklingsbehov hos lärare 

i årskurserna 4-6 inför betyg i årskurs 6 (Skolverket 2011). Undersökningen som texten 

baseras på är utförd av Anna Karlefjärd, vid Karlstad universitet, och av den framgår det att 

när ordet bedömningsdokumentation använts åsyftas, bland annat, IUP och skriftliga 

omdömen i grundskolan. För vissa lärare ingår även dokumentationspärmar eller 

anteckningsblock där noterade bedömningar av muntliga och skriftliga examinationer införts 

eller där personliga omdömen nedtecknats såsom t.ex. Majken är duktig i idrott.  

 

I min studie består bedömningsdokumentationen av allt material som gymnasielärarna lämnat 

till mig där de kommenterar elevernas kunskapsutveckling på något sätt. Dock ingår inte 

matriser, som innehåller av skolverket färdiga formuleringar, eftersom jag vill undersöka hur 

lärarna uttrycker sig i bedömningsdokumentationen.  

 

Vilken funktion fyller då bedömningsdokumentationen i ett pedagogiskt sammanhang och är 

det viktigt att dokumentation utförs? Enligt Kocher (2008) menar Dahlberg och Aasen att det 

osynliga i lärprocesser görs synligt med hjälp av pedagogisk dokumentation. När läraren 

formulerar reflekterande text skapas, enligt dem, en koppling mellan yrkets teoretiska 

förankring och dess praktiska bas i förhållande till utvärdering, bedömning, ansvarsfrågor och 

dessutom skapas en dialog mellan berörda parter. Fokus i den pedagogiska dokumentationen 

ska ligga på den vuxnes och elevens reflektioner kring lärprocesser. Kocher (2008) menar att 

läroplansbedömning och planering kan underlättas om läraren tar sin utgångspunkt i en tydlig 

dokumentation. Den får läraren att upptäcka elevernas styrkor, intressen och kunskaper. Hon 
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lyfter också att det är viktigt att i bedömningssituationen fokusera på uppgiften som en elev 

har utfört och inte på eleven som utfört uppgiften.  

Skriftlig återkoppling 

Lisa Siewart (2011) har genomfört en studie med ett tudelat syfte. För det första ville hon 

undersöka om elevers lärande gynnas av skriftlig återkoppling från lärare. För det andra var 

hon intresserad av att studera om elever med inlärningssvårigheter skulle drabbas av ett lågt 

självförtroende som en effekt av lärarnas skriftliga feedback. 

 

Siewarts (2011) studie genomfördes under en 6-veckorsperiod på en specifik skola. Två till 

tre gånger i veckan, ingrep hon i några femteklasselevers skrivundervisning i syftet att se om 

eleverna genom skriftlig feedback kunde motiveras att färdigställa sina skriftliga uppgifter. 

Hon var även ute efter att se om de genom feedback utvecklar sin förmåga att skriva texter 

utan att göra fel när det gällde interpunktion och versalanvändning. Just interpunktion och 

versalanvändning var något som hon tidigare genom observation sett att eleverna inte riktigt 

behärskade. Tilläggas bör dock att eleverna tidigare inte hade fått någon feedback från sin 

lärare, vare sig av muntlig eller skriftlig karaktär. Siewarts studie baseras på en textanalys av 

elevtexter producerade före, under och efter ingripandet och även en enkät bestående av två 

öppna frågor som eleverna skriftligen skulle svara på. Frågorna handlade om hur de upplevt 

att få återkoppling.  

 

För att ta reda på om elever med inlärningssvårigheter påverkades negativt av bedömningen 

presenterades återkopplingen av Siewart (2011) på en OH i två minuter för samtliga elever att 

ta del av. Det visade sig då att elever som fick specialundervisning var mer intresserade av att 

se om de utvecklats sedan senast de fått feedback, än de var av att jämföra sig med sina 

kamrater. Däremot var eleverna som inte hade inlärningssvårigheter mer benägna att jämföra 

sig med klasskamraterna. Detta trots att de blivit avrådda från att göra det innan resultaten 

presenterades. Siewart drog därav slutsatsen att eleverna som erhöll specialundervisning inte 

drabbades av ett dåligt självförtroende genom lärares skriftliga återkoppling, åtminstone inte i 

den form som den gavs i den här studien. 

 

Resultatet från Siewarts (2011) undersökning visar även att skriftlig feedback har en positiv 

effekt på, och en avgörande roll för, elevers lärande och för deras möjlighet att nå 

utbildningens på förhand uppsatta mål. Hon menar att antalet fel som eleverna gjorde i slutet 
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av interventionen hade minskat med 26% och att det bl.a. berodde på den skriftliga 

återkopplingen. Hon anser vidare att det faktum att eleverna uttryckte att de genom feedback 

fick förståelse för vikten av att färdigställa sina uppgifter bevisar att återkopplingen har 

betydelse. Siewart anser att det är missgynnande för elevers lärande att lärare p.g.a. av 

tidsbrist inte längre ser skriftlig återkoppling som en nödvändig del i arbetet.  

 

Vidare skriver Siewart (2011) i sin diskussion att skriftlig feedback kan fungera som ett 

verktyg för lärande och utveckling bl.a. genom att läraren stavar ord, som eleven stavat fel, på 

ett korrekt sätt eller genom att läraren ställer öppna frågor till eleven i syftet att denne ska 

utveckla sina tankar vidare. Siewart är av uppfattningen att alla elever behöver få reda på om 

deras förståelse är rätt och hon menar att lärare genom att bekräfta detta möjliggör för 

eleverna att tillvarata denna kunskap och utnyttja den i förhållande till nya lärandesituationer 

och ett nytt stoff. Siewart framhåller även vikten av att den feedback som läraren ger är 

kopplad till det område som studerats och att läraren är tydlig och positiv i sina kommentarer. 

 

Elever i behov av särskilt stöd i förhållande till bedömning och dokumentation 

Dokumentation i förhållande till elevers kunskapsutveckling kan utgöra en förstärkande faktor 

av såväl positiv som negativ karaktär. Det menar Gunilla Ingestad (2006) författaren till 

avhandlingen Dokumenterat utanförskap. Om skolbarn som inte når målen. Ingestads 

avhandling är baserad på en longitudinell fallstudie av en specifik elevgrupp, i vilken hon 

använt sig av såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Hon har genom sin studie kommit fram 

till att i och med att dokumentationen nedtecknats så skapas förväntningar på eleven och om 

det är frågan om ett negativt omdöme får det större kraft om det står skrivet, än om det 

levereras muntligen. För elever som anses vara i behov av särskilt stöd och för elever vars 

betyg har en nedåtgående utveckling innebär den skriftliga dokumentationen en särskild risk, 

då den kan få en helt annan effekt än vad som är intentionen. Ingestad menar att elever som 

under stora delar av sin skoltid har haft svårigheter och som riskerar att inte nå målen för 

utbildningen får en skoltid som präglas av att nå kraven för att nå godkäntnivån, istället för att 

få en skoltid som utmärks av ett fokus på lärande. Hon ställer sig härtill frågande om strävan 

efter att nå godkäntnivån (numera betyget E) verkligen kan ses som en god förutsättning för 

ett livslångt lärande baserat på motivation och delaktighet.  
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Det kan finnas flera anledningar till varför elever inte når målen för utbildningen. Ingestad 

(2006) har genom sin undersökning kommit fram till att en anledning till att en elev inte når 

målen som är på förhand uppsatta, kan vara att det inte är elevens mål. De elever som i störst 

utsträckning saknar betyg, av de elever som deltar i hennes studie, är de elever som genom sin 

beteendemässiga eller sociala problematik tydliggör att de inte delar skolans värderingar eller 

kunskapssyn. Det är inte, i första hand, eleverna med kunskapsmässiga svårigheter. En annan 

anledning till att en elev riskerar att inte nå målen för utbildningen kan, enligt 

undersökningens resultat, vara lärares olika tolkningar av betygskriterierna, vilket leder till att 

det är svårt att definiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd. 

Identitetskonstruktion kopplat till elevdokumentation 

Ingela Andréasson (2007) har genomfört en undersökning där hon belyser hur elever i behov 

av särskilt stöd framställs i den dokumentation som producerats kring dem, samt vilka 

konsekvenser det kan få för deras identitetsskapande. Andréassons avhandling har varit en 

inspirationskälla för min studie.  

 

Andréasson (2007) har genom en diskursteoretisk analys, med inslag av Foucaults 

diskursanalys samt Lacans identitetsteori, analyserat elevplaner tillhörande 136 elever. 

Materialet består av 358 dokument sammanlagt. Andréassons ambition har bl.a. varit att 

skriva fram vilka olika subjektspositioner som möjliggörs genom elevdokumentationen. 

Dessa subjektspositioner får betydelse för elevens identitetskonstruktion. Andréasson menar 

att identitetskonstruktionen skapas relationellt d.v.s. individen jämför sig med andra för att 

etablera hur denne är eller inte är. Men Andréasson lyfter även problematiken med att göra 

den här typen av identifikationsanalys i förhållande till texter, eftersom individerna inte kan 

bekräfta eller dementera hur de ställer sig till de subjektspositioner som finns tillgängliga. 

Hon påtalar att hon med denna studie inte heller vill annat än att visa vilka positioner som 

erbjuds i dokumenten. 

 

Det Andréasson (2007) kommer fram till, i förhållande till identitetsskapande, är att 

elevplanen konstruerar en elevidentitet genom att tydliggöra avvikelsen i förhållande till 

idealeleven, den Andre. Idealeleven beskriver hon med stöd ifrån Lundahl och Palmblad och 

hon menar att ”[i] den nuvarande skoldiskursen ska skolan forma självreglerande, 

självständiga, flexibla, ansvarstagande och kreativa elever som har social kompetens och kan 

söka sin egen kunskap” (s 162).  
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I ett diskursteoretiskt resonemang där eleven speglar sig i de bilder som presenteras 

honom/henne av sig själv genom språket och utifrån Lacans identitetsteori, menar 

Andréassons (2007) att eleven kan ställa sig frågan:  

Vem är jag i elevplanen? Han eller hon blir då speglad och positionerad […] som 

[t.ex.] okunnig eller besvärlig. Eleven möter en framskriven bild av sina 

tillkortakommanden, av att vara en icke-kompetent elev, utifrån pedagogens 

idealiserade bild av en god skolelev. Innehållet i de subjektspositioner som 

diskursen erbjuder relaterar därmed tills subjektets begär och till subjektets 

omedvetna arbete, dvs det individuella begärets sökande efter en identitet 

(Andréasson 2007, s 164). 

 

Andréasson (2007) belyser även att det är möjligt att genom språket förändra dessa fasta 

positioner som eleven riskerar att fastna i via den dokumentation som skrivs. Hon menar att 

Lacans teori om begäret kan fylla en värdefull funktion i det här sammanhanget, eftersom 

människan i det här perspektivet hela tiden försöker erhålla de förmågor som han/hon inte 

redan besitter. Det gör att hon blir aktiv som subjekt, vilket öppnar för möjligheter till 

förändring. Dock är det bara subjektet själv som via sitt eget språk kan styra den här 

förändringsprocessen, enligt Andréasson. Vilket betyder att lärare har en oerhört viktig 

funktion att fylla genom att med hjälp av språket lyfta fram det som eleven fortfarande inte är 

medveten om. Så att eleven i dennes möte med dokumentationen kan vidga sin språkliga 

repertoar och skapa nya språkkedjor kring sig själv och sin egen förmåga (Andréasson 2007).  

 

Det är viktigt, enligt Andréasson (2007), att göra pedagoger medvetna om betydelsen som 

beskrivningen av eleven får för dennes identitetsskapande. Den subjektsposition som 

framträder genom hennes studie är framförallt ”eleven har svårigheter” (s 166), vilket kan 

ställas i kontrast till att det i styrdokumenten betonas att en helhetssyn ska återges till eleven. 

Pedagogerna behöver med andra ord skriva fram en mer nyanserad bild i 

elevdokumentationen och då inte hamna i att beskriva eleven som ”glad, trevlig och positiv” 

(Andréasson 2007, s 166) utan istället beskriva de kompetenser som eleven har som är av 

betydelse för det fortsatta lärandet. Andréasson vill skapa en diskussion gällande den roll som 

skolan har som förmedlare av identiteter via språket och genom det som skrivs om elever. 

”Att vara varsam i hur man språkligt beskriver någon annan kan vara oerhört betydelsefullt 

för den enskilde elevens möte med sig själv speglad av pedagogen” (Andréasson s 166). Det 
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som skrivits kan även få betydelse för hur andra som läser om eleven uppfattar denne, menar 

Andréasson. 

 

En annan aspekt som Andréasson (2007) belyser är styrdokumentens maktfunktion, bl.a. med 

hänseende till att det är utifrån dessa som eleverna kategoriseras och endera ses som 

kompetenta eller som i behov av särskilt stöd. Begreppet hegemoni används för att lyfta det 

faktum att elever placeras i en problemkategori då de inte uppnår målen, utan att något 

egentligt ifrågasättande av detta äger rum. Men man bör enligt Andréasson, med stöd i 

Lévinas aldrig, ”[…] placera in den Andre i redan färdigkonstruerade kategorier. Ett sådant 

handlande är alltså varken oskyldigt eller neutralt utan rymmer påtagliga maktaspekter” (s 

185). 

3. Teoretisk förankring 

I den teoretiska förankringen kommer jag att beskriva olika diskursanalytiska ansatser, i syftet 

att klargöra de ställningstaganden som jag gjorde när jag beslutade mig för att ta min 

utgångspunkt i en diskursteoretisk ansats för att analysera min data. Den anglosaxiska 

diskursanalysen/diskursteorin har fått större plats i den teoretiska förankringen, än övriga 

teorier och även en egen rubrik. Den teorin kommer jag, med andra ord, att gå in djupare på.  

 

För att undersöka hur lärare formulerar sig i sin skriftliga återkoppling till elever och se vilka 

möjligheter det ger eleverna i sitt identitetsskapande i skolan krävs det även en beskrivning av 

hur språket påverkar våra föreställningar av oss själva och världen vi lever i, anser jag. 

Christer Fritzell (2008) skriver att ”[…] använda språket i praktiska möten med andra 

människor innebär att vi handlar och åstadkommer konsekvenser, som kan vara mer eller 

mindre avsedda. Inte minst inom pedagogisk praktik är det också särskilt uppenbart att vi har 

avsikter och vill nå resultat med vad vi säger” (s 20). Bergström och Boréus (2005) menar att 

vi organiserar den verklighet som vi befinner oss i utifrån våra idéer och att dessa idéer 

förutsätter ett språk.  

Diskursanalys 

Diskursanalysen är, enligt Bergström och Boréus (2005), en särskild typ av textanalys som 

undersöker mer än själva texten. Då en diskursanalys genomförs studerar forskaren olika 

samhällsfenomen med språket i fokus. Viktigt att ha i åtanke då en analys av det här slaget 

utförs är att verkligheten inte återges med hjälp av språket i någon enkel mening, istället är 
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språket medskapare av verkligheten. Diskurserna kopplar samman språket och våra 

handlingar. Forskningsmässigt resonerar diskursanalytiker ofta kring frågor som handlar om 

makt och identitet, menar Bergström och Boréus. Den här uppsatsen kommer dock enbart att 

behandla identitetsaspekten.  

 

Det finns flera olika diskursanalytiska inriktningar. Bergström och Boréus (2005) beskriver 

tre ansatser: den kontinentala/franska diskursanalysen, den kritiska diskursanalysen (CDA) 

anglosaxiska diskursanalysen/diskursteorin.  

 

Inom den kontinentala/franska diskursanalysen, med Foucault som framträdande 

förespråkare, anses en diskurs inte enbart inkluderar språket, utan även den praktik som gör 

att en viss typ av språkliga utsagor blir möjliga att säga/skriva, enligt Bergström och Boréus 

(2005). Endast ett fåtal personer har rätt att uttala sig med auktoritet och det finns vissa 

normer som gör att endast vissa kunskaper anses vara legitima, enligt författarna. Normerna 

är inte statiska, utan de förändras med tiden. Den kunskap som existerar vid en viss period 

och de regelsystem som finns tydliggör det synsätt som är tidstypiskt.  Individuella utsagor 

ses som styrda av en viss subjektsposition, vilket innebär att läraren t.ex. kan tänka och agera 

utifrån en lärarposition (Bergström & Boréus 2005).  

 

Då en diskursanalys genomförs inom denna tradition är det en utmaning att reda ut hur 

relationen mellan text och diskurs ska tolkas, enligt Bergström och Boréus (2005). Analysen 

görs inte per automatik på en textmassa, utan inkluderar även det sociala sammanhang i vilket 

texten skapats. I det sociala sammanhanget blir makt en avgörande faktor för diskursanalysen. 

Det är frågan om vad som kan uppfattas som rätt och fel i ett visst samhälle vid en viss tid 

(Bergström & Boréus 2005). Kunskapsbegreppet är också centralt, eftersom det är kunskapen 

som styr vad som är möjligt att säga och hur det kan formuleras, enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (1999). Det är dock inte motsättningar som är det centrala, utan snarare det som är 

gemensamt inom en diskurs, samt förändringar över tid, menar Bergström och Boréus (2005). 

Då jag i den här studien inte gör en jämförelse över tid när det gäller vad som har varit möjligt 

att verbalisera i lärares skriftliga återkoppling och eftersom jag heller inte fokuserar på det 

sociala sammanhang i vilket texterna som jag analyserat uppkommit, anser jag att den 

kontinentala diskursanalysen inte har de verktyg som jag behöver i mitt kommande 

analysarbete.  
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Inom den inriktning som kallas för den kritiska diskursanalysen, menar Bergström och Boréus 

(2005) att forskarna, vill undersöka relationen mellan diskursen och den sociala praktiken i 

vilken diskursen får genomslagskraft. Att samhället är bestående av en mängd motsättningar, 

vilket legitimerar kritik, är utgångspunkten. Den diskursiva händelsen är, enligt dem, 

influerad av den situation den uppstår i, den institution i vilken den existerar och den sociala 

struktur som ramar in den. Kopplat till skolan och bedömningsfrågan ser jag det som att den 

diskursiva händelsen är bedömningen som ska levereras av en lärare i en feedbacksituation 

och det sker i skolan, institutionen och den sociala strukturen som ramar in händelsen är, de 

av regeringen formulerade, styrdokumenten. Bedömningen är påverkad av dessa tre fenomen 

och dessa påverkas även av bedömningen.  

 

Diskursen har primärt tre funktioner. Inledningsvis en innehållslig dimension, som kallas 

ideationell. Därefter en relationell funktion, vilket betyder att den skapar olika relationer 

mellan olika subjektspositioner.  Slutligen, den sista funktionen, som är att skapa olika 

identiteter, sett ur ett konstruktivistiskt perspektiv (Bergström & Boréus 2005). ”Den 

diskursiva praktiken avser hur texter produceras, distribueras och konsumeras” (Bergström & 

Boréus 2005, s 322). CDA-analysen tar även hänsyn till andra faktorer, av icke-diskursiv art, 

utanför den undersökta diskursen som antas påverka denna.  

 

Eftersom den kritiska diskursanalysen är ute efter att undersöka relationen mellan diskursen 

och den institution/situation som den diskursiva händelsen uppstår i, passar inte den 

analysansatsen till uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag är endast intresserad av att se 

vilka diskurser och subjektspositioner som framkommer i lärares skriftliga återkoppling och 

jag har enbart tagit del av de dokument som innehåller detta. Institutionen, i form av skolan 

där jag samlat in mitt empiriska material, har inte varit ett objekt som utsatts för närmare 

granskning i min studie.  

Den anglosaxiska diskursanalysen - diskursteorin 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är namn som ofta förknippas med den anglosaxiska 

diskursanalytiska inriktningen, även kallad diskursteorin. Anglosaxiska diskursanalytiker 

menar att diskurser inte kan ”bestämmas av externdiskursiva faktorer” (Bergström & Boréus 

2005, s 315). Då syftet med den här studien endast är att analysera texter producerade av 

lärare, anser jag att den diskursteoretiska ansatsen innehåller en ändamålsenlig analytisk 

verktygslåda som är möjlig för mig att använda mig av i min studie. Bergström och Boréus 
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menar att diskursteorins forskningsmässiga intresse ligger i att undersöka processen kring när 

språkliga tecken får en mening. För att göra det använder sig diskursanalytiska forskare av ett 

antal centrala termer, såsom t.ex. tecken, ekvivalenskedja, vilka jag kommer att redogöra för 

nedan. 

 

Laclau och Mouffe har tagit influenser av Ferdinand de Saussures och ser därmed språket som 

ett system av tecken där ingen term eller uttryck har en given innebörd, enligt Bergström och 

Boréus (2005). Författarna menar att Saussures skiljer på the signifier, d.v.s. namnet och the 

signified, innehållet och att det är innehållet som motsvarar föreställningen om ett begrepp. 

Ett tecken utgörs av såväl uttryck som innehåll och ett tecken kan skifta mening, vilket får till 

följd att diskursen blir hotad. De tecken inom en diskurs som inte är entydiga, utan som 

ständigt är utsatta för yttre påverkan kallas element. När ett tecken utsätts för en 

diskursifiering blir det mer stabilt, enligt Bergström och Boréus (2005). I och med det blir 

begreppet moment aktuellt. Moment används i betydelsen ”den fixering eller låsning (closure) 

av ett antal olika betydelser som utmärker varje diskurs” (s 317). Att det här blir möjligt beror 

på att tecknet positionerar sig och därmed skapar en distinktion gentemot andra uttryck, enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (1999). 

 

En diskursanalys inom den här traditionen kan ske genom att forskaren skapar s.k. 

ekvivalenskedjor, menar Bergström och Boréus (2005). Ekvivalenskedjor består av en rad 

element/tecken som tillsammans bildar en diskurs. Vissa element/tecken är negativa, medan 

andra är positiva. En del tecken utesluts ur ekvivalenskedjan för att de inte platsar inom 

diskursen. De element/tecken som ingår i ekvivalenskedjan bildar en diskurs genom 

”associationsrelationer […]där [de] element [som] spelar en alldeles särskild roll, utgör en 

nod.” (Bergström & Boréus 2005, s 318). Noden, eller nodalpunkten som den även kallas, 

fungerar som centrum i diskursen och de andra elementen/tecknen cirkulerar runt omkring 

noden. En nodalpunkt saknar betydelse i sig själv och blir därför beroende av den omgivande 

diskursen med dess moment, enligt Winther Jørgensen och Phillips (1999). Då en diskurs 

bildas används begreppet artikulering. ”Artikulering är en form av praktik som skapar en viss 

relation mellan olika element.” (Bergström & Boréus, s 318). 

 

Begreppet subjektsposition används på ett annat sätt av Laclau och Mouffe än det gör av 

Foucault, menar Bergström och Boréus (2005). En individ innehar inte enbart en 

subjektsposition i en diskurs, utan alla subjektspositioner ingår och påverkar vår världsbild. 
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Subjektspositionen är mer rörlig inom diskursen i den anglosaxiska diskursanalysen, vilket 

bidra till ett instabilt identitetsbegrepp, enligt Bergström och Boréus.  Unemar Öst (2009) och 

Andréasson (2007) skriver att subjektspositioner bestäms relationellt inom diskursen. 

Subjektet positionerar sig med andra ord i förhållande till något det inte är.    

 

Identiteten inom den här inriktningen ses som konstruerad, instabil och splittrad (Bergström 

& Boréus 2005). Anledningen till att det inte går att skapa en stabil identitet är antagonismen, 

bestående av motsättningar på den språkliga nivå, som förhindrar den meningsskapande 

processen. Antagonism är ett arv från marxismen och de elementära motsättningarna mellan 

samhällsklasserna. ”Begreppet antagonism innebär, förutom det ovan sagda, att den ständiga 

kampen kring mening och meningsskapande leder till att forskaren ser relationer i termer av 

motsättningar snarare än konsensus” (s 320). Antagonismen gör att den sociala identiteten får 

svårigheter att skapas, enligt Bergström och Boréus. Winther Jørgensen och Phillips (1999) 

beskriver antagonism som den konflikt som uppstår när olika identiteter står i varandras väg. 

 

Då antagonismen inte är närvarande blir begreppet hegemoni aktuellt. Hegemoni uppstår då 

vi slutar ifrågasätta rådande samhälleliga föreställningar och värderingar (Bergström & 

Boréus 2005). Winther Jørgensen och Phillips (1999) menar att hegemoni skapas genom att 

en diskurs undergrävs eller upplöses till förmån för en annan diskurs, genom att dess element 

fylls med ny innebörd. För mig i min analys blir hegemonibegreppet intressant utifrån de 

subjektspositioner som skapas, eftersom eleven så länge den kan anta flera subjektspositioner 

har ett val att se på sig själv på olika sätt. Då återkopplingen blir av en sådan karaktär att den 

inte längre ger olika bilder blir subjektspositionen hegemoniserad, d.v.s. fixerad och det kan 

få konsekvenser för elevens identitetsskapande. 

 

Den anglosaxiska diskursanalysen är, enligt Bergström och Boréus (2005), även påverkad av 

hermeneutiken och den amerikanska filosofen Rorty, vilket får till följd att de inte anser att de 

är möjligt att ge en sann beskrivning av verkligheten genom språket. Istället är det som anses 

vara sant enbart överenskommelser på en språklig nivå. Texten ger därför inte heller uttryck 

för en röst, utan den speglar flera röster. Jag gör heller inte anspråk på att göra en sann 

beskrivning av verkligheten genom min studie, utan det jag vill göra är att påvisa möjliga 

identifikationer som eleverna kan göra i den skriftliga återkopplingen som lärarna skapar, 

samt att belysa vilka eventuella begräsningar det kan medföra för elevens möjligheter att lära. 
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Teorier kring identitetsskapande - kopplade till diskursteorin 

Jag har valt att beskriva identitetsskapandet primärt utifrån Jaques Lacans (1966/1989) teori 

om identitet och identifikation, men även delvis utifrån Stuart Halls (1997) teori kring denna 

process. Andréasson och Asplund Carlsson (2009) menar att Lacan anser att individen skapar 

sin identitet genom att spegla sig i Den Andre. Begreppet Den Andre har, utifrån Lacans 

(1989) definition, flera betydelser vilka är kopplade till såväl språket som till begäret och av 

den anledningen får begreppet betydelse på flera olika nivåer i hans teori. Det som är 

gemensamt för betydelserna är att alla ”dessa karakteriseras […] av en yttre position och den 

determinerande funktion i vilken de står i förhållande till subjektet[.]” (Lacan 1989, s 21). 

Förmågan att leva upp till de krav som ställs på individen, såväl samhälleliga som 

ideologiska, blir avgörande för dennes syn på sig själv, menar Andréasson och Asplund 

Carlsson (2009). Lacan skriver: ”Vem är då denne andre som jag är mer bunden till än till mig 

själv, eftersom även mitt i den starkaste upplevelsen av att vara identisk med mig själv, så är 

det han som driver mig?” (Lacan 1989, s 239). 

 

För identifikationsprocessen får spegling i den Andre betydelse, enligt Andréasson och 

Asplund Carlsson (2009), eftersom identiteten blir synlig för individen genom att denne 

samspelar med sin omgivning. Viljan att identifiera sig med andra beror på en upplevd 

avsaknad eller brist som, enligt deras tolkning av Lacans psykoanalys, härstammar från en 

längtan efter att åter få uppleva den symbios som fanns mellan individen som spädbarn och 

modern. Winther Jørgensen och Phillips (1999) beskriver identifikationsprocessen utifrån 

Lacan genom att belysa att de bilder som subjektet blir presenterad för bidrar till att han/hon 

lär känna sig själv. De här bilderna som andra presenterar för subjektet är viktiga för 

identitetskänslan, men de stämmer inte helt överens med bilden som individen har av sig 

själv. Av den anledningen är subjektet i grunden splittrat. Andréasson och Asplund Carlsson 

(2009) är eniga med Winther Jørgensen och Phillips (1999) i tolkningen av Lacans teori och 

menar att barnet för att kunna identifiera sig med Den Andre måste förneka att den spegelbild 

som utgör identiteten är fiktiv. På det här sättet bli identiteten nära sammanbunden med bilder 

som produceras genom språket, vilka bekräftar det verkliga jaget.  

 

Det jublande antagandet av sin spegelbild hos den lilla människovarelsen på detta 

spädbarnsstadium (stade infans), ännu försänkt i sin motoriska hjälplöshet och sitt 

beroende av andra för föda, tycks oss som i en mönstersituation visa den symboliska 

grundform där jaget fälls ut i en ursprunglig form, innan det objektiveras i dialektiken i 
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identifikationen med den andre och innan språket, på ett allmängiltigt plan, för henne 

återupprättar funktionen som subjekt (Lacan 1989, s 29). 

 

Hall (1997) delar Lacans syn på identitetsprocessen som relationell, men han menar att Den 

Andre utgörs av det som personen skiljer sig ifrån. Den Andre representerar med andra ord 

olikhet. ”Binary oppositions are crucial for all classification, because one must establish a 

clear difference between thing in order to classify them (Hall 1997, s 236). Enligt Hall är 

klargörandet av olikheten grunden till det symboliska system som är kultur. Vidare beskriver 

han olikhet som såväl positivt som negativt. ”It is both necessary for the production of 

meaning, the formation of language and culture for social identities and a subjective sense of 

the self as a sexed subject – and at the same time, it is threatening, a site of danger and 

negative feelings, of splitting, hostility and aggression towards the ’Other’ (Hall 1997, s 238). 

 

Enligt både Hall (1997) och Lacan (1989) handlar identifikationsprocessen om att identifiera 

sig med någon eller något. I ett diskursteoretiskt perspektiv är det som går att identifiera sig 

med subjektspositioner som framträder inom diskurserna, enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (1999). Det handlar om att ta reda på vad man liknar och vad man skiljer sig ifrån, 

menar de. Winther Jørgensen och Phillips skriver vidare att Lacan använder begreppet 

mästersignifikanter och att dessa kan anses vara identitetens nodalpunkter. ”Det är när man 

[…] låter sig representeras av en samling signifikanter med en nodalpunkt som centrum som 

man får en identitet. Identiteten är något man antar, tilldelas och förhandlar om i diskursiva 

processer, och därmed uppfattas identitet som något alltigenom socialt” (Winter Jørgensen & 

Phillips 1999, s 51). Mästersignifikanterna ger anvisningar för handlingar och dessa 

anvisningar kan leda till diskursiva begränsningar (Winther Jørgensen & Phillips 1999).  

Ett diskursanalytiskt perspektiv på uppsatsens frågeställningar 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (1999) är forskare inom diskursteorin intresserade av 

att undersöka hur de diskursiva ramarna begränsar individers handlingsmöjligheter och 

möjligheter till förändring, vilket jag tycker överensstämmer med mitt syfte. Av den 

anledningen har jag valt att i min analys inspireras av diskursteorin och då främst utifrån 

begrepp som kan kopplas till mina frågeställningar, såsom tecken, ekvivalenskedja, moment, 

nodalpunkt, diskurs och subjektsposition. 
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Den första frågeställningen som jag ska besvara är vilka diskurser som framträder i lärarnas 

bedömningsdokumentation. Av den anledningen är det viktigt att redogöra för hur det går till 

när en diskurs skapas. En diskurs bildas genom att associationsrelationer mellan tecken 

skapas omkring en nodalpunkt (Bergström och Boréus 2005). När en diskurs bli allmänt 

accepterad ses den inom diskursteorin som objektiv, enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(1999). Denna objektivitet är ett resultat av tidigare politiska processer och kamper och de 

kan när som helst upphöra genom att diskursen problematiseras i nya artikulationer. Så länge 

objektiviteten existerar anses den vara ideologisk, eftersom den döljer andra 

handlingsmöjligheter, enligt Winther Jørgensen och Phillips (1999). För att komma bort ifrån 

objektiviteten är det viktigt att ifrågasätta egna självklarheter och inta ett komparativt 

perspektiv. Det har jag försökt göra genom att ta del av tidigare forskning inom området, som 

vidgat min tidigare förförståelse och fått mig att se bedömningsbegreppets komplexitet. Jag 

har även försökt att hålla mig väldigt nära lärarnas egna formuleringar i jämförelse med den 

tidigare forskningen, vilket har medfört att mina självklarheter inte har fått så stort utrymme.   

 

Min andra frågeställning innefattar att ta reda på vilka subjektspositioner som möjliggörs i 

dessa diskurser och av den anledningen vill jag utreda det begreppet lite utförligare. 

Subjektspositioner är alltid möjliga att anta i en specifik diskurs, enligt Winther Jørgensen 

och Phillips (1999). Subjektspositionen skapas genom att den särskiljs inom diskursen från 

något som den inte är. Men subjektet kan vara fragmenterat, vilket innebär att det inte enbart 

är frågan om en plats och en diskurs som subjektet kan inta, utan flera platser och diskurser. 

Subjektet kan även vara överdeterminerat och det betyder att flera motstridiga diskurser, 

mellan vilka det uppstår en konflikt, kämpar om subjektet. De subjektspositioner som inte 

befinner sig i konflikt är resultatet av att andra möjliga subjektspositioner uteslutits genom en 

bestämd diskurs och att de därmed framstår som sanna. Då har en hegemonisk process ägt 

rum (Winther Jørgensen & Phillips 1999).  

 

Min sista frågeställning handlar om att belysa elevernas möjliga identifikationer inom 

diskurserna och vilka förutsättningar och/eller begränsningar dessa får för deras lärande. Av 

den anledningen vill jag koppla min kommande analys till identitetsprocessen utifrån 

diskursteorin samt Lacans och delvis Halls identitetsteorier. Winther Jørgensen och Phillips 

(1999) menar att identiteten i diskursteorin ses som resultatet av möjliga diskursiva processer 

och att den därför blir en del av den diskursiva kampen. Identitet innefattar att identifiera sig 

med något och det som går att identifiera sig med är de subjektspositioner som erbjuds i 
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diskurserna i jämförelse med Den Andre. Den Andre utifrån Lacans (1989) perspektiv står 

bland annat för det som driver subjektet framåt och som jag tidigare redogjort för menar Hall 

(1997) att identitetsskapandet sker relationellt och att det handlar om att utröna: Vad liknar 

jag? Vad skiljer jag mig ifrån?  

4. Metod 

I metodavsnittet kommer jag att redogöra för mitt metodologiska angreppssätt genom att 

beskriva mitt urval och de ställningstaganden som jag har gjort när det gäller studien, samt 

hur jag gått tillväga då jag samlat in mitt material. De etiska övervägandena som jag tagit 

hänsyn till kommer att belysas integrerat i avsnittet där jag redogör för hur jag gått tillväga för 

att samla in mina data. Avslutningsvis kommer en genomgång av tillvägagångssättet för 

analysen att beskrivas. 

Urvalet 

Urvalet i undersökningen utgick ifrån följande kriterier. Lärarna var tvungna att arbeta på en 

gymnasieskola, eftersom det var dokumentation som görs i den skolformen som jag ville 

undersöka närmare. Det finns inte lika många administrativa dokumentationskrav på 

gymnasiet som det gör i grundskolan. T.ex. finns det inget krav på att det ska skrivas 

individuella utvecklingsplaner och därför anser jag att det är angeläget att ta reda på hur 

bedömningsdokumentationen ser ut i gymnasieskolan. Vidare var jag intresserad av att 

undersöka ämnena svenska och matematik p.g.a. att dessa ämnen ofta kritiseras när 

utvärderingar av elevers kunskaper görs genom bl.a. PISA-undersökningar. Jag ansåg av den 

anledningen att det var spännande att se hur bedömningen i dessa ämnen går till och vilka 

förutsättningar för lärande som skapas genom den skriftliga återkopplingen till eleverna. 

Lärare som inte dokumenterar, eller som inte sparar återkopplingen som de delgivit eleverna, 

kunde av förklarliga skäl inte ingå i studien. 

 

Jag är medveten om de begränsningar som det snäva urvalet som jag har medför, när det 

gäller möjligheten att dra generella slutsatser, vilket är något som Merriam (1994) lyfter. Hon 

menar det finns en risk med studier som tar sin utgångspunkt i ett enda fall (i min studie är det 

här fallet en gymnasieskola) och det är att förenklingar av företeelser kan göras, vilket är 

något som kan resultera i att felaktiga slutsatser dras. I det här hänseendet är jag enig med 

Clark (2011), som jag tidigare refererat till när det gäller forskning kring lärande, då han 

hävdade att forskningen inom det här området antingen blir för generell för att bli användbar 



 

25  

eller för specifik för att bli allmängiltig. Jag är inte ute efter att dra några generella slutsatser, 

utan jag vill visa på vilka subjektspositioner som möjliggörs i de diskurser som framkommer i 

just det material som jag analyserar.  

 

Vidare menar Merriam (1994) att det även är betydelsefullt att framhålla för läsaren att endast 

en viss företeelse studeras så att denne inte får intrycket att studiens resultat speglar helheten. 

I min studie kommer jag endast att studera den dokumentationen som lärarna gjort kring 

elevers lärande. Jag kommer inte att inkludera alla aspekter av BFL (bedömning för lärande).  

Datainsamling och etiska överväganden 

Det material som jag har samlat in är bestående av lärares skriftliga återkoppling till eleverna 

utifrån uppgifter som de utfört, d.v.s. den bedömningsdokumentation som lärarna skapat kring 

gymnasieelevernas kunskapsutveckling i svenska B, svenska C, svenska 1 och matematik 1a. 

När jag inledningsvis funderade på vilka ämnen jag skulle välja att inkludera i min 

undersökning hade jag tänkt använda mig av ämnena matematik och svenska, vilket jag 

tidigare angett orsaken till. Men då jag i samtal med handledningsgruppen inför 

uppsatsskrivandet och även i samtal med kollegor fått intrycket av att elevers 

kunskapsutveckling inte dokumenteras i så stor utsträckning i gymnasieskolan, misstänkte jag 

att intresset för att delta i min undersökning kunde vara svalt och därför valde jag att begränsa 

mig till ett ämne, vilket framgår i breven (se bilaga 1 och 2) som jag skickade ut där jag 

endast söker svensklärare som är intresserade av att delta. Det föll sig dock så att en av de två 

lärare som valde att delta i studien undervisade i såväl svenska som matematik och därmed 

kunde jag fullfölja min ursprungliga tanke om att inkludera såväl svenska som matematik. 

 

Min ambition var från början att jämföra minst två skolors dokumentation kring elevers 

kunskapsutveckling och då ville jag ha en skola där de uttalat arbetade med BFL (bedömning 

för lärande) och en skola där de inte uttalat hade den utgångspunkten i bedömningsarbetet. 

Jag har skickat ut mail till 15 skolor, varav fem arbetar aktivt med BFL och dessa skolor 

ringde jag även till, eftersom jag var mest angelägen att få möjligheten att analysera 

dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling på en skola där de aktivt arbetat med 

bedömningsfrågor. Jag fick endast respons från en av 15 skolor. Där utförde jag studien och 

på den skolan har de ambitionen att arbeta aktivt med bedömning för lärande (BFL).  
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Efter att jag mailat till skolans gymnasiechef och hon i sin tur vidarebefordrat mitt mail till en 

lärare som varit drivande i arbetet kring bedömning för lärande, fick jag tillträde till skolan. 

Elsa som jag kallar läraren i undersökningen var mycket tillmötesgående och över telefonen 

kom vi överens om att hon skulle fråga några fler lärare om de var intresserade att vara med. 

Jag mailade över ett informationsblad där jag mer utförligt beskrev vad det var jag var ute 

efter för sorts dokumentation, se bilaga 3. Det visade sig vara svårt för Elsa att hitta andra 

lärare som var intresserade av att vara med.  Detta trots att jag var noga med att i mitt 

informationsblad delge att det efter att undersökningen var gjord och resultatet presenterats i 

min uppsats, inte skulle kunna gå att utläsa var jag har varit och gjort min undersökning. Jag 

beskrev även att syftet inte var att berätta om hur det ser ut just på deras skola, utan att skapa 

en bild av hur lärares bedömningsdokumentation kan se ut i gymnasieskolan och använda den 

informationen för att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv på bedömning med fokus på 

min kommande yrkesroll som specialpedagog och ett proaktivt arbetssätt. Jag lovade 

dessutom att dokumentationen som lärarna lämnade ifrån sig enbart skulle användas av mig 

och att materialet kommer att förstöras så snart examensarbetet har blivit godkänt. 

 

I ett samtal har Elsa berättat för mig att hon inledde med att maila de andra svensklärarna på 

skolan, men utan lyckat resultat. Därefter frågade hon personligen sina kollegor om inte 

någon kunde tänka sig att ställa upp och då fick hon till svar att de inte kände sig bekväma 

med att lämna ut sin dokumentation, eftersom de inte ansåg att de hade kommit igång med 

BFL ordentligt. En till lärare valde dock att delta. Jag kallar honom Emil. Han undervisar inte 

enbart i svenska utan även i matematik och han lämnade underlag i båda ämnena.  

 

Därefter bestämde Elsa och jag att jag skulle komma till deras skola för att kopiera underlaget 

till min undersökning. När jag kom dit hade Emil redan kopierat det materialet som han 

tänkte lämna ut. Elsa däremot gav mig en hög med portfolios innehållande elevuppgifter med 

kommentarer inkluderade såväl i, som i slutet av texterna, samt bedömningsmatriser skapade 

utifrån styrdokumentens betygskriterier/kunskapskrav. Allt det här materialet kopierade jag 

och tog med mig. I efterhand har jag dock valt att inte inkludera matriserna, eftersom dessa 

formulerats på nationell nivå och inte av lärarna.  

 

I mina instruktioner hade jag bett att få ta del av materialet för varannan elev utifrån 

klasslistan i fyra olika grupper, samt att elever som har/har haft åtgärdsprogram skulle 

markeras. Emil tillhanda höll material för hälften av eleverna i två grupper. Slumpen 
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medförde att ingen av eleverna med åtgärdsprogram hade inkluderats. Elsa gav även hon 

material för två grupper, men eftersom jag själv kopierade det materialet och fick möjlighet 

att prata med Elsa och då bad jag henne markera vilka som hade åtgärdsprogram i båda 

grupperna. Jag såg till att, i första hand, ta dessa elever och därefter tog jag varannan elev av 

de som återstod utifrån klasslistan, det antalet som fattades för att få in material från halva 

klassen. Det materialet som jag fick från Emil som berörde svenskämnet kunde jag dock inte 

använda mig av då det enbart innehöll matriser och inga lärarkommentarer. Allt som allt stod 

jag nu med ett material bestående av 196 sidor, flera med lärarkommentarer på såväl fram- 

som baksida.  

En analys i tre faser 

När jag samlat in empirin till min uppsats skrev jag ner de lärarkommentarer som fanns i 

texterna ordagrant. Jag ville skilja kommentarerna från elevuppgifterna, men jag var noggrann 

med att skriva ner vilken uppgift kommentaren tillhörde och om den var skriven i texten eller 

som en avslutande kommentar, samt vilken elev som fått kommentaren så att jag hade uppsikt 

över om det var en elev med åtgärdsprogram eller inte. När jag överfört lärarkommentarerna 

till ett separat dokument omfattade mitt textmaterial 47 sidor och det utgjordes av lärares 

bedömningskommentarer för hälften av eleverna i tre klasser, vilket var totalt 26 elever. Utav 

dessa elever hade sex stycken åtgärdsprogram. Inspirerad av Andréassons tillvägagångssätt i 

avhandlingen Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 

elevdokumentation (2007) valde jag därefter att dela in analysarbetet i tre faser.  

Analysfas ett – kategorisering utifrån nodalpunkter 

Det första analyssteget gick ut på att jag kategoriserade mitt material utifrån Lundahls (2011, 

s 85) syn på vad som bör ingå i lärarbedömningen för att det ska anses vara bedömning för 

lärande nämligen: 

1. Mål och kunskapskvalitetet (Vart är eleven på väg?)  

2. Tecken på lärande (Var är eleven nu?)  

3. Framåtsyftande feedback (Hur når eleven målen?).   

Anledningen till att jag valde det här analyssteget var för att jag ville koppla analysen till den 

ambition som skolan, där jag gjort min undersökning, har med sitt bedömningsarbete. När jag 

utfört den första analysfasen stod jag inför ett material som omfattade 45 sidor uppdelat i tre 

separata kategorier.   
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Analysfas två – identifiera diskurser 

Därefter gick jag in i analysfas två och då använde jag mig av Laclau och Mouffes begrepp 

nodalpunkt, tecken, ekvivalenskedja och associationsrelationer. Det gjorde jag för att 

identifiera de diskurser som textmassan innefattade. Genom det här analyssteget skulle jag få 

möjlighet att besvara min första frågeställning. 

 

Eftersom mål och kunskapskvaliteter, tecken på lärande och framåtsyftande feedback inte 

betyder någonting utan att de fylls med ett innehåll och eftersom dessa aspekter utgör 

stommen i lärarens BFL-arbete ansåg jag att dessa begrepp var passande nodalpunkter i min 

analys. Med den utgångspunkten arbetade jag igenom materialet fler gånger och efter hand 

kunde jag finna elementen/tecken i texten som bildade ekvivalenskedjor. Exempel på sådana 

tecken i förhållandet till nodalpunkten, mål och kunskapskvaliteter, kan t.ex. vara utveckla 

analys, arbeta med språket, kunna motivera sina påståenden. När jag utförde det här steget 

var materialet fortfarande indelat i ämnen/kurser. För att kunna skapa diskurser utifrån dessa 

var jag tvungen att se hur ekvivalenskedjans olika tecken kunde associeras till varandra i olika 

konstellationer. Det här gjorde jag på en övergripande nivå, inte längre utifrån lärare och 

ämne. Exempel på tecken som jag ansåg kunde associeras till varandra och bilda en diskurs 

var arbeta – jobba- bygg – knyt. Utifrån dessa tecken framträdde en praktisk arbeta-diskurs. I 

och med det diskursifierades tecknen och bildade moment. Arbetsgången i den andra 

analysfasen var alltså följande: 

 

1. Artikulering - bedömningsdokumentation 

2. Nodalpunkterna: Mål och kunskapskvaliteter, tecken på lärande, framåtsyftande 

feedback. 

3. Lokalisera de element/tecken i texterna som hörde ihop och som bildade 

ekvivalenskedjor. 

4. Skapa associationsrelationer mellan tecknen så att dessa kunde bilda en diskurs och 

blir stabila moment, vilka ger mening åt nodalpunkterna. 

Analysfas tre – Subjektspositioner, identitetsskapande och diskursiva begränsningar 

I analysfas tre var min ambition att, utifrån innehållet i de diskurser som jag fick fram i 

analysfas två, undersöka vilka identifikationsmöjligheter eleverna fick genom 

subjektspositioner som skapades diskursivt inom bedömningsartikulationen. Det gjorde jag 

genom att söka efter mästersignifikanterna, identitetens nodalpunkter, vilka ger subjekten 
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direktiv för handling inom diskursen. Jag ville också ta reda på vem den Andre, som eleverna 

kan jämföra sig med i lärarnas bedömningsdokumentation, var. Slutligen var jag i analysens 

tredje fas ute efter att se hur de diskursiva ramarna kan leda till begränsningar för eleverna i 

lärarandet? Arbetsgången i analysfas tre: 

1. Undersök vilka subjektspositioner som framkommer i diskurserna. Vem kan eleven 

vara i lärarnas bedömningsdokumentation? Vad liknar eleven? Vad skiljer han/hon sig 

ifrån? 

2. Vilka anvisningar för handlingar skapar mästersignifikanterna i diskurserna? 

3. På vilket sätt kan de diskursiva ramarna leda till begränsningar för elevernas lärande? 

 

Resultatet som jag fick fram genom min analys medförde många diskurser kring 

nodalpunkterna: mål och kunskapskvaliteter, tecken på lärande och framåtsyftande feedback. 

Det är emellertid min uppfattning att dessa inte kan sammanfogas i färre diskurser, eftersom 

tecknen inom diskurserna gör avgränsningar mot varandra. Att sätta samman dessa vore 

därför ett övergrepp på empirin. För att underlätta för läsaren kommer jag nedan med hjälp av 

en figur tydliggöra vilka diskurser som framträdde i lärarnas bedömningskommentarer. 

 

Nodalpunkter Diskurser 

1. Mål och 

kunskapskvaliteter 

 

Den 

praktiska 

arbeta-

diskursen 

Den teoretiska  

studiediskursen 

Den styrda mål-diskursen 

2. Tecken på 

lärande 

 
 

Nivå-

diskursen 

Du har visat att du har  

kunskap om - diskursen 

Den värderande-diskursen 

 

3. Framåtsyftade 

feedback 

 

Gör om – 

gör rätt -

diskursen 

Episodiska  

kurs- och 

ämnesplans-

diskursen 

Support-

diskursen 

Frågediskursen Feed 

forward-

diskursen 

Figur 2 – Nodalpunkter och diskurser 

 

I resultatredovisningen som följer kommer jag när jag tar citat från lärarformuleringarna att 

kursivera dessa. De markeras även med hjälp av ett litet indrag i marginalen. 

 

En problematik som jag upplevde i analysarbetet var att skilja mål (var är eleven på väg?) och 

framåtsyftande feedback (hur når eleven målen?), eftersom lärarna på egen hand redan gjort 

en sådan uppdelning i sin dokumentation. Det framkom i analysen att mycket av det som av 



 

30  

lärarna var tänkt som framåtsyftande feedback mer kan ses som en målformulering, alltså ett 

klargörande av vart eleven är på väg. Det framgick i många fall inte hur eleven skulle kunna 

nå målen.  

5. Nodalpunkt - Mål och kunskapskvaliteter 

I arbetet med skapa mening i nodalpunkten, mål och kunskapskvaliteteter, genom de tecken 

som lärarna förmedlat i sin återkoppling till eleverna, kunde jag utifrån 

associationsrelationerna mellan tecknen i ekvivalenskedjan identifiera tre olika diskurser, 

vilka jag kommer att redogöra mer för nedan.  

Den praktiska arbeta-diskursen 

I bedömningsdokumentationen används, i förhållande till att skapa mål och påvisa 

kunskapskvaliteter, moment såsom t.ex. arbeta, jobba, bygg och knyta, vilka jag associerar 

till arbete av mer praktisk karaktär.   

Arbeta med språket.[…].  

 

Jobba på den stilistiska delen […]. 

 

 […] Disposition: att jobba vidare med det som kallas textbildning (dvs hur texten 

byggs ihop, mening för mening, liksom, stycken). 

 

 […]inför nästa skrivuppgift bör du tänka på följande: - medvetet arbeta ytterligare 

med språket (ordval, synonymer osv. Vi kommer prata mer om det) samt knyta ihop 

texten tydligare: inledning – avslutning. 

 

Att lära sig att bygga ihop en text, mening för mening och stycke för stycke, kan för eleven 

vara ett greppbart mål som denne kan sträva mot att uppnå i sina framtida skrivuppgifter. 

Även att lära sig att knyta ihop texten genom att koppla inledning till avslutning, blir konkret. 

Det kan vara så att de två senare citaten med hjälp av metaforiska uttryck som relaterar till 

konkret praktiskt arbete skapar goda förutsättningar för eleverna att förstå målen som de ska 

uppnå. Att förstå målet är något som Stiggins (2010) ser som helt avgörande för att lärande 

ska ske.  

   Vid nästa bokläsning – häng med när vi pratar mer om berättartekniska och 

stilistiska begrepp […].  

 

 I kommande bokuppgift ska vi gå in lite mer på formen […]Häng med & försök 

applicera (dvs använda) i kommande analys.  […]. 
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Moment som häng med passar också in i den här diskursen. Det medför dock, enligt min 

mening, ett mindre krav på prestation från elevens sida, eftersom denne i första läget enbart 

förväntas att följa med i undervisningen. Istället lägger det mer fokus på lärarens ambition 

och förmåga att lära ut något nytt. Problemet med den här typen av moment ur ett 

målperspektiv är att eleven görs beroende av det tillfälle då den här informationen kommer att 

delges. Han/hon blir ett objekt för lärarens kunskapsförmedling snarare än självständiga 

subjekt som kan ta ansvar för sitt eget lärande. En beroendeställning i förhållande till läraren 

uppstår. 

Den praktiska arbeta-diskursens subjektspositioner 

Subjektspositionen framträder i diskurser genom avgränsningar gentemot något som denne 

inte är, menar Unemar Öst (2009), samt genom mästersignifikanter som ger anvisningar till 

handling, enligt Winther Jørgensen och Phillips (1999). Den arbetande, utvecklingsvilliga 

subjektspositionen kan eleven inta, i den här diskursen, då han/hon anser sig kunna jobba 

vidare med det som han/hon redan har åstadkommit i syftet att nå ett bättre resultat. Eleven 

som intar den här subjektspositionen kan t.ex. vara en elev som har förmågan att lägga ner 

mer tid på sin text, en elev som vill utveckla sin produkt genom att bygga ihop mening för 

mening, stycke för stycke tills den bildar en sammanhängande helhet.  

 

Den beroende, objektifierade subjektspositionen kan eleven inta genom att följa anvisningar 

för handling i moment som häng med och försök använda, vilka framträder i den här 

diskursen. Om eleven inte vill, eller inte tror sig om att ha förmågan att kunna, lägga ner så 

mycket tid på sina studier kan vara behagligt att låta läraren förmedla kunskapen och att 

slippa ta så stort ansvar för sitt eget lärande, speciellt om tilltron till den egna förmågan att ta 

det ansvaret sviker. Lärarens kompetens hamnar i fokus istället för elevens och det eleven 

behöver göra är att försöka använda sig av kunskapen som läraren förmedlat. Frågan är vad 

som händer om eleven sedan inte klarar av att använda sig av kunskapen som läraren 

förmedlat? I vilken position hamnar eleven då? 

Den teoretiska studiediskursen 

I den teoretiska studiediskursen ingår fler moment av den karaktär som går att återfinna i 

kursplanerna/ämnesplanerna. Av analysen framgår dock att dessa är mer självständigt 

formulerade av läraren, i förhållande till elevernas tidigare arbeten, än de som följer i 
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nästkommande diskurs. Inom den här diskursen skapar moment som reflektera, analysera, 

relatera och utveckla mening i nodalpunkten - mål och kunskapskvaliteter. 

 Allmänt utvecklingsområde: att noga planera innehållet i texter så att de blir a) rika 

på innehåll b) tydligt disponerade. […]. [Elev med ÅP]
1
 

 

Du behöver vid nästa bokuppgift vara betydligt mer konkret i dina reflektioner […]. 

 

Vid nästa bokuppgift ska du försöka reflektera mer kring formen, t.ex. hur författaren 

använder språket, bildspråk, miljöbeskrivningar. 

 

Du är på god väg mot att relatera innehållet till allmänmänskliga förhållanden (se min 

markering i texten & matrisen, de blå raderna). Detta ska du utveckla ytterligare i 

kommande bokuppgifter[…]. 

 

I den avslutande analysen ska du tänka på att konsekvent & medvetet arbeta med 

iakttagelser – exempel/citat – effekt. Visa dina teoretiska kunskaper om retorik. 

 

Den här typen av återkoppling kräver att eleven har förståelse för innebörden i momenten för 

att han/hon ska kunna uppnå uppsatta mål, vilket är också något som läraren själv påtalar till 

en av eleverna. Läraren skriver: 

Målen är viktiga att förstå för att ha kunskap och förståelse för vad som bedöms. 

Utnyttja gruppen idag för att försöka få grepp om dem. [Elev med ÅP]. 

 

Att i efterhand arbeta med målen när eleven misslyckats med sin uppgift kan upplevas som att 

gå från fel håll, i alla fall om syftet med arbetet i skolan ska vara att arbeta proaktivt för att 

eleverna ska nå målen. I exemplet ovan arbetar läraren reaktivt och låter eleven göra 

uppgiften, av kommentaren att döma, utan att han har förstått målet. Eleven sedan ska sätta 

sig ner i en grupp ihop med sina klasskamrater med förhoppningen att han ska få förståelse 

för vad han skulle ha uppnått innan. Det blir även tydligt av lärarens skrivelse att målen inte 

formulerats så att de är elevvänliga, d.v.s. lättillgängliga och förståeliga för elever, vilket är 

något som av Stiggins (2010) framhölls som viktigt. 

Den teoretiska studiediskursens subjektspositioner 

Den akademiska subjektspositionen finns att tillgå i den här diskursen då eleven upplever att 

han/hon förstår vad läraren menar då denne använder moment såsom ”är på god väg mot att 

relatera innehållet till allmänmänskliga förhållanden […]” samt när läraren belyser elevens 

kompetens genom att hänvisa till att denne bör ”visa [sina] teoretiska kunskaper om retorik”. 

                                                 

1 En elev i behov av särskilt stöd, med ett åtgärdsprogram (ÅP) utformat. 
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Anvisningarna för handling anges i akademiska termer och utestänger de subjekt som inte 

förstår dessa. 

 

Den oförstående, beroende subjektspositionen framträder i denna diskurs när läraren upplyser 

eleven om att han behöver ”utnyttja gruppen idag för att försöka få grepp om [målen]”. 

Eleven har inte på egen hand klarat av att förstå vad som är viktigt eller vad som bedöms och 

nu behöver han få hjälp av sina kamrater.  

Styrda mål-diskursen 

Den tredje och sista diskursen, för nodalpunkten mål och kunskapskvaliteter, har jag valt att 

benämna styrda mål-diskursen och anledningen till det är, att läraren i det här fallet inte har 

formulerat sig med sina egna ord och han inte heller har skapat individuella mål till eleverna. 

Läraren har istället utgått ifrån målen som formulerats i ämnesplanen och av textmaterialet 

som utgör empirin framgår det att samtliga elever arbetar efter exakt samma 

målformuleringar.  

 

I ämnesplanen för matematik 1a, under Det centrala innehållet, område: Samband och 

förändring, kan läsas att undervisningen ska behandla ”[en] fördjupning av procentbegreppet: 

promille, ppm och procentenheter [och] begreppen förändringsfaktor och index samt metoder 

för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån” (Skolverket 2010, s 92). 

Läraren har utformat målet: 

Du ska ha kunskap om procentbegreppet och en fördjupning av det i form av promille, 

ppm och procentenheter, samt begreppet index.  

 

Vidare skriver läraren i den framåtsyftande feedbacken att eleven t.ex. ska öva mer på 

preciserade delar av det här målet. Det framgår i analysen av empirin att samtliga elever har 

någonting inom det här målet som de behöver öva mer på, men det är olika många områden 

som olika elever behöver förbättra. 

 

I den här gruppen var det ingen av eleverna som hade ett åtgärdsprogram utformat, men av 

dokumentationen framgår tydligt att det är flera av eleverna som har svårigheter med att nå 

målet. Att eleverna arbetar för att nå exakt samma mål är något som går emot direktiven i 

läroplanen i vilken det uttryckligen framgår att ”[h]änsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå” (Lgy 11, s 6). 
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Styrda mål-diskursens subjektspositioner 

Den kollektiva subjektspositionen kan eleven inta i denna diskurs, eftersom målen inte är 

individuellt formulerade utan eleven ska förhålla sig till anvisningar för handling som 

inkluderar hela klassen. Den kollektiva delaktigheten sträcker sig faktiskt ända upp på 

nationell nivå, med tanke på att målen är formulerade utifrån den kunskap som alla elever då 

de slutfört första året på gymnasiet ska ha erhållit. Eleven i den här diskursen är inte unik och 

hans/hennes förkunskaper har ingen betydelse. Eleven är en i mängden så länge som han/hon 

klarar av att uppnå målen. När eleven däremot inte klarar av att uppnå målen är denne inte 

längre en del av kollektivet, den diskursiva avgränsningen blir ett faktum för subjektet som nu 

istället är i en position som anses vara i behov av särskilt stöd. 

 

Då jag analyserade mitt empiriska material kunde jag genom bedömningsdokumentationen 

utläsa en konflikt när det gäller nodalpunkten mål och kunskapskvaliteter, genom den respons 

som en av lärarna givit till en av eleverna som riskerade att inte nå målen för utbildningen och 

därför hade ett åtgärdsprogram. Eleven hade uppenbarligen uttryck att han/hon inte delade 

skolans mål. Lärarens respons lyder som följer: 

Att kunna tillägna sig texter är inte meningslöst – det är viktigt! Många äldre texter 

visar på vad som låg bakom olika förändringar & paralleller till vår tid är inte svåra 

att se. Och det kan hjälpa oss att förstå vårt eget samhälle och de förändringar som 

sker där.[Elev med ÅP] 

 

En anledning till att en elev inte når målen i skolan kan, som jag tidigare lyft med hänvisning 

till Ingestads avhandling (2006), vara att de inte delar skolans kunskapssyn och att målen som 

skapats inte är elevens mål. Det behöver alltså inte handla om svårigheter när det gäller att ta 

till sig ny kunskap. 

Sammanfattning 

För att förtydliga vad som framkommit i nodalpunkt mål och kunskapskvaliteter, när det 

gäller diskurser och subjektspositioner har jag skapat figuren nedan. Det visar sig att den 

beroende subjektspositionen gör sig gällande i fler diskurser. Det kan betyda att eleven kan 

känna sig utelämnad i skolan och oförmögen att påverka sitt eget lärande, delvis p.g.a. att 

han/hon inte får möjlighet att skapa egna delmål i samråd med läraren. 

Diskurs Subjektsposition 

Den praktiska arbeta-

diskursen 

 

Den arbetande, 

utvecklingsvilliga 

subjektspositionen 

Den beroende, objektifierade 

subjektspositionen 
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Den teoretiska 

studiediskursen 

 

Den akademiska 

subjektspositionen 

Den oförstående, beroende 

subjektspositionen 

Styrda mål-diskursen 

 

Den kollektiva 

subjektspositionen 

Subjektspositionen som är i 

behov av särskilt stöd. 

Figur 3 – Mål och kunskapskvaliteter - diskurser och subjektspositioner. 

6. Nodalpunkt - Tecken på lärande 

Tecken på lärande handlar, enligt Lundahl (2011), om att visa för eleven var han/hon befinner 

sig i nuläget i sin kunskapsutveckling. I min analys framträdde tre diskurser kring 

nodalpunkten, tecken för lärande, från lärarnas formuleringar. Dessa tre är: nivå-diskursen, du 

har visat att du har kunskap om – diskursen och den värderande diskursen.  

Nivå-diskursen 

Läraren har, enligt läroplanen för nya gymnasieskolan, en skyldighet att ”fortlöpande ge varje 

elev information om framgångar […] i studierna” (Lgy 11, s 10). I nivådiskursen visar inte 

läraren enbart eleven vad denne kan, utan läraren visar också vilken nivå prestationen ligger 

på, genom moment som tydliggör på vilket sätt eleven kan utföra något: med handledning – 

till viss del – anpassat – väl.  

IG. Krävs för mycket bearbetning. [Elev med ÅP] 

 

Med handledning har du sammanställt dina iakttagelser till en klar rapport. Med 

handledning har du anpassat språket till en mer formell ton. [Elev med ÅP] 

 

Till viss del anpassat efter formellt skrivande. 

 

Reflektioner delvis av innehållet, dock så allmänna att det är svårt att bedöma. [Elev 

med ÅP] 

 

Tecken på lärande blir inte alltid en information om framgångar när nivån på utförandet skrivs 

ut likt exemplen ovan visar. Det kan, vilket Gerrevall (2008) beskriver, inte vara upplyftande 

att tillhöra ”[…] de icke godkändas skara” (s 93) och likt Stiggins (2010) konstaterat kan det 

här få konsekvenser för elevernas fortsatta skolprestationer genom att deras tro på sig själva 

brister. Den känslomässiga buffert som de behöver för att våga försöka igen kan, i och med 

omdömen som ”IG. Krävs för mycket bearbetning”, försvinna. Dilemmat uppkommer dock 

genom att läroplanen även tydliggör att läraren ska kunna ”redovisa för eleven på vilka 

grunder betygsättning sker” (Lgy 11, s 15). För att det ska bli tydligt för eleven var denne 
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befinner sig i förhållande till kunskapskraven är läraren kanske mer eller mindre tvungen att 

redovisa tecken på lärande i en nivå-diskurs och genom mer eller mindre summativa, 

betygsliknande omdömen. 

G. Finns en röd tråd. 

 

Framställningen var sammanhängande & anpassad efter situationen.  

 

Väl disponerat. Tydlig formell ton, väl anpassat efter situationen. 

 

Tydlig sammanfattning av boken. Välgrundade tankar med utgångspunkt i berättande & 

tydliga reflektioner kring innehåll och budskap. Välskrivet. 

 

VG. Smidig källhänvisning. 

 

Att få omdömet väl godkänt, väl disponerat, väl anpassat kan, som jag tidigare redogjort för 

utifrån Stiggins (2010), skapa positiva effekter för elevers lärande, om de uppfattar att 

omdömet motsvarar deras ansträngning. Dessa moment ger eleverna en indikation på att de 

med marginal klarar utbildningens mål.  

Nivå-diskursens subjektspositioner 

Den misslyckade subjektspositionen kan eleven inta i nivå-diskursen då denne möts av 

lärarens återkoppling ”IG. Krävs för mycket bearbetning”. Eleven har inte visat att han har 

den kunskap som krävs för att uppnå kriterierna för godkänt. Anvisningarna för handling 

framskivs inte, men det blir tydligt att utförandet borde ha skett på ett annat sätt än det gjorde. 

 

Den beroende subjektspositioner återkommer även i denna diskurs och den kan eleven inta då 

denne får reda på att när handledning ges kan han/hon klara av att skriva en rapport med ett 

språk som är anpassat efter en mer formell ton. På egen hand har eleven inte visat att han/hon 

har den här kunskapen. Elev är med andra ord beroende av handledning för att kunna prestera 

på den nivå som krävs för att få godkänt i kursen.  

 

Den otillräcklige subjektspositionen uppkommer i och med formuleringar såsom ”[t]ill viss 

del anpassat efter formellt skrivande” eller ”reflektioner delvis av innehållet, dock så 

allmänna att det är svårt att bedöma”. Eleven har inte presterat tillräckligt väl.  

 

Den framgångsrika, kompetenta subjektspositionen kan eleven inta då denne fått positiva 

omdömen i den skriftliga återkopplingen. När moment i diskursen innefattar lovord som 
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”Välgrundade tankar”, ”Välskrivet”, ”Smidig källhänvisning”, ”tydliga reflektioner kring 

innehåll och budskap” så finns det goda möjligheter för eleven att se sig själv som 

framgångsrik och kompetent. 

Du har visat att du har kunskap om – diskursen  

Den här diskursen lämnar inte utrymme för tolkning. Momentet ”visar” i förhållande till 

momentet ”kunskap” indikerar att läraren kan vara medveten om att eleven mycket väl kan ha 

ytterligare kunskaper, men att denne i det här hänseendet enbart har visat att han/hon har 

följande kunskap.  

Du har visat att du har kunskap om: Att omvandla tal mellan procentform, bråkform 

och decimalform. Du kan beräkna Delen, Andelen och Det hela. Procentuell förändring 

i procentenheter. Promille, ppm, index. Bra jobbat! 

 

Du har visat att du har kunskap om att: I viss mån kunna lösa sammansatta ekvationer. 

 

Du har visat att du har kunskap om att: Lösa enkla ekvationer. Sätta in värden i uttryck. 

 

Om eleven däremot har visat all den kunskap som han/hon har i förhållande till ett mål och 

det inte är mer än att ”I viss mån kunna lösa sammansatt ekvationer” och målet var att ”[H]a 

kunskap om hantering av algebraiska uttryck samt metoder för att lösa linjära ekvationer” så 

kan det för elevens del kännas som att det är en bit kvar innan målet är uppnått. Att eleven 

inte har nått hela vägen fram till målet kan bero på att hon/han inte vill visa mera kunskaper, 

men det är mer troligt att det bero på att eleven inte ser hela målet p.g.a. att han/hon inte har 

den förkunskap som krävs för att det ska bli synligt, utifrån Stiggins (2010) resonemang.  

Du har visat att du har kunskap om – diskursens subjektspositioner  

När eleven i återkopplingen får veta att denne har visat att han/hon har en viss kunskap så kan 

det skapa en känsla av att eleven äger sin egen kunskap och mästersignifikantens 

anvisningarna för handling är att läraren vill att eleven visar ännu mer kunskaper. Eleven kan 

nämligen besitta så mycket mer vetskap som denne ännu inte demonstrerat för läraren att 

han/hon har. Därav skapas i den här diskursen en kunskapsägande subjektsposition.  

 

Om det däremot är så att eleven inte har mer kunskaper inom området än det som han/hon 

visat och det inte är speciellt mycket, i förhållande till uppsatta mål, så uppstår ännu en gång 

den otillräckliga subjektspositionen. Direktiven som kommer från läraren är att visa mer 
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kunskap och om eleven då inte besitter den kunskap som krävs för att kunna göra det är denne 

inte tillräckligt kompetent i förhållande till lärarens och styrdokumentens krav.  

Den värderande diskursen 

I den här diskursen blir det också tydligt att eleven har kunskaper som gör att han/hon kan 

utföra en uppgift på ett visst vis.  

Bra inledning – engagerat 

 

Bra, intresseväckande rubrik 

 

Detta gjorde du bra: Förlänga och förkorta bråk. Ställa upp uttryck. Addera och 

subtrahera bråk. Sätta ut tal på tallinjen. Prioriteringsreglerna. Multiplicera bråk. 

Negativa tal. 

 

Det som kan upplevas som problematiskt med momentet ”bra” är att det kan lämnar läsaren 

med en mängd följdfrågor. Hur är något när det är bra? Om det inte är bra, är det då per 

automatik dåligt? Vad är det som gör att min rubrik är bra och intresseväckande? Det kan 

även vara svårt att göra om prestationen om eleven inte är säker på vad det är som är bra med 

inledningen. 

Rubriken är intressant och säger något om innehållet. 

 

Intressant val av förebild.  

 

Detsamma gäller för momentet intressant. Vad är det som gör att något är intressant? Tycker 

alla människor att samma saker är intressanta? Den kritik som Clark (2011) lyfte i förhållande 

till summativ bedömning var att den bedömningsformen inte tydliggör vad och hur eleverna 

lär sig. Jag tycker att den kritiken är angelägen att lyfta i det här sammanhanget. Förstår 

eleverna hur och vad de lär sig genom att de får reda på att de har skapat en ”bra, 

intresseväckande rubrik”. Måste det inte framgå vad det är som gör rubriken bra och 

intresseväckande? Det jag vill visa på är att framgångskriterierna, som Clark framhåller som 

viktiga, inte tydliggörs i den här diskursen i någon större utsträckning.  

Den värderande diskursens subjektspositioner 

I den här diskursen framkommer den bra och intressanta subjektspositionen. Eleven har 

lyckats göra bra ifrån sig. Subjektet har lyckats skriva en bra, intresseväckande rubrik eller 

gjort ett intressant låtval. Men subjektet kan också anses vara utelämnat eftersom tecknen på 

lärande inte har konkretiserats. Subjektet har lämnats åt sitt öde, med endast en mängd frågor 
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kring hur han/hon ska lyckas lika bra nästa gång, eftersom eleven inte vet vad det var som 

gjorde att det var bra och intressant den här gången. 

Sammanfattning 

För att förtydliga vad som framkommit i nodalpunkten, tecken för lärande, när det gäller 

diskurser och subjektspositioner har jag skapat figuren nedan. I varje diskurs finns en positiv 

subjektsposition att inta och minst en mindre angenäm position. Det som är viktigt att komma 

ihåg i det här sammanhanget är att subjektet positionerar sig genom att avgränsa sig från vad 

det inte är (Unemar Öst 2009, Winther Jørgensen & Phillips 1999). Är jag inte framgångsrik 

så är jag endera misslyckad, beroende eller otillräcklig. Som elev kan jag dock i ett 

sammanhang vara framgångsrik och i ett annat otillräcklig, så länge subjektspositionen inte 

hegemoniserats genom att de bilder som levereras till eleven i lärares dokumentation alltid får 

eleven att se på sig själv som otillräcklig.  

Diskurser Subjektsposition 

Nivå – 

diskursen 

 

Den misslyckande 

subjektspositionen 

Den beroende 

subjektspositionen 

Den otillräcklige 

subjekts-

positionen 

Den 

framgångsrika, 

kompetenta 

subjektspositionen 

Du har 

visat att du 

har 

kunskap 

om – 

diskursen 

 

Den 

kunskapsägande 

subjektspositionen 

Den otillräcklige subjektspositionen 

Den 

värderande 

diskursen 

 

Den bra och 

intressanta 

subjektspositionen 

Den utelämnade subjektspositionen 

Figur 4 – Tecken på lärande - diskurser och subjektspositioner. 

7. Nodalpunkt - Framåtsyftande feedback 

Framåtsyftande feedback syftar till att eleverna ska få kunskap om hur de ska göra för att 

komma vidare i sin kunskapsutveckling, enligt Lundahl (2011). Runt den här nodalpunkten 

spretade materialet mer än det gjorde inom de två föregående, vilket gjorde det svårare att 

göra associationer mellan tecknen för att identifiera diskurser. Hela fem diskurser framträdde. 

Vissa av dessa kan tyckas snarlika, men utifrån mitt sätt att se det gör de avgränsningar 

gentemot varandra som gör att de inte kan sammanfogas i en och samma diskurs.   
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Gör om – gör rätt diskursen 

Gör om – gör rätt diskursen bestående av moment som komplettera – skicka in en ny version 

– bearbeta – ej klart är egentligen inte förenlig med tanken om bedömning för lärande, 

eftersom den feedback som ges ska vara framåtsyftande. Den här typen av feedback är snarare 

bakåtsträvande. Hur-frågan lämnas obesvarad i bedömningsdokumentationen. Det går av 

kommentarerna i texten inte att utläsa vad läraren anser att eleven behöver utveckla och lära 

sig för att nå målen som han/hon strävar efter att uppnå. 

Bearbeta   

 

Skicka in en ny version   

 

Komplettera 

 

För att återkoppla till Ingestad (2006) och det som hon beskriver i sin avhandling om att 

elever som riskerar att inte nå utbildningens mål riskerar att få en skoltid som går ut på att 

försöka uppnå godkänt-nivån, istället för en skoltid som stimulerar till lärande. Ett omdöme 

som lyder Skicka in en ny version eller komplettera indikerar att eleven ska göra det som 

krävs för att nå önskvärd nivå. Att lära sig nya färdigheter och förmågor som gör att eleven 

utvecklas kunskapsmässigt hamnar i dessa formuleringar i skymundan. 

 

På sätt och vis tangerar Gör om – gör rätt diskursen nästkommande diskurs, eftersom den 

antyder att kursmålen/det centrala innehållet prövas episodiskt och inte holistiskt, med tanke 

på att eleven ska göra om en uppgift som denne redan gjort, istället för att till nästa tillfälle 

när han/hon ska utföra en liknande arbetsuppgift har med sig tips på utvecklingsområden. 

Samtidigt skiljer den sig från den episodiska kurs- och ämnesplansdiskursen med tanke på att 

den tydliggör ett misslyckande från elevens sida som inte nödvändigtvis framträder i 

nedanstående diskurs. 

Gör om – gör rätt diskursens subjektspositioner 

I gör om- gör rätt-diskursen återfinns såväl den otillräckliga som den misslyckade 

subjektspositionen. Eleven har utfört en uppgift och lärarens kommentar är bearbeta, skicka in 

en ny version eller komplettera. Det eleven hittills har åstadkommit är inte tillräckligt väl 

utfört i förhållande till uppsatta mål. Eleven har misslyckats med det denne har föresatt sig 

och på grund av det får han/hon göra om uppgiften. 
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Episodiska kurs-/ämnesplansdiskursen 

Av följande moment går det att utläsa den brist som Tan (2011) såg i lärarnas 

bedömningspraktik i Singapore som handlar om att uppgifter skapas och bedöms en efter en, 

separat och episodiskt. Det kan medföra att eleverna ser läroplanen som möjlig att beta av 

kursmål för kursmål. Jag anser att elevens förståelse för varför han/hon ska lära sig nya saker 

kan bli skev i den här diskursen, då det indikeras att uppgifter ska göras för att läraren ska ha 

något att bedöma. Är det därför elever går i skolan och utför uppgifter? Tan (2011) menar att 

det är viktigt att bedömningens reglerande drag får stå tillbaka och dess lärande drag hamnar i 

fokus. 

Ej inlämnad – måste göras klart och lämnas. 

 

Viktigt att du gör kommande muntliga framförande, så du får respons och jag har något 

att bedöma.  

 

Uppgifter att göra[…] 

 

Frågan är i vilket syfte bedömningen görs i dessa exempel? Reglerande eller lärande? 

Episodiska kurs-/ämnesplansdiskursens subjektspositioner 

I den episodiska kurs- och ämnesplansdiskursen relateras subjektet i stor utsträckning till 

delmoment som ska uppnås eller betas av. Eleven ska utföra de uppgifter som läraren anser att 

han/hon måste göra för att uppnå målen. Här kan eleven inta den plikttrogna 

subjektspositionen som gör det som ska göras och lämnar in det som ska lämnas in eller så 

kan eleven inta den rebelliska subjektspositionen som inte gör det som ska göras och som inte 

lämnar in det som ska lämnas in. Elevens möjlighet att påverka undervisningen och äga sitt 

eget lärande saknas i den här diskursen. Har eleven förstått vilka mål denne ska arbeta för att 

uppnå? Har han/hon varit med och skapat dessa? Vet eleven varför uppgifterna ”måste göras 

klart och lämnas”? Vad är det som säger att just dessa uppgifter är måluppfyllande?  

Supportdiskursen 

I supportdiskursen framkommer de kompensatoriska lösningarna, vilka framstår som 

nödvändiga, för att eleverna ska kunna följa med i undervisningens tempo. Eleverna måste gå 

på supporten för att öva på det som de inte har lärt sig under ordinarie undervisning.  

Vi behöver repetera och gå igenom texterna i epoken. Detta genom att träna 

lässtrategier. Vi gör det under supporten efter APU:n. 

 

Du måste komma på supporten och jobba med dina kompletteringar [Elev med ÅP] 
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Utnyttja gruppen för att få kläm på målen [Elev med ÅP] 

 

Vi kommer att ta upp detta tillsammans i klassen 

 

Dessa texter är svåra, språkligt sett eftersom de är äldre & innehållsmässigt eftersom 

de egentligen vill säga något annat än det som uttryckligen står. De kräver en hel del av 

oss som läsare. Tyvärr missade du ett tillfälle då vi tillsammans gick igenom texterna. 

[Elev med ÅP] 

 

Texten var svår & du tog till hjälp med att förstå den. Vi arbetar vidare med 

läsförståelsen så du lättare tar dig an texter av olika svårighetsgrad. Detta test visar 

mig hur ni tar till er texter & ger mig vägledning om var jag ska leda er vidare. Dessa 

två texter kräver till stod del att man läser mellan raderna & det kräver träning och 

övning. Det är ett utvecklingsområde vi jobbar vidare med. [Elev med ÅP] 

 

Supportdiskursen inkluderar dock även en samarbetstanke, en tanke om att vi lär oss av 

varandra, vilken tydligt kan ses i de moment som bildar diskursen. Eleverna arbetar 

tillsammans för att få förståelse för målen och läraren samlar gruppen för gemensamma 

genomgångar. Svårigheten med att behöva vänta tills dess att genomgången sker i helklass är 

att eleven inte kan påverka sin egen utveckling, utan denne blir istället tvungen att invänta 

övriga. Om det sedan är så att eleven behöver mer tid än övriga för att få förståelse för det nya 

stoffet kan det resultera i att eleven i slutänden hamnar i supporten för att få den extra tid som 

han/hon kanske kunde ha fått innan om läraren hade förklarat för honom/henne i samband 

med att kunskapsluckan tydliggjordes.  

Supportdiskursens subjektspositioner 

Eleven kan i support-diskursen inta den beroende subjektspositionen. ”Dessa texter är svåra, 

språkligt sett eftersom de är äldre & innehållsmässigt eftersom de egentligen vill säga något 

annat än det som uttryckligen står. De kräver en del av oss som läsare. Tyvärr missade du ett 

tillfälle då vi tillsammans gick igenom texterna.” Att eleven inte klarar av att på egen hand 

förstå texterna blir tydligt i lärarens formulering. Subjektet blir beroende av lärarens hjälp. 

”Du måste komma på supporten och jobba med dina kompletteringar”. Här tydliggörs att 

subjektet både behöver extra tid och extra stöd för att kunna nå utbildningens mål. ”Utnyttja 

gruppen för att få kläm på målen”. Eleven blir här inte enbart beroende av läraren. Han/hon 

hamnar också i beroendeställning gentemot sina kamrater. Dock kan subjektet även inta den 

samarbetsvilliga positionen genom anvisningar som ta upp tillsammans, ta hjälp, utnyttja 

gruppen och kom på supporten. 
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Frågediskursen  

Siewart (2011) lyfter i sin diskussion att läraren genom att ge skriftlig återkoppling till 

eleverna får möjlighet att ställa öppna frågor till dem, vilket kan leda till att eleverna utvecklar 

sina tankar kring ett fenomen. Frågediskursen framträdde genom att tecknen i 

ekvivalenskedjan utgjordes av frågeord och att dessa avslutades med frågetecken. 

 

Vad kan det bero på att du inte konstaterade att citatet inte stämde? 

 

Vad tror du att det beror på att du tolkade texten så? 

 

Vad skulle du säga att den röda tråden är? 

 

Kan du ge exempel på deras retoriska skicklighet? 

 

Den här typen av frågor kan få eleven att tänka vidare kring sitt tänkande och utveckla sitt 

resonemang. Siewart (2011) framhåller vikten av att lärare i sin återkoppling är tydliga och 

positiva i sina kommentarer till eleverna.  

 

I det andra exemplet nedan är det frågan om hur väl anpassat målet som eleven skulle uppnå 

var efter dennes förutsättningar. Av lärarens kommentarer tycker jag mig kunna utläsa att 

eleven inte har den kunskap som krävs för - att kunna läsa mellan raderna – och för att kunna 

lösa uppgiften. 

Vad menar du? Vad menar du? Ge exempel. [skrivet i elevtexten] [Elev med ÅP] 

 

Är det detta texten handlar om? Dessa två texter kräver till stor del att man läser 

mellan raderna & det kräver träning och övning. Det är ett utvecklingsområde vi 

jobbar vidare med. [Elev med ÅP] 

 

Har du jobbat med momenten för att hänga med? [Elev med ÅP] 

 

I exemplen ovan framgår det tydligt att frågorna är av olika karaktär. I och med det ger de 

eleverna olika förutsättningar för lärande, eftersom det är olika bilder som förmedlas till 

eleverna genom lärarens återkoppling. Det här kommer jag att förtydliga i 

subjektspositionerna som följer. 

Frågediskursens subjektspositioner 

Frågor som ”Är det detta som texten handlar om?” visar för eleven att denne inte har förstått 

vad författaren vill förmedla med texten. Anvisningarna för handling består i att kunna läsa 

mellan raderna och om subjektet inte kan det får det inta en annan position. Den oförstående, 
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ifrågasatta subjektspositionen gör sig härmed gällande och möjlig för eleven att inta. Läraren 

ifrågasätter även om eleven har ”jobbat med momenten för att hänga med”. I frågan finns en 

underton som indikerar att läraren inte tror att eleven har gjort det.  

 

Frågorna likt ”Vad tror du att det beror på att du tolkade texten så?” antyder till skillnad från 

ovanstående frågeställningar att eleven är en kompetent och reflekterande individ som kan 

redogöra för varför han/hon tolkade texten likt han/hon gjorde. Eleven ges här en möjlighet 

att göra sig hörd som en jämlike. Den kompetente, jämlike subjektspositionen finns därmed 

också att tillgå, inom diskursen.  

Feed forward – diskursen  

Att hur-frågan besvaras är avgörande för att återkopplingen ska ses som framåtsyftande. 

Syftet är att stänga glappet mellan elevens nuvarande kunskapsnivå och den önskade nivån, 

likt jag tidigare lyft med stöd i Clarks (2011) resonemang. En förutsättning för att kunna göra 

det är att eleven får nya strategier, som denne i nuläget saknar, som behövs för att kunna nå 

det nya målet. När det gäller momentet öva kanske det inte är någon ny strategi, men det 

svarar på hur-frågan.   

Öva, öva, öva: att träna hemma många gånger kan öka säkerheten. 

 

Tänk på: att läsa en text fler gångar och att fokusera på frågor/instruktioner för att se 

om du gör det du ska. 

 

I ett referat får du inte ha egna åsikter. Källhänvisning ska finnas i texten, samt 

referatmarkör.  

 

Återkopplingen till referatets form, ovan, visar att eleven hade bristande förkunskaper, vilket 

medförde att denne inte hade förmågan att lyckas med uppgiften då han/hon påbörjade den. 

Eleven får dock tips inför skrivandet av kommande referat.   

 

Analysen kan utvecklas om du tydligare kopplar dina resonemang till det som visas på 

bilden. 

 

I den avslutande analysen tänk på att försöka fördjupa analysen – iakttagelse – 

exempel/citat – effekt (här drar du en slutsats) konkret, så att det inte blir ”luddigt” 

som t.ex. ”bra. 

 

I exemplet ovan ger läraren konkreta förslag på hur en analys kan fördjupas. Hon kommer 

med tips såsom att t.ex. koppla iakttagelser till konkreta exempel som belyses med hjälp av 

citat och eleven kan resonera omkring vilken effekt dessa iakttagelser får vid läsningen. 
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Feed forward-diskursens subjektspositioner 

Då läraren ger eleven konkreta exempel på hur denne ska kunna göra för att utvecklas vidare, 

”[a]nalysen kan utvecklas om du tydligare kopplar dina resonemang till det som visas på 

bilden” så kan eleven inta den utvecklingsbara subjektspositionen där han/hon via lärarens 

feedback ser sin utvecklingspotential och eleven bli därmed erbjuden möjlighet att bli ännu 

mer kompetent. Återkopplingen ges på uppgiften och det är inte frågan om att ge eleven 

feedback som indikerar att han/hon har svårigheter att förstå eller att han/hon behöver mer tid 

e.d. 

 

I kommentaren ”I ett referat får du inte ha egna åsikter. Källhänvisning ska finnas i texten, 

samt referatmarkör” förmedlar läraren kunskaper som eleven då denne skriver ett referat kan 

förväntas ha. Därav kan den okunniga subjektspositionen intas i den här diskursen.  

Sammanfattning 

För att förtydliga vad som framkommit i nodalpunkten – framåtsyftande feedback - när det 

gäller diskurser och subjektspositioner har jag skapat följande figur. Subjektspositionerna 

varierar i de olika diskurserna. Det kan bero på att lärarna har formulerat elevernas feedback 

mer individuellt än de formulerar målen. Men vissa subjektspositioner är desamma som 

tidigare framträtt i föregående diskurser. Här återfinns till exempel såväl den beroende som 

den otillräcklige subjektspositionen. Uppmärksammas bör även att det i gör om – gör rätt–

diskursen inte finns någon positiv subjektsposition att inta. Det är något som 

specialpedagogen bör ha med sig och förmedla vidare till pedagogen, så att denne får insikt 

om det innan han/hon ger eleverna kompletteringar på redan utförda uppgifter. 

Diskurser Subjektsposition 

Gör om-gör rätt-

diskursen 

 
 

Den otillräcklige 

subjektspositionen 

Den misslyckade subjektspositionen 

Episodiska kurs- och  

Ämnesplansdiskursen 

 

Den rebelliska 

subjektspositionen  

Den plikttrogna  

subjektspositionen 

Support-diskursen 

 
 

Den beroende 

subjektspositionen 

Den samarbetsvilliga subjektspositionen 
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Frågediskursen 

 

Den oförstående, 

ifrågasatta 

subjektspositionen 

Den kompetente jämlike subjektspositionen 

Feed forward – 

diskursen 

 

Den okunniga 

subjektspositionen 

Den utvecklingsbara subjektspositionen  

Figur 5 – Framåtsyftande feedback - diskurser och subjektspositioner. 

8. Den andre och identifikationsmöjligheter 

Den Andre som framskrivs i lärarnas bedömningsdokumentation är den eleverna kan jämföra 

sig med och spegla sig emot i identifikationsprocessen. Han framträder i materialet som en 

person som kan skriva med stilistisk säkerhet och har kunskaper om hur textbildning går till. 

Han klarar av att planera texten så att den får ett rikt innehåll och en tydlig disposition med en 

inledning och en avslutning som gör att texten knyts ihop. Den röda tråden är tydlig i texter 

som han producerar och anpassningen till syfte, mottagare och texttypen är god. Han vet när 

källhänvisningar krävs. 

 

När det gäller att analysera böcker kan Den Andre göra konkreta reflektioner. Han kan 

resonera kring bokens form, genom att beskriva hur författaren använt språket, bildspråk och 

miljöbeskrivningar, samt ge exempel på detta och reflektera kring de effekter det får för 

läsningen. Den Andre visar också sina teoretiska kunskaper om retorik i analyser och han 

förstår kursmålen. Han tolkar inte texter fel och han kan läsa mellan raderna.  

 

I matematiken har Den Andre bl.a. kunskaper om procent och även en fördjupad kunskap i 

form av promille, ppm och procentenheter. Han vet även vad index är. 

 

Den Andre är bra och intresseväckande. Han behöver inte bearbeta, komplettera, göra om 

eller gå på supporten. Han behöver heller inte vänta in klasskamraterna för att erhålla ny 

kunskap. Den Andre är framgångsrik, självständig och kompetent i studiesituationen.  

 

Som jag ser det har eleven haft flera identifikationsmöjligheter genom de subjektspositioner 

som framkommer i lärarnas skriftliga återkoppling i förhållande till Den Andre, men i 

slutändan bygger dessa trots allt på huruvida eleven har lyckats med de uppgifter som denne 

har utfört eller om eleven har misslyckats med det han/hon åstadkommit. Det blir en fråga om 

i vilken utsträckning eleven har haft möjlighet att svara upp mot Den Andres förmågor och 
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därmed kunnat identifiera sig med denne. En och samma elev kan ha fått feedback av såväl 

positiv som mindre positiv karaktär och det kan vara olika diskurser som slåss om subjektet. I 

diskursteoretiska termer innebär det att subjektet är såväl fragmenterat som överdeterminerat, 

för att använda Winther Jørgensen och Phillips (1999) terminologi. Det framkom dock 

exempel, i lärarnas bedömningsdokumentation, på elever som alltid får likartade 

kommentarer, vilket leder till att möjligheten att inta olika subjektspositioner utesluts. 

Subjektspositionen har blivit hegemoniserad och kan därmed framstå som sann i elevens 

ögon. Som lärare är det därför oerhört viktigt att tänka på att en och samma elev inte får 

feedback som är av den karaktär att eleven ser sig själv som ständigt beroende eller ständigt 

misslyckad i skolsammanhang. Om det sker kan eleven få föreställningen att det är det 

han/hon är som elev och det skapar inte goda förutsättningar för lärande.  

9. Diskursiva begränsningar i förhållande till lärande 

De diskursiva begränsningarna, när det gäller elevernas möjligheter till lärande, som 

uppkommer i det empiriska materialet är flera. I den praktiska arbeta-diskursen kan det 

faktum att eleven görs till objekt i kunskapsförmedlingsprocessen, via språkets moment, ses 

som en diskursiv begränsning. Att eleven själv inte har kontroll över sin egen 

kunskapsinhämtning, utan att han/hon är beroende av lärarens förmåga att förmedla kunskap 

kan skapa hinder för lärande. Speciellt för elever som av en eller annan anledning har behov 

av att speciella anpassningar i kunskapsförmedlingssituationen görs. Avgörande för eleverna 

blir det då att läraren har dessa behov i åtanke, då denne genomför genomgångar i helklass.  

 

I den teoretiska studiediskursen kan de utestängningar som ett alltför akademiskt språk 

medför ses som en diskursiv begränsning för elevens lärande. Stiggins (2010) menar att om 

eleven inte förstår målet som läraren formulerat blir det svårt att uppnå det. Vidare uppstår ett 

hinder för lärande om eleven inte delar de mål som läraren formulerat, enligt Ingestad (2006). 

Vilket blir tydligt i nodalpunkten – mål och kunskapskvaliteter - där en elev uttryckligen 

förmedlar att han inte delar lärarens uppfattning när det gäller vad som kan anses vara viktig 

kunskap. Den här problematiken är svårlöst för läraren då målen och kunskapskraven 

formuleras på nationell nivå.   

 

De nationella kunskapskraven medför även ett hinder för lärandet i de fall då eleven inte når 

upp till dem, utan får återkoppling där det står att eleven inte har det som krävs för att uppnå 

godkänt-nivån vilket såväl Ingestad (2006) som Andréasson (2007) framhåller. Detta 
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framkommer i nivådiskursen. Om det då dessutom är så att eleven har lagt ner mycket tid och 

kraft på sin uppgift och ändå inte når önskvärd nivå motsvarar inte omdömet ansträngningen. 

Det kan få icke önskvärda konsekvenser, eftersom eleven om det händer vid upprepade 

tillfällen kan tappa tilltron till sin egen förmåga och ge upp, enligt Stiggins (2010).  

 

Om lärarens didaktiska reflektion brister i återkopplingen till eleven och han/hon förmedlar 

att anledningen till att eleven ska prestera är för att läraren ska ha något att bedöma, likt en av 

lärarna gör i den episodiska kurs- och ämnesplansdiskursen, finns det en överhängande risk 

att eleven inte känner sig motiverad till att utföra uppgiften. Det är viktigt att kunna motivera 

varför kunskapen som eleven förväntas erhålla är viktig i relation till just den eleven.   

 

Då en lärare formulerar kollektiva mål, som i den styrda mål-diskursen, skapar det diskursiva 

begräsningar för elevernas lärande i och med att det för vissa elever kan vara ett för stort gap 

mellan den nuvarande kunskapsnivån och målformuleringen. Risken finns då att eleven inte 

klarar av att överbygga gapet och att denne därmed blir i behov av särskilt stöd. Det är 

dessutom viktigt att läraren, då eleven lyckats, pekar på vilka ansträngningar som har 

resulterat i framgång, menar Clark (2011). Detta för att eleven ska veta hur denne ska gå 

tillväga vid nästa tillfälle då han/hon ska utföra en uppgift av liknande karaktär. Det framgick 

inte i den värderande diskursen. 

10. Diskussion och reflektion 

När jag inledde den här studien var jag osäker på om jag över huvud taget skulle kunna utföra 

en diskursteoretisk analys utav gymnasielärares bedömningsdokumentation, av den enkla 

anledningen att jag inte visste vad som dokumenteras kring elevers kunskapsutveckling i den 

här skolformen. Bara det faktum att det dokumenteras så mycket och att ambitionerna när det 

gäller BFL hos lärarna är så höga, anser jag vara ett mervärde när det gäller resultatet av min 

studie. Jag menar att ett påbörjat arbete är ett utvecklingsbart arbete, under förutsättning att 

det utsetts för granskning och utvärdering. Utifrån Forsbergs och Lindbergs (2010) 

kartläggning kring svensk bedömningsforskning så är det min uppfattning att den här studien 

även har bidragit med en bild av vilka diskursiva begränsningar för lärande som 

bedömningsdokumentationen kan skapa genom språket i förhållande till elevers 

kunskapsutveckling och identitetsskapande, samt en problematisering av relationen mellan 

begreppen bedömning och lärande. En relation vilken, Tan (2011) framhållit, inte är självklar.  
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Mitt intresse när jag påbörjande den här studien låg främst i bedömningsarbetet. Jag ville 

primärt undersöka begreppen formativ och summativ bedömning. I förhållande till den 

utgångspunkten kan uppsatsen anses vara mycket begränsad, eftersom jag enbart har tittat på 

en liten del av det arbete som ingår i lärarens uppdrag när det gäller bedömning av formativ 

karaktär. Jag vet t.ex. att en av de två lärarna, som ingår i studien, även arbetar mycket med 

att eleverna ska göra självskattningar av den egna arbetsinsatsen och den egna utvecklingen i 

förhållande till uppgifter de utför vilket, enligt Lundahl (2011), är mycket betydelsefullt när 

det gäller att skapa förutsättningar för bedömning för lärande. Jag tycker att det vore 

intressant att i en fortsatt studie undersöka hur eleverna beskriver sin egen 

kunskapsutveckling i sina loggböcker och därefter göra en jämförelse mellan den bild som 

läraren skapar och förmedlar med den bild som eleven själv skapar, utifrån ett 

identitetsperspektiv. 

 

Att jag övergick till att analysera bedömningsdokumentationen ur ett identitetsperspektiv 

berodde på att jag i arbetsprocessen blev mer och mer intresserad av hur det som skrivs kan 

påverka eleverna. Den nya inriktningen medförde svårigheter när det gällde att hitta relevant 

tidigare forskning. Den forskning som jag har tagit del av och inkluderat, som har en 

identitetsfokusering är utförd på elevplaner och i förhållande till elever i behov av särskilt 

stöd, inte utifrån bedömningsdokumentationen. Jag är medveten om att det kan ses som en 

begränsning att jag inte kan koppla min studie till tidigare forskning som har behandlat 

samma kunskapsobjekt, men jag anser att det har givit mig möjligheten att skapa något delvis 

nytt, som jag känner är relevant för såväl specialpedagogen som pedagogen, utifrån tanken 

om ett proaktivt arbetssätt. När elevplaner skapas för elever i behov av särskilt stöd så har 

eleven redan misslyckats. Jag anser min studie påvisar att det finns goda möjligheter att 

genom en språklig medvetenhet i bedömningsdokumentationen arbeta proaktivt och skapa 

förutsättningar för lärande genom att ge eleverna bilder av sig själva som kompetenta och 

framgångsrika i skolsammanhang. Men för att kunna göra det krävs det att målen formuleras 

individuellt på en för eleven uppnåbar nivå och även att denne får reda på hur han/hon ska 

kunna arbeta för att utvecklas och därmed kunna uppnå nya mål. Med andra ord krävs det, 

enligt mig, inte enbart en bedömning av formativ karaktär utan även en språklig medvetenhet, 

analys och reflektion kring bedömningsdokumentationen. 
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Det krävs tid och kompetens för att den Andre ska hamna inom räckhåll  

”Om man i sin profession har till uppgift att dokumentera en annan människa, måste man vara 

medveten om hur man skriver och vilken makt det innebär” (Andréasson & Asplund Carlsson 

2009, s 60). Som en del i lärarens arbete ingår det att dokumentera elevers 

kunskapsutveckling. Dahlberg och Aasen är enligt Kocher (2008) positiva till dokumentation 

i pedagogiska sammanhang, eftersom de anser att det är viktigt att få syn på vad eleverna lärt 

sig för att kunna påvisa den utvecklingen som skett och därigenom skapa motivation till 

fortsatta ansträngningar och lärande. Det är genom dokumentationen som läraren kan följa 

elevens kunskapsutveckling och få syn på dennes styrkor i lärandet. Det är precis det här som 

är den formativa bedömningens syfte, menar Shute (2007). Hon anser att bedömningen ska ge 

eleverna strategier för lärande. Strategier som ska minska elevernas frustration och som ska 

leda till en ökad motivation. 

 

För att bedömningsdokumentationen ska bli givande för eleven är det viktigt att lärare har tid 

att reflektera kring det som de skriver, vilket jag tycker har blivit tydligt i min undersökning, 

eftersom det skrivna annars kan medföra diskursiva begränsningar i lärandesituationen. Det 

kan emellertid vara så att kraven som ställs på lärarna när det gäller dokumentationsarbete har 

blivit för omfattande. Regeringen har nyligen gått ut med att de ska se över de 

dokumentationskrav som finns idag. Jan Björklund är kritisk till de ökade anspråken som 

regeringen, vilken han själv är en del av, har infört. Han säger att även om syftet med varje 

lagstadgat krav som uppkommit har varit gott, så har arbetsbördan för lärarna blivit för stor. 

De ska nu se över det här, lovar Björklund (Zaccheus & Olsson 2012). Siewart (2011) 

tydliggör i sin studie att det vore väldigt olyckligt om den skriftliga återkopplingen till 

eleverna prioriterades bort p.g.a. lärarnas tidsbrist, med tanke på vilken viktig funktion den 

fyller för elevernas kunskapsutveckling och lärande.  

 

Att all dokumentation skulle vara positiv och fylla en viktig funktion i förhållande till lärande 

är vare sig förenligt med resultatet av min, Ingestads (2006) eller Andréassons (2007) studier. 

Däremot kunde jag inte i min studie, likt de andra gjort, se att elever i behov av särskilt stöd i 

större utsträckningar var utsatta för kommentarer som inte gynnar lärande. Lärarna i min 

studie förmedlade kommentarer av skiftande kvalitet till samtliga elever, anser jag. Det är 

ändå min övertygelse att elever som tidigare har haft skolerfarenheter som fått dem att tvivla 

på sin egen kompetens är extra utsatta när de får återkoppling, i vilken de endast kan inta en 
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misslyckad eller beroende subjektsposition, något som också Stiggins (2010) tydliggör. I 

support-diskursen återfinns dock många elever med åtgärdsprogram. Det blir av den 

anledningen angeläget att fråga sig om det fortfarande är så i skolan att eleverna ska 

kompenseras med extraundervisning då ordinarie undervisning brister? Borde det inte primärt 

vara den ordinarie undervisningssituationen som åtgärdades? Skulle det t.ex. inte gå att ha två 

pedagoger i klassrummet under ordinarie undervisningstid, likväl som att ha en pedagog 

tillgänglig vid två olika tillfällen?  

 

Vidare kunde jag se att Elsa i sin dokumentation, den dokumentation som inkluderades i 

svenska, har skapat friare formuleringar i förhållande till kurs-/ämnesmålen. Det kan bero på 

att de olika ämnena, svenska och matematik, har olika förutsättningar när det kommer till 

formativ bedömning. Det skulle kunna vara så att ett ämne som matematik kan vara mer 

fyrkantigt när det gäller att skapa tecken för lärande. Antingen kan eleven räkna med negativa 

tal eller så kan eleven inte det. I återkopplingen för svenska blev det tydligt att det går att 

utföra uppgifter på olika nivåer i förhållande till var i kunskapsutvecklingen eleven befinner 

sig. Noteras i det här sammanhanget bör att Emil, som undervisade i både svenska och 

matematik, i återkopplingen i svenska inte skrivit någonting med egna ord. Vilket kan betyda 

att olika lärare är olika säkra på att formulera sig självständig i återkopplingen till eleverna. 

En studie som denna skulle i värsta fall kunna bidra ytterligare till den osäkerhet som lärare 

kan känna inför att uttrycka sig i skrift. Det är dock min förhoppning att den istället ses som 

en utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete. 

 

För en blivande specialpedagog som kommer att ha i uppdrag att arbeta förebyggande, i syftet 

att skapa möjligheter för lärande, anser jag att det är viktigt att ha en insikt om språkets roll 

när det kommer till förutsättningar att nå resultat och möjliga följder som språkbruket kan få i 

det pedagogiska arbetet. För att elever inte ska hamna i en subjektsposition där de anses vara i 

behov av särskilt stöd måste specialpedagogen i samarbete med gymnasielärare analysera och 

reflektera över den dokumentation som utförs, bland annat för att ge eleverna förutsättningar 

att inta olika subjektspositioner, men även för att eleven alltid ska ha Den Andre inom 

räckhåll. Enligt Lacan (1989) och Hall (1997) är jämförelsen med Den Andre inte något som 

vi kan komma ifrån i förhållande till vår egen identitet. Den relationella aspekten av 

identitetsskapandet är konstant och det är enligt Andréasson (2007) förknippat med något 

positivt, eftersom det driver oss till att utvecklas. Vi vill uppnå det som vi ännu inte uppnått. I 

läroplanen (Lgy 11) kan läsas att skolans uppgift till eleven är att förmedla kunskap, vilket är 
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viktigt för att den personliga utvecklingen ska gå framåt, något som jag även lyft i uppsatsens 

inledning.    

Handledning hindrar hegemoniserad subjektsposition  

”Var rädd om orden, det sagda ordet ligger kvar och kan göra ont länge” (Pettersson 2010, s 

7) En del av mitt syfte var att redogöra för de begränsningar som de diskursiva ramarna i 

bedömningsdokumentationen skapar för elevens möjlighet att lära. I min studie blir det tydligt 

att de här begräsningarna framträder trots att ambitionen som lärarna har är hög i deras 

bedömningsarbete och att syftet med bedömning är att den ska gynna lärande. Utifrån den 

tidigare forskningen som jag tagit del av och som jag inkluderat i den här uppsatsen, anser jag 

att det inte är självklart att formativ bedömning leder till lärande. Det är avgörande, anser jag, 

att lyfta fram och problematisera språkets betydelse i förhållande till mål, tecken på lärande, 

framåtsyftande feedback och elevidentiteten.    

 

Det blir problematiskt för eleven att bibehålla tron på sin egen förmåga om denne endast får 

tillgång till en hegemoniserad subjektsposition av negativ karaktär, såsom att vara beroende, 

otillräcklig, misslyckad eller i behov av särskilt stöd. Det är därför viktigt att som lärare ha 

bilden som förmedlas till eleven genom den skriftliga återkopplingen på näthinnan och det är 

också nödvändigt att se tillbaka på vilken bild som tidigare formulerats till eleven. Likt 

Andréasson (2007) beskriver behöver lärarna vara noga med att ge eleven nya ord med hjälp 

av vilka de kan beskriva sig själva. Språket är nämligen, vilket Bergström och Boréus (2005) 

belyser, med och formar vår verklighet. Frågan som är relevant att ställa sig är dock hur en 

lärare ska kunna undvika att skapa den här typen av subjektspositioner via sina formuleringar 

till eleven när denne presterar på en nivå som inte anses vara godtagbar utifrån de mål och 

kriterier som styr skolans verksamhet på en nationell nivå? Kan läraren förmedla en 

framgångsrik subjektsposition till en svagpresterande elev samtidigt som läraren ska kunna 

motivera för eleven på vilka grunder betygssättning i slutet av kursen sker? 

 

Styrdokumenten skapar diskursiva begränsningar, genom att de ger eleven möjligheter att se 

på sig själv som antingen kompetent eller som i behov av särskilt stöd, vilket är något som 

även Andréasson (2007) kom fram till i sin undersökning. I min studie kan Den Andre som 

framträdde i lärarnas bedömningsdokumentation ses som en personifiering av de krav på 

kunskap som ställs på eleverna i gymnasieskolan. För att undvika att detta sker är det i 

lärarrollen viktigt att inte använda kurs-/ämnesplanens formuleringar som mall när 
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återkoppling till eleverna görs, enligt min mening. Vidare anser jag att när styrdokumentens 

mål utgör målen i bedömningsdokumentationen är risken överhängande att eleven får 

uppfattningen att han/hon redan i kursens begynnelse borde ha den kunskap som framskrivs i 

styrdokumenten, fast det i själva verket är så att det är den kunskapen som eleven ska ha 

erhållit när kursen avslutas. Det är min uppfattning att läraren istället bör formulera delmål, 

vilka genom kursens gång leder fram till målen som ska ha uppnåtts vid avslutad kurs.   

 

Ett sätt för läraren att skapa förutsättningar, vilka kan medföra att en elev inte hamnar i en 

position där denne ser sig själv som misslyckad, är om läraren tillsammans med eleven skapar 

individuellt anpassade mål som är formulerade på ett sätt som eleven förstår. Detta är något 

som Stiggins (2010) lyfter som en av de avgörande försättningarna för att bedömning för 

lärande ska kunna äga rum.  

[W]ith respect to learning targets as a foundation for productive formative assessment, 

one of the most important lesson for teachers is that students can hit any target that they 

can see and that holds still for them. Thus, it is essential to transform the scaffolded 

learning targets into student- and family-friendly versions to be shard with the learner 

from the very beginning of the learning (Stiggins 2010, s 237).   

 

För att våga lämna styrdokumentens formuleringar, tror jag att läraren måste vara väldigt 

trygg i vilka målen för utbildningen är. Frågan är om lärarna förstår och kan tolka målen och 

kunskapskraven som formulerats på nationell nivå? Ingestad (2006) beskrev i sin avhandling 

att en anledning till att elever inte når målen för utbildningen kan vara att lärare tolkar 

betygskriterierna olika, vilket leder till att det är vanskligt att avgöra vilka elever som är i 

behov av särskilt stöd. Det tycker jag mig kunna se i min analys av det empiriska materialet i 

förhållande till målformuleringarna i matematik och det faktum att ingen av eleverna har ett 

åtgärdsprogram, trots att det klart och tydligt framgår att ingen av dem har uppnått hela det 

mål som läraren formulerat. I det här sammanhanget hade det varit intressant att ta del av vad 

som skulle behöva ske för att en elev skulle anses vara i behov av särskilt stöd och då menar 

jag i en annan form än den som framträder i supportdiskursen, eftersom den stödåtgärden var 

den enda som rekommenderades i matematiklärarens kommentarer. Jag ser även en funktion 

för specialpedagogen i det här sammanhanget, eftersom han/hon genom handledning skulle 

kunna stötta pedagogen i arbetet med att bli trygg i kurs-/ämnesplansmålen. 
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I handledningssituationen skulle specialpedagogen även kunna problematisera 

bedömningsarbetets syfte ihop med pedagogen. I matematikexemplet ovan blir det nämligen 

tydligt att syftet med bedömningen inte är att fungera som en utvärdering av undervisningen, 

vilket vore önskvärt i det här sammanhanget. Det Bennett (2011) och Clark (2011) framhöll 

som en förutsättning för att bedömning ska kunna bli ett verktyg för lärande är att läraren, när 

han/hon samlat in information om elevens kunskaper, är flexibel och anpassar undervisningen 

efter den information kring detta som framkommit. Av det material som jag har analyserat 

framgår det inte att lärarna arbetar på det sättet. Istället blir eleven tvungen att anpassa sig 

efter lärarens uppgifter och styrdokumentens krav genom Den Andre. Detta för att inte riskera 

att bli tvungen att inta en subjektsposition som misslyckad, otillräcklig eller beroende. Är det 

då verkligen frågan om bedömning för lärande? Det ska dock framhållas att jag i min 

undersökning inte närvarade under lektionstid. Genom observationer hade jag eventuellt fått 

en annan bild av den anpassning av undervisningen som faktiskt sker i klassrummet. 

Bedömning för lärande - en ulv i fårakläder? 

”Ord av uppskattning är en nyckel, som passar många lås” (Pettersson 2010, s 7). Men leder 

ord av uppskattning till lärande? Enligt Stiggins (20I0) och Siewart (2011) är det 

betydelsefullt att elever får positiv feedback på uppgifter de utför, eftersom eleverna tenderar 

att se på sig själva utifrån den bild som lärarens återkoppling skapar av dem. I flera av de 

diskurser som framträder i min studie kan eleverna inta subjektspositioner i vilka 

anvisningarna för handling indikerar att de har kompetenser som gynnar lärande samt en stor 

utvecklingspotential. I gör om-gör rätt-diskursen däremot fanns det ingen subjektsposition av 

positiv karaktär att inta. Av den anledningen, anser jag, att det är viktigt att försöka undvika 

den här diskursen, dock inte enbart för att den inte skapar förutsättningar för eleven att inta en 

framgångsrik elevidentitet, utan även för att den inte ger några direktiv när det gäller vad 

eleven kan göra för att utveckla sina kunskaper.  

 

Många gånger ligger fokus i skolan på elever som inte lyckas så bra med sina studier och 

framför allt för specialpedagogen. Det är dock viktigt att skapa förutsättningar för lärande för 

samtliga elever i skolan. För att kunna göra det är det betydelsefullt att eleven, då han/hon 

lyckas nå uppsatta mål, får reda vilka framgångsfaktorerna var, vilket Clark (2011) 

framhåller. Även att återkopplingen sker i förhållande till uppgiften som eleven utfört och inte 

utifrån eleven som person är angeläget, något som Kocher (2008) lyfter. I den värderande 

diskursen har subjektet lyckats bra. Eleven har skapat något intressant, men det framgår inte 
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vad det är i det som producerats som har gjort att det har blivit bra eller intressant. Oavsett om 

eleven är framgångsrik eller mindre framgångsrik i studiesammanhang ska han/hon ges 

möjlighet att utvecklas.  

 

I en summativ bedömningsdiskurs, vilket delvis kan anses framträda i nivå-diskursen, men 

framför allt i gör om gör rätt-diskursen och den episodiska kurs- och ämnesplansdiskursen, 

blir det enligt min och Clarks (2011) mening, svårare att skapa utvecklingsmöjligheter genom 

att tydliggöra framgångskriterier i tecken på lärande och även att skapa 

utvecklingsmöjligheter genom framåtsyftande feedback, eftersom omdömet delges i form av 

sammanfattande termer eller i form av ett betyg. Det kan även bli komplicerat att skapa 

motivation till fortsatt arbete när eleven fått omdömet G eller E om eleven känner att en 

prestation på godkäntnivå räcker.  

 

Då summativa omdömen såsom G, VG, IG, komplettera eller skicka in en ny version ges av 

lärare efter varje avslutad uppgift, under pågående kurs, väcks en mängd frågor hos mig. Är 

inte skolan längre en plats dit eleverna går för att lära sig nya saker, för att utvecklas? Är det 

istället en institution i vilken du får möjlighet att visa vilka kunskaper du redan har, genom att 

utföra av läraren på förhand producerade uppgifter? Utifrån mitt synsätt skapar det problem 

för de elever som inte redan har de kunskaper som krävs för att nå kursmålen när de kommer 

till gymnasieskolan, om alla elever gör samma uppgifter och om alla arbetar utifrån samma 

mål. Är det då frågan om lärande eller en om kunskapskontroll? Vad är pedagogens roll – 

kontrollant eller lärare? Visar eleverna vad de har lärt sig genom undervisningen som 

bedrivits eller visar de vad de kunde när de kom? Finns det fortfarande tid i skolan till att öva 

på olika saker eller handlar det hela tiden om att prestera i förhållande till styrdokumentens 

mål?  

 

Jag skulle vilja avsluta den här uppsatsen med att återkoppla till Tans (2011) resonemang 

kring bedömningens olika syften. Blir bedömning för lärande verkligen bedömning för 

lärande när det hela tiden kopplas till resultatet? Borde inte bedömning för lärande gå ut på att 

berika studentens lärande oavsett resultat och att skapa lust att lära i alla möjliga 

sammanhang. Blir bedömning för lärande kopplat till resultat i själva verket en ulv i 

fårakläder? En förklädd summativ bedömning som fortfarande sker episodiskt i form av att 

kursmål prövas ett efter ett utan tanke på anpassning utifrån olika elevers skilda behov eller 
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kunskapsutveckling? Kan det vara så att vi genom den skriftliga återkopplingen i 

bedömningsdokumentationen skapar elever i behov av särskilt stöd? 
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Bilaga 1 – Brev till gymnasiechef/rektor (ej BFL-skola) 

 
Hej! 

I mitt examensarbete, som jag ska skriva under våren på Specialpedagogprogrammet vid Örebro 

universitet, vill jag undersöka hur gymnasielärares bedömningsdokumentation
2
 kan se ut. Mitt 

uppdrag är att fördjupa mig inom ett område som har relevans för mig som blivande specialpedagog i 

gymnasieskolan och då har jag valt att fokusera på specialpedagogens proaktiva arbete med hänseende 

till lärares bedömningsarbete.  

 
Min fråga till er är om ni har möjlighet att vara mig behjälplig i min undersökning genom att ge 

mig tillträde till er skola och låta mig få ta del av den dokumentation som era lärare i svenska 

har gjort kring några elevers kunskapsutveckling. Om ni väljer att delta är det viktigt att de lärare 

som medverkar gör det på frivillig basis – att de känner att de vill lämna sitt bidrag till min 

undersökning
3
.  

 

När undersökningen är gjord ger jag er gärna feedback på vad jag kommit fram till.  Förhoppningsvis 

leder det till att såväl jag, som ni, erhåller ny kunskap. Det här är endast en inledande presentation och 

jag kommer att ringa eller skicka ett utförligare brev till er, om ni är intresserade av att delta.  

Kontakta mig på mail eller telefon, senast den 2 mars, om ni är nyfikna på att få reda på mer kring mitt 

planerade examensarbete. 

 
Med förhoppning om kommande samarbete önskar jag er en fortsatt trevlig dag. 

Vänliga hälsningar / Anna Isberg 

 

Kontaktuppgifter: 

Mail:  annaisberg@hotmail.com  Telefon:  0733-303034 

Adress:  Pålsbodagatan 23   70218 Örebro 

 

 

                                                 

2
 Material som insamlats i olika lärandesituationer (vad som bedöms), samt feedback/betyg som givits (hur 

bedömningen går till) och som ligger till grund för dokumentation av och bedömning i förhållande till elevernas 

kunskapsutveckling och styrdokumenten. I grundskolan är det vanligt att IUP och skriftliga omdömen utgör 

bedömningsdokumentation – men hur ser det ut i gymnasieskolan? 
3
 Det kommer, efter att undersökningen är gjord och resultatet är presenterat i min uppsats, inte att gå att utläsa 

var jag har varit och gjort min undersökning. Syftet är inte att berätta om hur det ser ut just på er skola, utan att 

skapa en bild av hur lärares bedömningsdokumentation kan se ut i gymnasieskolan och använda den 

informationen för att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv på bedömning med fokus på min kommande 

yrkesroll och ett proaktivt arbetssätt. Uppgifterna som jag får av er kommer enbart att användas av mig och de 

kommer att förstöras så snart examensarbetet har blivit godkänt. 

 

mailto:annaisberg@hotmail.com


 

 

Bilaga 2 - Brev till gymnasiechef i BFL-skola 

”[E]n första uppföljning av arbetet [med BFL] i Boråsprojektet i form av ett självskattningsschema 

[har utförts.] Vi kan konstatera att det etablerats en hög medvetenhet om värdet av att arbeta med 

bedömningsfrågor bland lärarna. Det är även tydligt att de flesta arbetar aktivt med mål och 

betygskriterier och med att pröva olika bedömningsformer.” (Lundahl 2011, s. 83). 

 

Hej! 

Citatet ovan har onekligen väckt mitt intresse, eftersom jag i mitt examensarbete, som jag ska skriva 

under våren på Specialpedagogprogrammet vid Örebro universitet, vill undersöka hur 

gymnasielärares bedömningsdokumentation
4
 kan se ut. Mitt uppdrag är att fördjupa mig inom ett 

område som har relevans för mig som blivande specialpedagog i gymnasieskolan och då har jag valt 

att fokusera på specialpedagogens proaktiva arbete med hänseende till lärares bedömningsarbete.  

 
Min fråga till er är om ni har möjlighet att vara mig behjälplig i min undersökning genom att ge 

mig tillträde till er skola och låta mig få ta del av den dokumentation som era lärare i svenska 

har gjort kring några elevers kunskapsutveckling. Om ni väljer att delta är det viktigt att de lärare 

som medverkar gör det på frivillig basis – att de känner att de vill lämna sitt bidrag till min 

undersökning
5
.  

 

När undersökningen är gjord ger jag er gärna feedback på vad jag kommit fram till.  Förhoppningsvis 

leder det till att såväl jag, som ni, erhåller ny kunskap. Det här är endast en inledande presentation och 

jag kommer att ringa till er för att höra hur ni ser på saken.  Om ni rent spontant känner att ni är 

intresserade av att delta och att få reda på mer om vad jag har tänkt göra, så får ni gärna maila tillbaka 

till mig.  

 
Med förhoppning om kommande samarbete önskar jag er en fortsatt trevlig dag. 

Vänliga hälsningar / Anna Isberg 

 

Kontaktuppgifter: 

Mail:  annaisberg@hotmail.com  Telefon:  0733-303034 

Adress:  Pålsbodagatan 23   70218 Örebro 

 

                                                 

4
 Material som insamlats i olika lärandesituationer (vad som bedöms), samt feedback/betyg som givits (hur 

bedömningen går till) och som ligger till grund för dokumentation av och bedömning i förhållande till elevernas 

kunskapsutveckling och styrdokumenten. I grundskolan är det vanligt att IUP och skriftliga omdömen utgör 

bedömningsdokumentation – men hur ser det ut i gymnasieskolan? 
5
 Det kommer, efter att undersökningen är gjord och resultatet är presenterat i min uppsats, inte att gå att utläsa 

var jag har varit och gjort min undersökning. Syftet är inte att berätta om hur det ser ut just på er skola, utan att 

skapa en bild av hur lärares bedömningsdokumentation kan se ut i gymnasieskolan och använda den 

informationen för att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv på bedömning med fokus på min kommande 

yrkesroll och ett proaktivt arbetssätt. Uppgifterna som jag får av er kommer enbart att användas av mig och de 

kommer att förstöras så snart examensarbetet har blivit godkänt. 

 

mailto:annaisberg@hotmail.com


 

 

Bilaga 3 – Informationsbrev  

 

Jag skulle vilja ta del av den dokumentation som era lärare i svenska har gjort kring några elevers 

kunskapsutveckling. Jag är intresserad av att få ta del av vad som bedöms, allt ifrån mindre uppgifter, 

prov, diagnoser, större projekt, portfolios, muntliga framställningar, observationsanteckningar o.s.v. 

och hur bedömningen går till. Det är m.a.o. nödvändigt att ev. lärarkommentarer och/eller betyg finns 

med.  

 

Om det finns möjlighet skulle jag vilja få in material som berör ca 30-40 elever i svenska. Det vore 

önskvärt om materialet kom från olika lärare, så om ni t.ex. har 4 lärare i svenska så skulle jag vilja ha 

material som berör 10 elever
6
 från varje lärare, men det förutsätter såklart att alla lärare vill vara med 

och om det inte går att lösa så blir det bra med den spridning ni förmår, så länge jag vet vilket material 

som kommer från vilken pedagog. 

 

Eftersom det kan vara viktigt för mig att följa upp dokumentationsunderlaget som lämnats med ett 

samtal, så vore det bra om lärarna som medverkar kunde identifieras på något sätt. De behöver inte 

ange sina riktiga namn, men ett alias som jag kan söka om det skulle vara aktuell vore bra.  

 

Jag är inte intresserad av att anlägga ett genusperspektiv i min undersökning, vilket innebär att 

eleverna som bedömningsdokumentationen tillhör kan vara helt anonyma. Däremot kan det vara av 

intresse för mig att få reda på om någon av eleverna, har varit eller, är i behov av särskilt stöd och det 

kan i så fall markeras med en liten röd prick på kopiorna av dokumentationsunderlaget. Vilken typ av 

svårighet eleven ev. kan tänkas ha är inte relevant i min undersökning. 

 

Det kommer, efter att undersökningen är gjord och resultatet är presenterat i min uppsats, inte att gå att 

utläsa var jag har varit och gjort min undersökning. Syftet är inte att berätta om hur det ser ut just på er 

skola, utan att skapa en bild av hur lärares bedömningsdokumentation kan se ut i gymnasieskolan och 

använda den informationen för att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv på bedömning med fokus 

på min kommande yrkesroll och ett proaktivt arbetssätt.  

 

Uppgifterna som jag får av er kommer enbart att användas av mig och de kommer att förstöras så snart 

examensarbetet har blivit godkänt. 

 

Vänliga hälsningar / Anna Isberg 

 

Kontaktuppgifter: 

Mail:  annaisberg@hotmail.com  Telefon:  0733-303034 

Adress:  Pålsbodagatan 23   70218 Örebro 

 

                                                 

6 Låt slumpen avgöra vilka elever det bli, ta varannan efter klasslistan. 
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