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Abstract 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilket synsätt som råder bland lärare i de lägre 

årskurserna gällande begreppet bedömning. Studiens metodologiska - och teoretiska 

utgångspunkter grundar sig i Foucaultiansk teoribildning. Empirin har samlats in genom två 

stycken fokusgruppintervjuer och materialet har analyserats med utgångspunkt i begrepp som 

governmentality och disciplinär makt. Resultatet visar att lärarna använder sig av flera 

styrtekniker som inryms av en dold maktutövning, vars primära mål är att forma och styra 

subjektet. 

Nyckelord: bedömning, disciplinära styrtekniker, governmentality, normalitet. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to describe and discuss the function of assessment in primary 

school. The methodological and the theoretical foundation take its point of departure in 

theories formulated by Michel Foucault. The empirical data is collected through two focus 

group interviews and the material is analyzed through the concepts of governmentality and 

power formations. The results show that teachers use multiple control techniques which are 

governed by a hidden exercise of power, with the primary aim to shape and control the 

subject. 

Keywords: assessment, disciplinary control techniques, governmentality, normality. 
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1. Bakgrund 

När vi nu har börjat närma oss slutet på vår lärarutbildning, med inriktning mot de lägre 

årskurserna, har ett intresse för bedömning väckts hos oss båda. Under våra liv kommer vi vid 

flera olika tillfällen att utsättas för någon form av bedömning. I skolan utsätts både lärare och 

elever ideligen för bedömning. Vi blir bedömda utifrån våra prestationer, resultat och sociala 

kompetenser och så vidare (Pettersson, 2005). Under de senaste decennierna har synsättet 

gällande bedömning av elevers kunskaper förändras. Tidigare ansågs det vara lärarens uppgift 

att förmedla kunskapen till eleverna. Eleverna skulle därefter memorera den givna kunskapen 

för att vid ett senare bedömningstillfälle kunna återge den. Dagens sätt att se på bedömning 

skiljer sig mot det ovanstående. Idag talas det istället om att eleven i samspel med andra 

elever ska inhämta kunskap med stöd från läraren. Förr låg bedömningens fokus på hur väl 

eleven kunde reproducera kunskap medan dagens bedömning istället riktar sig mot hur väl 

eleven kan omsätta sina kunskaper i praktiken. Den formen av bedömning stärks i nuvarande 

läroplaner och betygskriterier (Kjellström, 2005). 

      Vi har under den verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammat att begreppet 

bedömning ständigt kommit på tal i både positiv och negativ bemärkelse. Det vi erfarit är att 

många verksamma lärare upplever en osäkerhet för hur de ska arbeta med bedömning i de 

lägre årskurserna. Som tidigare nämnts är bedömningar ofrånkomliga och kan ses utifrån 

olika perspektiv. En bedömning kan bli innebördsrik om den ges som stöd till en förbättrad 

kunskapsutveckling men en bedömning kan även verka negativt om fokuseringen endast läggs 

på individens kunskap respektive okunskap (Wikström, 2007). Det vi upplevt är att begreppet 

bedömning har blivit ett omdiskuterat område bland lärarna och det återkommer även 

kontinuerligt i skoldebatten. 

     I det rådande betygssystemet ska elevens prestationer ställas mot förutbestämda kriterier 

vilket ska leda till en så kallad kriterierelaterad bedömning (Selghed, 2007). Under 

höstterminen 2008 infördes nya regler angående skriftliga omdömen (Skolverket, 2009a). Det 

infördes även, under samma tid, mål att uppnå för årskurs 3 i ämnena matematik, svenska och 

svenska som andraspråk. På vårterminen 2009 tillkom det dessutom nationella prov för 

årskurs 3 (Skolverket, 2010a). Syftet med införandet av de här insatserna var att öka 

kunskapsutvecklingen hos eleverna och stärka kvalitén i undervisningen (Regeringskansliet, 

Prop. 2009/10:219). Det vi har observerat är att många verksamma lärare upplever en 

svårighet i att utforma skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan (IUP). Många av 

de lärare vi mött anser att det inte finns tillräckligt med tid till att utföra alla dessa insatser, då 



2 

 

de även ska planera nya lektioner, rätta böcker och utföra andra arbetsuppgifter och så vidare. 

Syftet med att införa skriftliga omdömen, individuell utvecklingsplan, nationella prov, 

utvecklingssamtal med mera var att de skulle verka som värdefulla verktyg i, lärarnas, 

uppföljningsarbete av elevers kunskapsutveckling. Enligt Statens skolinspektions rapporter 

från 2009 så brister många skolor i användandet av redskapen (Regeringskansliet, Prop. 

2009/10:219). 

     Betygsfrågan är även den en ständigt aktuell politisk fråga där partierna har skilda 

ställningstaganden gällande grundskolans betygsfria år (Carlgren, 2002). Vi har nu under en 

tid kunnat följa politikernas heta diskussioner angående införandet av betyg redan i årskurs 6 

och det vi har uppmärksammat bland verksamma lärare är att det finns en stor oenighet i den 

debatterade frågan. Den 2 september 2010 lämnade regeringen in en proposition till riksdagen 

om införandet av betyg i årskurs 6. Ett av skälen till införandet av betyg i årskurs 6 är enligt 

regeringen, att tidigare betyg tillsammans med skriftliga omdömen, IUP och 

utvecklingssamtal ska bidra till en regelbunden och organiserad vidareutveckling av elevers 

kunskaper. Det ska även bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas 

tidigare (Regeringskansliet, Prop. 2009/10:219). 

     I bakgrund mot det ovanstående anser vi att bedömning verkar utgöra en stor del i arbetet 

även i de lägre årskurserna. Uppfattningen vi har fått under vår verksamhetsförlagda 

utbildning är att många lärare kopplar samman bedömning med betyg vilket inte är aktuellt i 

de lägre årskurserna. Vår förhoppning med studien är att få en inblick i hur lärare ser på 

bedömning. Vår strävan är även att studien ska bidra till vidare diskussioner bland lärare, 

kring bedömning i de lägre årskurserna. 
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2 Syfte 

I bakgrunden beskrivs det att skolan ska arbeta med flera verktyg som ska bidra till en ökad 

kunskapsutveckling hos eleven. Då det påvisats brister i lärarnas arbete med verktygen ser vi 

vikten av att belysa bedömning ur ett lärarperspektiv. Syftet med vår studie är att undersöka 

vilket synsätt som råder bland lärare i de lägre årskurserna, gällande begreppet bedömning. 

2.1 Frågeställning 

För att tydliggöra vårt syfte med studien kan det konkretiseras i följande frågeställning: 

 Vilken funktion har arbetet med bedömning för lärare i de lägre årskurserna? 

2.2 Avgränsning 

Då det är mycket som innefattas i begreppet bedömning har vi valt att endast undersöka 

begreppet ur ett lärarperspektiv. För att avgränsa vårt område kommer vi inte undersöka hur 

lärare arbetar med skriftliga omdömen, IUP och utvecklingssamtal. Vi kommer ej heller att 

undersöka förhållandet mellan lärarens bedömning och elevens kunskapsutveckling. Fokus 

kommer att ligga på vilken funktion arbetet med bedömning har för lärare, i de lägre 

årskurserna. 

2.3 Arbetsfördelning 

I arbetet med studien har vi genomgående arbetat gemensamt. Vi utförde 

fokusgruppintervjuerna och vi transkriberade även det framkomna materialet tillsammans. 

Det vi varit ansvariga för, på egen hand, är inläsning av litteratur. All sammanställning och all 

skriven text har vi konstruerat i ett ömsesidigt samarbete. 
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3. En inblick över syftet med bedömning i skolan 

I det här kapitlet kommer en sammanställd redogörelse över bedömningens varierande 

karaktär. I kapitlet beskrivs även olika aspekter av bedömning samt vad den nuvarande 

läroplanen har som ändamål inom bedömningsområdet. 

3.1 Från ett relativt betygssystem till ett mål och kunskapsrelaterat 

År 1994 skedde det en förändring inom den svenska skolan. Skolan gick över från ett relativt 

och kursrelaterat betygssystem till ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. I det relativa 

och kursrelaterade systemet grundade sig bedömningen i hur eleven befann sig i jämförelse 

med de andra elevernas prestationer (Lindström, 2005). När en relativ bedömning sker går det 

inte att utläsa hur mycket kunskap eleven tillgodogjort sig inom det givna ämnet, utan det ger 

endast en förklaring på hur eleven presterat i relation till de andra eleverna (Egidius, 1985). 

     I dagens läroplan, Lpo 94, finns två typer av mål beskrivet. Det är mål att sträva mot vilket 

är de mål som ska ligga till grund för undervisningen i skolan (Skolverket, 1994). Det är även 

de mål som beskriver vilka förmågor eleverna ska ha utvecklat med hjälp av den undervisning 

som ges inom skolans alla ämnen. I kursplanen står det även beskrivet om mål att uppnå för 

skolåren tre, fem och nio. De målen beskriver i sin tur vilka förmågor en elev lägst ska ha nått 

upp till vid respektive skolår (Skolverket, 2009b). I det nuvarande betygssystemet ska alltså 

inte elevers prestationer bedömas i förhållande till varandra. Varje elevs arbete ska istället 

bedömas utifrån de uppställda mål och kriterier som finns beskrivna i det specifika ämnets 

kursplan (Lindström, 2005). Meningen med kriterierelaterad bedömning, enligt Selghed 

(2007), är att se om eleven utvecklat den kunskap som på förhand varit bestämd eller om den 

kunskapen saknas. En positiv aspekt med ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem är att 

eleverna i förväg, innan arbetsområdets uppstart, kan bli informerade om vad som kommer att 

krävas av dem. Då eleverna bedöms utifrån redan förutbestämda mål, får varje elev klart för 

sig vad de behöver prestera för att nå upp till ett visst betyg (Davidsson, Sjögren & Werner, 

2000). 

     Det finns forskning som påvisar att en tillämpning av olika former av dokumentation och 

bedömning, på elever i de tidiga årskurserna, verkar som en styrande och stödjande funktion i 

elevernas lärande. Forskningen visar även på en ökning av tillämpandet av det ovanstående 

både i skolans verksamhet men även ute i vårt samhälle (Skolverket, 2010b). 
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3.2 Bedömningens karaktär 

I skolan råder det en viss normalitet som beskriver vad som är ett acceptabelt och oacceptabelt 

beteende i ett visst sammanhang. Normaliteten uttrycks alltså vanligtvis genom olika 

värderingar och förväntningar utifrån individens sätt att handla och agera. I skolans 

verksamhet förekommer det många olika förväntningar och värderingar på eleverna, som 

uttrycks i olika former av regler så som exempelvis trivselregler, vilka eleverna sedan bland 

annat även kommer att bedömas utifrån (Bartholdsson, 2008). Bedömning är ett begrepp som 

inte endast kan förklaras med ett ord. Bedömning kan innebära en värdering eller en 

uppskattning av en individ eller ett ting. Bedömning kan även innefattas av ett skriftligt eller 

muntligt omdöme, en utvärdering eller en betygsättning. Dokumentation är även det ett 

begrepp som har många innebörder. I skolan används dokumentation främst för att inbringa 

och koppla samman framtagen information. Det kan ske i former som individuell 

utvecklingsplan, observation och loggbok (Skolverket, 2010b). 

     Förr bedömdes elevernas kunskaper, allt som oftast, genom skriftliga prov. Idag sker 

bedömningen på fler varierande sätt, vilket kan kopplas till införandet av ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem. Då det oftast förekommer en diffus gradering vid den här 

sortens bedömning av måluppfyllelse, har diskussionen kring den nya bedömningen i stora 

drag handlat om hur lärare ska gå tillväga, för att kunna bedöma elevers kunskaper och 

färdigheter gentemot de uppställda målen. För att lärare ska kunna bedöma alla de olika 

kunskaper och färdigheter som krävs måste läraren använda sig av flertalet 

bedömningsformer. Nu ses bedömning inte som något likartat skriftligt prov utan bedömning 

kan även vara ett sätt att dokumentera för att på så vis bidra till att elevens kunskap utvecklas. 

För att kunna genomföra den här formen av bedömning har nya verktyg framtagits, så som till 

exempel loggböcker och portfolio som ska fungera som ett självbedömande verktyg (Tholin, 

2007). Synen på bedömning har förändrats. Förr var bedömning mer förknippat med elevens 

betygssättning men idag ska bedömningen, som vi beskrivit ovan, hjälpa eleven till att 

utveckla mer kunskap (Tholin, 2006). 

     När elever i de lägre årskurserna bedöms förekommer det vanligtvis två olika 

bedömningsformer. Elever kan bedömas utifrån en så kallad formaliserad bedömning, det vill 

säga en bedömning som sker utifrån redan uppställda regler som exempelvis kriterier och 

andra normer. Bedömningen kan även vara av icke formaliserad art vilket innebär att 

bedömningen mer sker i det tysta, det vill säga att den aldrig blir antecknad, sagd eller styrd 

av speciella regler (Skolverket, 2010b). Bedömningens karaktär kan alltså skifta beroende på 
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vad bedömningen syftar till. Generellt sett går det att skilja på bedömning som endast avser 

att redogöra för vilket resultat eleven visat efter avslutat arbetsområde, en så kallad summativ 

bedömning. Bedömning som avser att utveckla det som iakttagits såsom till exempel elevens 

lärande, kallas formativ bedömning. De summativa bedömningarna omfattar alltid ett 

klassificerat omdöme. Ett sådant omdöme kan även de formativa bedömningarna innefatta. 

Det som skiljer bedömningarna åt är att den formativa bedömningen alltid har en utbildande 

avsikt medan den summativa bedömningen oftast leder till en form av indelning elever 

emellan (Korp, 2003). 

3.2.1 Summativ bedömning 

Ett betyg kan ses som en summativ bedömning, då betyget sammanfattar vad eleven kan för 

stunden. Elevens påvisade styrkor och brister i arbetet knyts ihop och de olika bedömningarna 

som gjorts över tid sammanställs och ligger sedan till grund för den slutgiltiga bedömningen 

(Skolverket, 2009c). Det primära syftet med summativ bedömning är att den ska tala om hur 

väl eleven nått upp till de i förväg uppsatta kunskapsmålen, vilket sedan resulterar i ett 

omdöme eller betyg (Korp, 2003). Den summativa bedömningen blickar alltså tillbaka på ett 

redan avslutat arbetsområde (Skolverket, 2009c). 

3.2.2 Formativ bedömning 

Den formativa bedömningen har som mål att hjälpa eleverna i deras fortsatta 

kunskapsutveckling men bedömningen ska även fungera som ett verktyg för läraren i dennes 

planering av undervisningen. Det som kännetecknar den formativa bedömningen är, som 

tidigare nämnts, att den ska stödja eleven i dennes lärande. Bedömningen ska belysa vad 

eleven kan men även vad eleven kan utveckla. Det är därav en viktig aspekt att eleven får reda 

på hur denne ska arbeta för att förbättra det som behöver utvecklas. Elevernas medverkan 

spelar därför en viktig roll i den formativa bedömningen, då eleverna behöver bli medvetna 

om deras eget lärande. Det leder till att den formativa bedömningen även kan komma att 

inkludera elevens självbedömning (Björklund Boistrup, 2005). 

     Den summativa bedömningen ska inte ses som en motsats till den formativa bedömningen 

och vice versa. Tholin (2006) beskriver att det väsentliga inte är vilken skillnad som råder 

mellan den summativa och formativa bedömningen. Det betydelsefulla är istället vad 

bedömningen syftar till och vad summan av bedömningen kommer att användas till. I arbetet 

med, exempelvis, den individuella utvecklingsplanen ska de båda formerna av bedömning 
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användas. Detta på grund av att IUP syftar till att belysa både elevens resultat men den ska 

även uppmuntra till vidare utveckling (Skolverket, 2009c). 

3.3 Individuell utvecklingsplan  

Från och med den 1 januari 2006 har regeringen beslutat att skolan ska utforma en individuell 

utvecklingsplan för varje enskild elev i grundskolan. Syftet med den individuella 

utvecklingsplanen är att den ska stödja eleven i dennes lärande men även i elevens sociala 

mognad. För att läraren ska kunna stödja elevens lärande och mognad är det av vikt att det 

utformas en lokal pedagogisk planering (LPP) och att läraren kontinuerligt dokumenterar och 

bedömer elevens utveckling (Skolverket, 2009c). Processen med den individuella 

utvecklingsplanen är en form av reglerad bedömning där dokumentationen framställs för, om 

och av eleven. IUP kan ses som ett avtal, mellan skolan och eleven, som består av 

normaliserande verktyg som ska verka som hjälp för att förbättra eleven (Skolverket, 2010b). 

     Läraren måste även utforma ett skriftligt omdöme som beskriver var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt i nuläget. Det skriftliga omdömet har sin utgångspunkt i den bedömning 

som gjorts utifrån elevens prestationer och utveckling gentemot de uppsatta målen som 

preciserats i den LPP som utformats. Det skriftliga omdömet ska i första hand grunda sig i en 

formativ bedömning men som vi beskrev tidigare, förekommer även en summativ bedömning 

i IUP. Det skriftliga omdömet ska alltså synliggöra elevens kunskapsmässiga utveckling för 

eleven själv men även för föräldrar och lärare. Det ska även framgå om eleven är i behov av 

någon stödinsats eller annan åtgärd. Det som även bedöms men som inte måste finnas med i 

det skriftliga omdömet är elevens sociala mognad. Det är dock viktigt att påpeka att läraren 

inte kan utesluta den informationen vid elevens utvecklingssamtal. Innehållet i IUP ska 

utgöras av ovanstående delar och den ska verka framåtsyftande. Den framåtsyftande delen 

konstrueras i samband med utvecklingssamtalet, vilket innebär att det tydliggörs vad skolan 

ska göra men det ska även framgå vad elev och föräldrar kan göra för att bidra till elevens 

fortsatta utveckling (Skolverket, 2009c). 

     Under år 2011 kommer det att ske en hel del olika förändringar inom skolans verksamhet. 

En ny skollag kommer att träda i kraft och nya omarbetade läroplaner kommer även de att 

börja gälla under det här året. De nya läroplanerna grundar sig dock fortfarande i samma syn 

på kunskap och värdegrund som förekommer i den nuvarande, Lpo 94. Även kursplanerna 

kommer att ändras genom införandet av delar som kommer att benämnas som Syfte och 

Centralt innehåll. Det är de här delarna som ska utgöra grunden för den lokala pedagogiska 
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planeringen. Det kommer även att införas kunskapskrav för årskurs 3, 6 och 9. Det är de här 

kunskapskraven som ska verka som underlag för bedömningen. Trots att dessa förändringar 

sker kommer arbetet med IUP fortfarande vara mycket betydelsefullt (Skolverket, 2009c). 

3.3.1 Individualisering 

Skolan har sedan 1990-talet lagt stor vikt vid ett individuellt arbete. Den här formen av arbete 

har bidragit till att det ställts högre krav på eleverna i deras lärandeprocess. Eleverna får nu, 

mer själva ansvara för sitt lärande vilket har medfört en reducering av den gemensamma 

undervisningen. Det läggs ett större ansvar på eleverna vilket kan medföra att eleverna även, i 

större utsträckning, kan påverka vad som ska läras. Eleverna förutsätts utifrån sin egen 

kunskapsgrad och egen utvecklingskapacitet att söka data i lämpligt material, för att sedan 

arbeta efter sin egen förmåga (Vinterek, 2006). 

     Varje enskild elev har olika villkor och behov för att kunna uppnå de mål som finns 

uppsatta inom ett specifikt ämne, vilket innebär att det därför tar olika lång tid för varje 

enskild elev att nå målen. För att kunna skapa en individualisering krävs det att skolan 

planerar en undervisning som tar hänsyn till varje enskild elev (Leijonborg & Björklund, 

2002). I dagens skola förekommer det mycket arbete som varje elev själv bär ansvaret för, det 

kan uttrycka sig i egen forskning, självständigt arbete och egen planering. Det leder till att ett 

större ansvar läggs på eleven, för vad som ska hinnas med under en bestämd tidsperiod. I 

mycket litteratur som berör pedagogik går det att utläsa att alla individer lär på olika vis och 

inhämtar kunskap på olika sätt (Vinterek, 2006). Trots detta menar författaren att elevens 

möjligheter till varierade arbetsmetoder har reducerats. Det bidrar då till att eleverna i mindre 

grad får en undervisning som är anpassad utefter deras individuella villkor. Författaren menar 

vidare att undervisningen istället sker i en hög grad av självständigt arbete. 

      Individualiseringen kan uttrycka sig på många olika vis, det kan även handla om 

exempelvis undervisningens svårighetsgrad, ämnesinnehåll, arbetssätt och hur elevernas 

prestationer ska bedömas (Vinterek, 2006). Enligt Leijonborg och Björklund (2002) är det av 

stor vikt att den pedagogiska undervisningen baseras på elevernas intressen och deras behov 

för att alla elever ska kunna nå upp till målen utifrån de individuella förutsättningarna. 

Vinterek (2006) påpekar dock att denna individualisering som innefattas av mycket eget 

arbete har visat sig leda till ett minskat intresse för arbetet i skolan, hos eleverna. Författaren 

menar vidare att det egna arbetet medför att eleverna inte, i lika stor omfattning, får samma 

samröre med läraren och dennes undervisning. Vinterek (2006), tillsammans med andra 
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forskare påvisar även att individualisering som sker genom självständigt arbete även bidragit 

till svagare resultat hos eleverna. 

3.3.2 Läroplanen och individualisering? 

I Lpo 94 står det beskrivet under skolans värdegrund och uppdrag att ” skolan har en viktig 

uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 

vårt samhällsliv vilar på” (Skolverket, 1994, s. 3). Läroplanen synliggör även att det är av vikt 

att skolans undervisning ska utgå ifrån varje enskild elevs behov och villkor. Då alla elever 

har olika villkor för att nå de uppsatta målen, har skolan som uppdrag att skapa en 

undervisning som är anpassad för var och en. Skolan ska inte endast förmedla kunskap utan 

den ska även möjliggöra för eleverna att ta egna initiativ och personligt ansvar i sitt lärande 

(Skolverket, 1994). Vi lever nu i ett samhälle som, mer och mer, kräver att alla individer tar 

ett större personligt ansvar. I och med det här har det, i skolan, blivit alltmer framträdande 

med olika former av individinriktad dokumentation och självbedömningar (Skolverket, 

2010b). Det ovanstående blir mer påtagligt då det i läroplanen står beskrivet att ”skolan skall 

sträva efter att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar 

förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de 

egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket, 1994, s. 16). 

     I Lpo 94 går det inte att i klartext läsa om individualisering men det går ändå att utläsa att 

den rådande undervisningen ska anpassas till den enskilde eleven, vilket är en form av 

individualisering. Det framhålls även i Lpo 94 att den enskilda eleven ska ta ett allt större 

ansvar för sitt eget lärande, vilket även det mynnar ut i en form av individualisering (Vinterek, 

2006). Skolan har även ett speciellt ansvar för elever som är i svårigheter (Skolverket, 1994). 

Enligt Olsson (2009) visar forskning att antalet elever som är i behov av särskilt stöd har ökat. 

Behovet kan uppkomma då elevens villkor inte kan tillgodoses genom skolans arbetsmetoder.  

En orsak till elevers ökade behov av stöd kan vara att skolans förmåga att anpassa 

undervisningen, så att den gynnar varje enskild elev, har avtagit alltmer. Det kan vara 

sammankopplat med att det enskilda arbetet i skolan har blivit alltmer tongivande, det innebär 

även att det läggs ett större ansvar på eleven själv. Det finns även undersökningar som visar 

att de elever som är i behov av särskilt stöd upplever det enskilda arbetet som komplicerat 

(Olsson, 2009). För elever som är i behov av särskilt stöd ska, sedan den 1 januari 2001, ett 

åtgärdsprogram upprättas (Skolverket, 2003). Håkansson och Sundberg (2009) visar att flera 

olika forskare har gjort anmärkningar på de åtgärdsprogram som framställts. Författarna 
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beskriver även att många åtgärdsprogram endast fokuserar på eleven själv som orsaken till 

svårigheterna. En vanlig orsak som ofta glöms bort, som mycket väl kan påverka eleven, är 

själva miljön eleven vistas i. En åtgärd som ofta eleven blir ålagd att utföra är ensidiga 

övningsuppgifter (Håkansson & Sundberg, 2009). 
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4. Metod 

I det här kapitlet kommer en beskrivning av våra metodologiska utgångspunkter. Det 

innehåller en redogörelse för vilken datainsamlingsmetod vi använt oss av för att samla in vår 

empiri samt hur vi genomfört vår studie. I kapitlet behandlas även vilket urval vi använt oss 

av samt behandling av empiri och etik. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Vårt syfte med studien är att undersöka vilket synsätt som råder kring begreppet bedömning 

bland lärare i de lägre årskurserna. För att få så innehållsrika svar som möjligt, under vår 

studie, valde vi att utföra en kvalitativ intervjustudie. Huvudsyftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun, enligt Kvale och Brinkmann (2009), är att få insyn i hur informanten 

upplever olika ämnesområden som förekommer i dennes vardagsliv i förhållande till det som 

beskrivs i teorin. Författarna framställer även att i den kvalitativa forskningsintervjun arbetar 

intervjuaren med öppna frågor eller teman som berör det aktuella ämnet. Det är därför av vikt 

att intervjuaren är väl insatt i det ämne som ska diskuteras för att relevanta frågor ska kunna 

ställas till informanten. 

     Innan vi utförde intervjuerna hade vi läst in oss mer på det område vi avsåg att undersöka. 

För att få ut så mycket information som möjligt upprättade vi en frågeguide (se bilaga) med 

fem öppna huvudfrågor som grundade sig i olika teman avsett för det aktuella ämnet, 

bedömning. Frågorna vi framtagit behandlar bedömningens innebörd, dess användning och 

funktion. Huvudfrågorna följde ett visst mönster och följdfrågorna varierades beroende på 

vilket svar som uppkommit. I den här formen av intervju sker en interaktion mellan 

informanterna och intervjuaren vilket bidrar till uppkomsten av en allt mer bredare 

information. Det brukar även kallas för en semistrukturerad eller halvstrukturerad intervju 

(Stukát, 2005). I och med att vi anpassade våra öppna frågor till informanternas svar ger det 

intervjun, enligt Patel och Davidson (2003), en låg grad av standardisering. 

     Den kvalitativa forskningsintervjun kan utföras genom olika tillvägagångssätt. Vi har valt 

att genomföra fokusgruppintervjuer. Då vi ville få en inblick i hur informanterna förhåller sig 

till bedömning ansåg vi att fokusgruppintervju var mest lämplig. För ”om man vill veta hur 

människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”(Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 15). Det som kännetecknar den här sortens intervju är att intervjuaren kan berikas av 

en rad samling åsikter inom det berörda ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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4.1.2 Urval 

Vi har i vår studie valt att genomföra två stycken fokusgruppintervjuer. Under varje 

fokusgruppintervju har fyra lärare deltagit. Av de åtta lärare som deltog i studien var två män 

och de resterande, sex, var kvinnor. Lärarna har olika lång arbetslivserfarenhet inom yrket och 

deltagarna representerar även olika åldrar, från 31 år upp till 60 år. Alla deltagande lärare är 

behöriga och arbetar som lärare från årskurs 1 upp till årskurs 5. För att vi skulle kunna 

bearbeta och hantera den insamlande empirin med största möjliga noggrannhet, valde vi att 

begränsa oss till två fokusgruppintervjuer med sammanlagt åtta deltagare. Det med beaktning 

till studiens tidsram. 

     Vi valde att utföra fokusgruppintervjuerna på två av de skolor där vi har utfört vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Skälet till vårt val, var att vi ville få intervjun att likna en 

diskussion kollegor emellan. Vi ansåg att det var enklast att få till stånd, då vi redan hade en 

etablerad kontakt med de verksamma lärarna. Det låg även i tiden av rent praktiska skäl då 

intervjuerna genomfördes i anslutning till en praktikperiod. Det urval vi har gjort kan 

benämnas som ett bekvämlighetsurval. 

4.1.3 Genomförande 

För att intervjun ska bli så lyckad som möjligt påpekar Trost (2010) om miljöns betydande 

roll. En viktig aspekt, att ta hänsyn till, är att de intervjuade ska känna sig trygga. Det är även 

av vikt att intervjun sker på en plats där samtalet kan fortskrida utan några störningsmoment. 

Stukát (2005) belyser även han att det kan vara av betydelse att intervjuerna sker på en plats 

där informanterna känner sig lugna och säkra. 

     När samtliga lärare hade lämnat sitt medgivande till att medverka i studien kom vi 

gemensamt fram till tid och plats för genomförandet av intervjun. Båda 

fokusgruppintervjuerna ägde rum på respektive skolas lärarrum, av önskan från de deltagande 

lärarna. Intervjuerna skedde efter skoldagens slut, vilket medförde att den valda platsen 

passade utmärkt och de eventuella störningsmomenten minimerades. Innan själva uppstarten 

av intervjun samtalade vi i ren allmänhet för att råda bot på den eventuella nervositeten som 

kan infinna sig hos informanterna. Vi informerade återigen informanterna om studiens syfte 

och dess användningsområde. Då informanterna, som tidigare nämnts, har ett stort utrymme 

att tala fritt var vi ytterst noggranna med att visa vårt engagemang för det som sades. Det är 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) mycket betydelsefullt för att informanten ska känna 
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trygghet och därmed våga delge sin personliga åsikt och erfarenhet av det diskuterade 

området. 

     Vid intervjuerna var vi båda närvande och delaktiga i att föra diskussionen framåt. Det föll 

sig naturligt då vi redan skapat en etablerad kontakt med lärarna. Fördelen, som vi ser, med att 

vara två intervjuare vid en fokusgruppintervju är att vi minimerar risken till att gå miste om 

värdefull information. Två personer hinner oftast urskilja mer ur en situation än endast en 

person. För att kunna hinna med att registrera det informanterna sade valde vi att använda oss 

av en diktafon. Fördelen med att använda en diktafon är att informanternas diskussion spelas 

in ordagrant och att intervjuaren undviker att förlora viktig information (Patel & Davidson, 

2003). 

     När vi sedan analyserar och tolkar materialet gör vi det med förhoppning om att inta en 

mer perspektivisk subjektivitet. Det innebär enligt Kvale (1997) att forskaren ställer olika 

perspektiv och frågor till samma material för att på så sätt framställa olika tolkningar. Det 

leder till en påvisad styrka i forskningen, som visar att forskaren har observerat andra aspekter 

än endast de som bekräftar den egna uppfattningen. 

     Fokusgruppsintervjuerna genomfördes den 27 och 28 oktober 2010 och de pågick i cirka 

50 och 60 minuter vardera. 

4.2 Etik 

För att kunna bedriva forskning på individnivå är det viktigt att forskaren tar hänsyn till de 

krav som står beskrivet i Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Inom individskyddskravet finns det fyra centrala krav. Det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). 

      För att få till stånd våra fokusgruppsintervjuer, tog vi muntlig kontakt med rektorerna på 

de två skolor där vi utfört vår verksamhetsförlagda utbildning. Med rektorernas tillstånd 

frågade vi därefter om det fanns något intresse bland de verksamma lärarna. Vi förklarade vårt 

syfte med studien till de medverkande lärarna och för rektorerna. Vi beskrev även att de 

utsagor som framkommer under intervjun kommer att ligga till grund i vår C-uppsats. 

Informationen som kommer fram under intervjun kommer att behandlas helt konfidentiellt 

och när vi sammanställt materialet kommer det att förstöras. Vi klargjorde även att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att dra sig ur studien när som helst utan att 

behöva ange skäl. Lärarna blev informerade om att uppsatsen kommer publiceras på 

högskolans databas. 
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4.3 Behandling av insamlad empiri 

Efter varje avklarad intervju satte vi oss i ett enskilt rum, med diktafonen, för att sammanfatta 

intervjun med våra egna kommentarer. Därefter transkriberade vi intervjuerna ordagrant för 

att få det muntliga talet till en skriven text. Vid utskrift av intervjuerna försökte vi återge det 

sagda så detaljerat som möjligt, inklusive pauser och tveksamheter. Vi använde oss av de 

teckenförklaringar som finns beskrivet i Nylén (2005, s. 136).  För att uppfylla 

konfidentialitetskravet gav vi intervjupersonerna fingerade namn och vi utelämnade sådant 

som innebar att den intervjuades arbetsplats kunde igenkännas. 

     Som nästa steg i processen läste vi igenom vårt material ett flertal gånger. Det är det första 

steget i arbetet med att koda materialet. Enligt Trost (2010) är det viktigt att kodningen sker 

med ett öppet sinne för att andra tolkningar, än de tillsynes mer uppenbara, ska kunna utläsas 

ur materialet. Ur det som vi fann intressant skapade vi olika teman som vi sedan har 

analyserats i resultat och analys kapitlet. Vi konstruerade de olika temana utifrån vad vi ansåg 

vara relevant i förhållande till vårt syfte. 

4.3.1 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Begreppen validitet och reliabilitet har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen och blir 

därav lite missriktade vid den kvalitativa forskningen. Det är dock inte menat som att den 

kvalitativa forskningens empiri ska bli mindre tillförlitlig och relevant på grund av det. Vid 

kvalitativa forskningsintervjuer vill forskaren få fram informantens personliga uppfattning 

gällande ett specifikt område och då yttrar sig reliabiliteten och validiteten på ett annat sätt 

(Trost, 2010). 

     Då vi vill undersöka vilket synsätt som råder bland lärare gällande bedömning i de lägre 

årskurserna valde vi, som tidigare nämnts, att använda fokusgruppintervjuer med öppna 

frågor. För att styrka tillförlitligheten i undersökningen valde vi att spela in intervjuerna. Vi 

styrker även studiens reliabilitet genom att synliggöra på vilket sätt vi valt att behandla den 

insamlade empirin. Det vill säga att vi redogör för läsaren att vi använt oss av en lämplig 

metod för att samla in vår empiri. Vi åskådliggör även att informationen som samlats in är 

relevant i förhållande till vår frågeställning. För att öka graden av validitet i vår studie har vi 

formulerat tydliga frågor som skapar möjlighet för informanten att lämna ett utförligt svar. 

För att kunna säkerställa att vi uppfattat informantens svar korrekt ställde vi följdfrågor som 

bekräftade det. Vi valde även att intervjua lärare som arbetar i de lägre åldrarna vilket styrker 

giltigheten för det vi avser att mäta. 
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Det är möjligt att vår studie inte har så stor generaliserbarhet då den enbart representerar ett 

fåtal lärares synsätt gällande bedömning, i de lägre årskurserna, men det är inte heller vår 

strävan. Vårt mål med studien är inte endast att beskriva vilket synsätt som råder utan vi vill 

även påvisa andra perspektiv som förhoppningsvis kan bidra till en vidare diskussion kring 

bedömning, bland lärare. Det vi vill uppnå med vår studie är att andra lärare ska kunna 

relatera vårt material till sin verksamhet. Det är något som Denscombe (2004) beskriver som 

överförbarhet. Det kan beskrivas som en process där läsaren tar till sig materialet och ser på så 

vis hur resultatet kan appliceras på andra situationer. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I kapitlet teoretiska utgångspunkter kommer vi att beskriva vårt förhållningssätt samt fyra 

olika analytiska begrepp. De begreppen kommer sedan att användas som våra verktyg när vi 

analyserar vårt material. 

5.1 Vårt förhållningssätt 

Michel Foucault var under 1960 och 1970 talet en mycket framstående samhällsteoretiker och 

filosof. Det är svårt att placera Foucault i en bestämd teori men det är vanligt att han placeras 

mer mot ett poststrukturalistiskt håll. Istället för att arbeta utefter en anpassad teoretisk mall 

som leder till en analys med uppenbara mönster strävar poststrukturalisterna efter en variation 

och mångfald, som möjliggör för olika tolkningar. Poststrukturalisterna hävdar på så sätt att 

verkligheten kan tolkas utifrån en mängd olika aspekter (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

     Foucault har skapat en teori kring makt/kunskap. Istället för att utgå från att beskriva 

mönstret i olika levnadsordningar kom Foucault att framhäva makten som det centrala. Inom 

det Foucaultska perspektivet tillhör inte makt någon specifik kategori av individer utan 

makten finns överallt. Makten är det som ligger till grund i skapandet av vår sociala omvärld 

men det är även makten som möjliggör att vår omvärld kan beskrivas ur olika perspektiv 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

     Vi har blivit inspirerade av det poststrukturalistiska perspektivet och framförallt av 

Foucaults tankar och idéer. För att bygga upp vår analys kommer vi att ta avstamp i Foucaults 

mest framträdande begrepp, som beskrivs nedan, och vi kommer att applicera dem på vår 

egen empiriska undersökning. Med hjälp av begreppens innebörd kommer vi, i vår analys, 

försöka utläsa vad som ligger under ytan i lärarnas utsagor, beträffande bedömning. 

5.2 Analytiska begrepp 

5.2.1 Governmentality 

Mot slutet av Foucaults liv instiftade han ett begrepp, governmentality, som än idag 

förekommer och används av olika forskare. Bland svenska forskare benämns även begreppet 

som styrningsmentalitet eller styrningsrationalitet. Begreppet, governmentality, är en 

sammanskrivning av den franska beteckningen gouvernementalité, där gouverner innefattas 

av regera eller styra och där mentalité omfattas av inställning. Det Foucault vill framhäva är 

därigenom att styrningen innefattas av en inställning till det som ska styras, det vill säga 
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objektet. Foucault betonar även att styrningen är namn på de metoder och arbetssätt som 

genom praktisk tillämpning syftar till att kunna föra, leda och inverka på människors sätt att 

handla. Foucault påpekar även att styrningen kan innefattas av en självstyrning det vill säga 

individens egen styrning, av sig själv. Styrningen sker på olika plan men det finns ständigt ett 

samband mellan individens självstyrning och den politiska styrningen. Varför styrningen sker 

eller med vilken behörighet styrningen sker är inte det väsentliga, enligt Foucault. Utan 

huvudfrågan kring styrning är hur den går till (Nilsson, 2008). 

     Det som är karakteristiskt för governmentality är i stora drag hur adekvata 

samhällsmedborgare formas genom statsmakten. Förr påverkade staten inte 

samhällsmedborgarnas vardagliga liv i lika stor utsträckning som idag. Statsmakten har i 

dagens läge fått högre utbredning genom olika institutioner, lagar och myndigheter som i sin 

tur kommit att påverka medborgarnas liv i ett större perspektiv än tidigare. Det Foucault 

menar är att vi föds in i ett liv omringat av statliga praktiker vilket leder till att, vi, människor 

godtar den kontroll som förekommer i samhället. Foucault menar vidare att i och med att vi 

finner oss i den här acceptansen gör vi den till en del av vår egen mentalitet. Vi medborgare 

har blivit så vana vid den politiska styrningen att, som Foucault skulle hävda, utan den skulle 

samhällsmedborgarna bli helt oförmögna (Börjesson & Rehn, 2009). 

     I skolan förekommer det flera former av bedömning och en mycket tongivande form av 

bedömning är den formativa. Vi anser att det reflekteras och problematiseras för lite, ute i 

skolorna, kring bedömningens funktion. Därför ser vi det som angeläget att belysa och 

problematisera bedömningen ur en mer kritisk synvinkel. Skolan kan ses som en instans där 

eleverna ska formas till effektiva och ansvarstagande individer, vilket kan ske genom lärarens 

olika bedömningstekniker.  Vi ser därför governmentality som ett mycket relevant begrepp för 

vår studie. 

5.2.2 Makt/Kunskap 

Foucault har i flertalet undersökningar visat på hur makt använts i samhället. Han hävdar att 

makten inte är knuten till en fast punkt i samhället utan makten förekommer överallt. Makten 

framställs och utövas i relationer individer emellan. I de här relationerna existerar, enligt 

Foucault, ett styrkeförhållande som vilar på individernas ställning i samhället, som 

exempelvis kan vara erfarenhet, ålder eller kunskap. Makten är inte en homogen företeelse 

utan styrkeförhållandet individer emellan, varierar ständigt beroende på i vilken social 

relation det utspelar sig i (Hörnqvist, 1996). Foucault menar vidare att där makt förekommer 
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bildas kunskap och där det förekommer kunskap bildas det makt. Det går inte att särskilja 

dessa begrepp då de är fast bundna till varandra. Det innebär att varje kunskapsyttring kan ses 

som ett maktinstrument för att påvisa att den här kunskapen är berättigad. Det medför 

samtidigt att de maktinstrument som används är till för att åstadkomma en granskning över 

kunskapen. Genom att tillägna sig kunskap inom ett område får man makt och samtidigt som 

makten infinner sig blir det legitimt att yttra sig om sin kunskap (Börjesson & Rehn, 2009). 

5.2.3 Disciplin 

En sorts makt som Foucault beskriver är den disciplinära makten. Den här sortens makt syftar 

till att disciplinera de enskilda individerna. Den disciplinära makten kan praktiseras genom 

olika tekniker så som kontroll och normalisering (Lindgren, 2007). De verktyg som kan 

användas för att utöva de olika teknikerna, för att åstadkomma den disciplinära makten, är 

delvis observationer, bedömningar och olika grupperingar. De här verktygen kan komma att 

kompletteras med olika sorters övningar, så som individuella och i grupp, parallellt med en 

noggrann övervakning (Hörnqvist, 1996). Den disciplinära maktutövningen har de enskilda 

individerna som sitt primära mål. Genom användandet av de beskrivna verktygen för den 

disciplinära maktutövningen kan individen formas. Det sker en individualisering då den här 

sortens makt riktar sig till den enskilda individen. Det finns en rad olika syften med den 

disciplinära makten så som att uppfostra individen till effektiva och lydiga 

samhällsmedborgare (Hermann, 2004). 

     Inom de disciplinära instanserna finns alltid en form av en straffmekanism. Ordet straff 

innebär, enligt Foucault, ” allt som kan göra barnen medvetna om det fel de har 

begått…”(Foucault, 1975/1987, s. 179). 

5.2.4 Styrtekniker 

Enligt Foucault finns det två centrala styrtekniker inom maktperspektivet, panoptiken och den 

pastorala makten. Panoptiken är en form av övervakning som innebär att objektet alltid är 

kontrollerat men objektet i sig, kan aldrig avgöra när kontrollen sker eller vem det är som 

övervakar (Hörnqvist, 1996). Den pastorala makten härstammar från kristendomen, där 

kyrkans pastor fick ta emot församlingens bikter. Genom bekännelserna kunde pastorn 

vägleda församlingen mot bättre handlingar. Nutidens pastorala makt, även benämnt som 

bekännelsen, syftar alltså delvis till att skapa individualisering. För att kunna utöva den här 

sortens makt krävs det avancerade styrtekniker för att kunna vägleda enskilda individer till 

bättre framgång (Foucault, 1986). 
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Ett kännetecknade drag för den här sortens styrande kontroller är att den kräver en 

kompensation, i form av att individen måste bekräfta sin egen bekännelse. Det vill säga att 

individen måste få en självinsikt över vad som måste förändras och det får individen genom 

att rannsaka sig själv, vilket kan leda till en självkorrigering (Lindgren, 2007). 
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6. Resultat och Analys 

I det här kapitlet kommer vi att synliggöra det resultat som framkommit under våra 

fokusgruppintervjuer. Utifrån de svar som framkommit under intervjuerna har vi framställt 

olika teman som i det här kapitlet kommer att analyseras. Analyserna kommer att ske utifrån 

det vi tagit upp i teorikapitlet. 

6.1 Den dagliga bekännelsen 

6.1.1 ”Bra eller jag ska bättra mig eller inte så bra”  

I diskussionen kring hur lärarna använder sig av bedömning, återkom de ständigt till hur 

viktigt det är att eleven börjar reflektera över och tar ansvar för sitt eget lärande. Lärarna 

framgav även att den här typen av självbedömning är någonting som eleverna måste få 

tillfälle att utveckla kontinuerligt under sin skoltid. Peter är en av de lärare som ser fördelen 

med elevens självbedömningsprocess och nedan beskriver Peter en daglig situation som 

skapar tillfällen, där eleverna får bedöma sig själva utefter sina prestationer. 

 

Peter: Vi har väl alltid i stort sett varje lektion, så har vi så 

kallade, vi brukar säga att våra ledord idag, då kan det vara 

något specifikt i arbetsmiljön som vi kanske tränar på, att idag 

så är det då koncentrationen vi ska träna på, koncentrera oss på 

våra arbetsuppgifter, då brukar vi alltid skriva upp varje namn 

på tavlan… och lite vad det innebär och sen så får dom sätta en 

bedömning kanske jättebra eller bra eller jag ska bättra mig eller 

inte så bra och så tar vi fem minuter i slutet på varje lektion. I 

stort sett så går vi igenom det, så varje person får bedöma sig 

själv eller utvärdera sig själv gentemot dom målen vi satte upp i 

gruppen… 

 

Peter beskriver en situation där alla elevers namn skrivs upp på tavlan, samtidigt som dagens 

ledord förklaras och noteras. Elevernas uppgift är att vid lektionens slut redogöra för sina 

prestationer inför övriga klasskamrater samt inför läraren. I Peters utsaga går det tydligt att 

utläsa att självbedömningen är en viktig del för elevens fortsatta utveckling. 

     Självbedömningen kan vara gynnsam för eleven i den mån då eleven redan uppfyller de 

förutbestämda målen, som var satta gemensamt för gruppen. Eleven som lyckas leva upp till 

de här målen kan betraktas som en lydig elev som läraren genom sin styrteknik lyckats att 

forma. Självbedömningen kan även ses som något ofördelaktigt för den elev som inte klarar 

av att fullfölja sitt uppdrag. Eleven måste då bekänna sitt avvikande beteende och sina brister 
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inför de andra, då eleven inte gjort som den blivit beordrad att göra. För att eleven ska 

resocialiseras till den bestämda ordningen kan läraren införa olika disciplinära åtgärder för att 

sammanföra den avvikande eleven med den lydiga eleven. 

     Den disciplinära åtgärden kan ses som ett straff för den avvikande eleven då denne måste 

öva på det uppsatta målet tills dess att den uppnår det. Det kan även ses som ett straff i sig att 

inför andra bli ålagd att bekänna sitt misslyckande, då eleven förmodligen redan är medveten 

om de fel den har begått. Den disciplinära åtgärdens syfte blir därav att korrigera det 

oönskade beteendet för att minska skillnaderna från det bestämda. 

6.1.2 ”Ska ni läsa upp det här inför hela klassen?” 

Förutom den dagliga självbedömningen, i skolan, beskriver även lärarna om andra typer av 

bedömning. Lärarna framställer flera situationer där eleverna får bedöma varandra, en så 

kallad elevbedömning. Det förekommer även att eleverna, i hemuppgift, ska redovisa för sina 

föräldrar hur väl de uppnått de uppsatta målen inom ett visst arbetsområde, vilket kan ses som 

en form av självbedömning. Det går att tyda, genom lärarnas utsagor, att bedömningens syfte 

är att skapa ökad motivation till att anstränga sig mer. Bedömningen ska även bidra till en 

medvetenhet hos eleven som därigenom ska få ett förtydligande om vart de befinner sig, det 

vill säga vad de kan och vad de behöver utveckla. 

     Lisa och Nils beskriver ett tillfälle där de använt sig av elevbedömning vid en muntlig 

redovisning. 

 

Nils: Dom fick göra en bedöma varandra idag, de hade muntlig 

redovisning i grupper om fem där de fyra som lyssnade på 

redovisningen skulle bedöma vad som var bra och mindre bra på 

den som hade redovisat... Dom skulle skriva då... 

 

Lisa: Men nu kommer dom ju inte att få veta vad dom andra har 

tyckt... men jag märkte ju en del kom ju och sa liksom att ska ni 

läsa upp det här inför hela klassen? Nä det är bara vi, Nils och 

jag som ska läsa det här men på något vis kan man ju säkert göra 

det på något annat sätt så att dom ändå får reda på vad dom 

andra tyckte... 

 

Eleverna fick alltså bedöma varandra genom att skriva ner på ett papper vad de tyckte 

personen ifråga hade gjort bra och mindre bra. I detta fall kommer inte eleverna att få reda på 

vad de andra eleverna skrivit utan det är bara lärarna som få ta del av den informationen. Det 

går ur citatet att tyda en viss oro som vissa elever känner, för om resultatet ska komma att 
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läsas upp inför hela klassen. Den oron verkar inte läraren ha tagit någon notis om, då de 

istället har tankarna på hur de ska göra vid nästa redovisning, för att eleverna ska få ta del av 

kamraternas bedömningar. 

     Så som lärarna beskriver det, förekommer det en mängd olika verktyg som ska hjälpa 

eleven i arbetet med att utvärdera sig själv. Det ses som en central del i skolans arbete, för att 

upprätthålla ordning och inverka på elevernas sätt att handla. Återigen handlar det om att 

eleverna ska bli uppmärksamma på vad som krävs för att inte avvika från normaliteten. Det 

vill säga att inom skolan finns det uppsatta regler och normer som speglar hur en god elev bör 

vara och vad som ska uppnås. Lärarnas uppgift blir därav att vägleda eleverna till att bli en del 

av normaliteten. De arbetssätt som lärarna använder sig av kan ses som en form av styrteknik 

för att synliggöra vad som anses vara en acceptabel prestation. Den här formen av styrteknik 

kan vid en första anblick ses som godhjärtad då det framställs som att läraren vill hjälpa 

eleverna till att ta eget ansvar för sitt lärande. Vid självbedömning och kamratbedömning 

undkommer läraren även att vara den som bedömer, ansvaret överlämnas istället till eleverna. 

Eleverna intar då en position som ställföreträdande lärare, vilket även kan ses som en effektiv 

styrteknik. Genom att eleverna bedömer varandra är det eleverna själva som avgör vilket 

resultat som ses som godtagbart. I och med att eleverna får bekänna sitt resultat inför varandra 

kan det sätta igång eleverna till att prestera bättre, för att undgå den förnedrande bekännelsen. 

Eleverna tar på så vis till sig, vad som anses vara en acceptabel prestation och korrigerar 

förmodligen sitt resultat vid nästkommande redovisning. Lärarna har på så sätt använt sig av 

en teknik för att framhäva motivation och självdisciplinering. 

     Å andra sidan bidrar den här tekniken till att vissa elever ideligen utsätts för en skam då de 

öppet måste bekänna att de inte nått upp till det normala. Det kan kopplas till den oro som 

infann sig hos vissa elever inför redovisningsmomentet. En annan styrteknik som gjorde sig 

tydlig under intervjuerna var den när eleverna fick redovisa sitt resultat för föräldrarna. Här 

måste återigen eleven bekänna sina alster och utsätts ytterligare för ett utlåtande som bekräftar 

eller dementerar det önskade. 

     Ur lärarnas utsagor framkom det ingenting om att eleverna motsätter sig den här formen av 

bedömning, mer än att vissa tycker det är ett jobbigt moment som ändå måste utföras. Det kan 

ha att göra med att när eleverna kommer till skolan finns det redan en präglad mentalitet som 

eleverna måste infinna sig i. I och med att eleverna finner sig i att kontrolleras så tillägnar de 

den rådande mentaliteten till sin egen. Vilket bidrar till att de olika formerna av styrtekniker 

inte ifrågasätts. 
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Effekten av de självbedömningsformerna, som synliggjorts ovan, blir därmed tudelad. 

Självbedömningen kan få en positiv effekt då den bekräftar att eleven nått upp till de 

förutbestämda målen. Då verkar självbedömningen som en bekräftelse som stärker elevens 

bild av sig själv, vilket kan bidra till att motivationen till ett fortsatt lärande ökar. 

Självbedömningen kan även föra med sig en negativ aspekt, särskilt för de elever som ständigt 

får bekänna sina brister och okunskaper. Istället för att bli stärkt, kan den dagliga 

självbedömningen bidra till att eleven blir omotiverad och oengagerad till att vilja lära sig 

mer. Självbilden blir även den negativt påverkad, då eleven ständigt blir påmind om vad den 

inte kan. 

6.1.3 ”Ni kan välja vad ni vill, bara ni väljer matte!” 

Förr bedömdes eleverna utifrån hur väl de kunde återge den kunskap som läraren förmedlat. 

På så sätt kunde eleverna jämföras och sorteras in i olika fack. Dagens sätt att bedöma elever 

ser annorlunda ut. Idag ska eleverna bedömas utifrån förutbestämda kriterier, vilket medför att 

det läggs ett större ansvar på den enskilda eleven i inhämtandet av kunskap. 

     Under intervjuerna framkom det tydligt att lärarnas uppgift inte i första hand är att 

förmedla kunskap utan att förse varje enskild elev med olika verktyg i deras 

kunskapssökande. Nils och Lisa beskriver en situation som belyser det ovanstående. 

 

Lisa: ... vi har ett pass i veckan som heter mål och behovspass 

där dom jobbar just mot dom målen som dom själva har 

bestämt.  

 

Nils: Låt säg att dom har tagit att dom ska bli bättre på 

multiplikationstabellerna. Då finns det ju ett gäng olika 

alternativ för dom och då säger jag att då kan du ta ett 

multitestpapper eller du kan ta en dator och sätta dig med 

matteknep och träna tabellerna eller så kan du ta en sån där 

multiplatta och träna på eller vad det nu kan vara. Så dom får ju 

olika förslag men sen kan dom ju välja fritt själva det dom 

tycker är det bästa sättet för dom att lära sig på... Eleven kan 

tycka att dom är klara och då måste vi godkänna det... Det är 

bara vi lärare som kan gå in och sätta uppnådd... 

 

Lärarna beskriver att eleverna får sätta upp egna mål som de själva känner att de behöver 

träna på. Det blir, som tidigare nämnt, lärarnas uppgift att förse eleverna med lämpligt 

material. Det som även framkommer ur citatet är att eleverna själva sedan får avgöra vilket 

material som lämpar sig bäst för deras sätt att lära, återigen läggs ansvaret på eleven. När 
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eleven anser att arbetet med det uppsatta målet är uppnått kan denne lägga fram sin åsikt till 

läraren, för att få den bekräftad. Eleven blir ålagd att ta ansvar för sitt lärande men det är ändå 

läraren som utövar den beslutsfattande makten. Det här scenariot speglar en tydlig 

maktrelation, ett så kallat styrkeförhållande, mellan lärare och elev. Det vill säga läraren, med 

sin erfarenhet och kunskap, skapar tillfällen där eleven ges möjlighet till att ta eget ansvar för 

sitt lärande. Genom att eleven själv får besluta vilket material som lämpar sig bäst för denne, 

lägger läraren över ansvaret på eleven. Eleven får makten och ansvaret för sin egen kunskap 

men i slutändan är det ändå läraren som beslutar om eleven nått upp till målen. Det sker 

ständigt ett växelspel i styrkeförhållandet mellan lärare och elev. 

     Såhär beskriver några av de intervjuade lärarna, det ovanstående. 

 

Fia: Vi sitter och planerar upp deras egna arbete tillsammans, 

eleven och jag. Det här ska göras, de olika momenten läsa, 

skriva, räkna ja och datorn... Och sen så skriver jag upp när vi 

börjar för att jag ska ha lite koll på hur lång tid det tar. Men 

inget så att det ska vara klart någon dag alls... Det handlar om att 

barn kan bestämma själva vad dom jobbar med men jag har ändå 

styrt dom... 

 

 Anna: Inom ramar kan dom välja? 

 

 Fia: Ja alltså men jag styr dom ju! 

 

 Nils: Ni kan välja vad ni vill, bara ni väljer matte! 

 

Varje elev inhämtar kunskap, på egen hand, som de sedan måste rapportera genom olika 

redovisningar, prov, diagnoser och så vidare. Det lämnas i sin tur över till läraren som får en 

mängd information om vart eleven befinner sig, vilket sedan kommer att ligga till grund för 

bedömningen av eleven. 

     I intervjuerna berättade lärarna även om användandet av loggbok. Det är en bok där 

eleverna får beskriva vad de jobbar med och hur arbetet fortskrider. Det här kan ses som 

ytterligare ett sätt för läraren att inhämta information om eleven. Genom loggboken får 

läraren en inblick i elevens kunskapsutveckling vilket kan ge läraren en hjälpande hand i 

framtagandet av material. Läraren kan även genom loggboken kontrollera vart eleven befinner 

sig. Det kan ses som om läraren använder sig av en styrteknik, där varje enskild individ ska 

bli bättre. Den här styrtekniken kan ses som rådgivande, då läraren genom bland annat 

loggboken kan iscensätta situationer och tillhandahålla passande material till varje enskild 
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individ. Lärarens uppgift blir alltså inte att förse eleverna med kunskap utan verka som en 

motiverande rådgivare till varje enskild elev. 

     I intervjuerna framkommer det tydligt att lärarna arbetar med att skapa individualisering. 

Anna beskriver individualiseringsarbetet på följande sätt. 

 

Anna: Jag bedömer olika från elev till elev beroende vad man 

ser att dom klarar. Man ger inte alla samma mål så att säga utan 

vissa ska klara mer för det vet jag att de kan, medan andra räcker 

att dom gör en liten del för då har dom gjort sitt bästa. 

 

För att kunna skapa denna individualisering ser lärarna till varje enskild elevs behov och 

skapar på så sätt en passande undervisning där varje elev ska få största möjliga utmaning. Det 

kan innebära att eleverna delas upp i förhållande till varandra så att olika insatser kan läggas 

på den enskilda individen. Det kan ses som att de här insatserna ska bidra till att eleven 

utvecklas till en bättre elev. 

     Individualiseringen kan verka positiv då den ser till varje enskild elevs förutsättningar och 

behov men det innebär även att eleven själv får ta ansvar för både sina framgångar och 

misslyckanden. En vanlig insats som förekommer i skolans värld är utformandet av 

åtgärdsprogram. Upprättandet av ett åtgärdsprogram ska ses som en hjälp för bland annat 

eleven och läraren i arbetet med att skapa en passande undervisning. Med andra ord så 

utformas olika punktinsatser på de områden där eleven påvisat brister. Att som elev få ett 

upprättat åtgärdsprogram kan uppfattas som det största disciplinära straffet, då det tydligt 

informerar eleven om vilka fel den har begått. Straffets syfte är inte att trycka ner eleven utan 

det ska mer ses som ett sätt att få eleven att anstränga sig mer, för att komma närmare den 

rådande normaliteten. 

     Lärarna ska bedöma eleverna utifrån förutbestämda kriterier och individualiseringen kan 

ses som en process för att eleven ska nå de uppsatta målen. Lärarnas största uppgift blir därvid 

att se till varje enskild elevs utveckling och inte jämföra elever emellan. Det blir 

motsägelsefullt då eleven som avviker från normen blir tilldelat ett åtgärdsprogram för att 

återanpassas till den gällande normaliteten. 
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6.2 Den osynliga kontrollen 

6.2.1 ”Man kollar, bedömer, alltså man tittar hur dom gör” 

I diskussionen kring bedömning framkommer det att lärarna inte endast bedömer elevernas 

kunskaper utifrån de uppsatta målen. Eleverna bedöms ständigt under sin vistelse i skolan, 

lärarna bedömer hur eleverna uppträder socialt, hur de tar ansvar för tilldelade arbetsuppgifter 

och så vidare. Nedan följer ett resonemang som de intervjuade lärarna förde kring, vad 

eleverna bedöms utifrån. 

 

Nils: Men det är ju inte bara utifrån strävansmålen heller utan 

det är ju hela tiden alltså förhållningssätt, socialt och sådant 

där... Mycket att man kollar, bedömer, alltså man tittar hur dom 

gör i vissa situationer och det är ju utifrån ens egen, om jag 

anser att det är rätt att sopa till någon eller inte. Så har man bara 

ett hyfsat bra förhållningssätt själv så tror jag man är mot andra 

som man vill att andra ska vara mot en själv, det finns ju inga 

direkta kursplaner i det eller så där... 

 

Peter: Ibland har vi haft förutom ämnesmål… det kan vara som 

ett arbetsstrategiskt mål, att komma in direkt när det ringer efter 

rasten, sådana små mål kan också finnas med, eller ha ordning i 

sin bänk så man hittar sitt arbetsmaterial så man kommer igång, 

det kan ligga parallellt med ett rent ämnesmål och det 

förekommer oftast i varje klass att vissa behöver jobba med det 

också... Jag tror att en bedömning i vardagen eller en 

utvärdering kan nog vara väldigt enkel egentligen... att denna 

vecka var du fin kompis, jag såg när du gjorde detta för den här, 

det kan ju va en bedömning utifrån en kille eller tjej som har 

haft det lite tufft med kamrater, visa någonting det tror jag man 

skulle hinna sticka till. Jag har, jag vet en kollega som jag gick 

med på lärarhögskolan, han säger att han gör en skriftlig 

bedömning eller skriftligt omdöme till sina elever varje vecka, 

men det har inte jag fått in i mitt arbetssätt. 

 

Det framkommer tydligt ur citaten att bedömningen sker kontinuerligt och dess syfte är att få 

eleverna medvetna om vad som är acceptabelt eller inte. I den här formen av bedömning är 

det lärarens eget förhållningssätt som ligger till grund för vad som anses vara ett godtagbart 

uppförande. Inom skolans ramar finns en oskriven mall för vad som anses vara ett acceptabelt 

beteende. Eleverna utsätts därvid för en ständig kontroll vars avsikt är att lära eleverna de 

oskrivna reglerna, för hur de väntas bete sig i sociala sammanhang. Utifrån lärarnas utsagor är 

de här principerna viktiga då de bidrar till att skapa ett gynnsamt arbetsklimat. De elever som 

frångår de här principerna kommer att korrigeras genom en rad olika tillrättavisningar för att 



27 

 

återanpassas till den oskrivna mallen. Återigen är det eleven som avviker från normaliteten 

som får tillkännage sina brister. Eleven får påbackning och tillhandhålls riktlinjer för hur 

denne ska nå upp till det eftertraktade beteendet. Eleven som redan tillhör normaliteten får 

inga tillrättavisningar utan kan endast fokusera på ämnesmålen. 

     I den här formen av bedömning kan eleven ses som mottagare och underordnad läraren, då 

det är läraren som beslutar vilka regler som eleven ska rätta sig efter. Eleverna är alltid 

synliga för lärarens observationer, vilket kan ses som om läraren har kontrollen över eleverna 

men i själva verket kan det vara en mycket utpräglad styrteknik från lärarens sida. I och med 

att eleverna blir medvetna om den ständiga kontrollen som förekommer, kan det i sin tur leda 

till att eleverna utvecklar en disciplinerad makteknik över sig själva. Det innebär att eleverna 

blir ideligen blir påminda om den osynliga kontrollen när läraren befinner sig i deras närhet. 

Eleverna är ej medvetna om, när läraren kontrollerar dem eller inte. Lärarens närvaro 

framkallar därmed en disciplinerad självkontroll hos eleverna. Återigen kan lärarens 

styrteknik ses som ett tillvägagångssätt för att fostra eleven till att ta eget ansvar. 

     I citatet nedan beskriver bland annat Peter om oron över en alltför kontrollerade 

undervisning. 

 

Peter: … Sen kan man kontrollera till exempel när dom lämnar 

in sina hemuppgifter på olika sätt... märker man att det är av 

misstag eller att man har det lite struligt hemma så kanske det är 

fint. Men sen så finns det dom som sätter det i system, att oj, det 

var inte så viktigt då blir det kanske mer kontrollbetonat. Vi har 

satt upp, i skolan nu, en lapp på baksidan av dörren som man får 

kryssa i sig, att man har lämnat in läxan, bara för att man ska 

behöva ta lite eget ansvar där med, så det inte alltid är jag eller 

mamma eller pappa som ska kontrollera utan man själv tar 

ansvar för att det ska ordnas och fixas. Jag är också rädd för den 

här kontrollen. Ju mer kontroller det blir på något sätt kan 

innebära att man tar mindre ansvar, på det sättet att det blir 

bättre till en början men att man börjar känna sig kontrollerad 

hela tiden, det stimulerar inte till att göra ett bra eget arbete, utan 

då gör man det minsta möjliga, så tror jag att får man ta stort 

ansvar själv, att känna okej, man är med, och man pratar ihop 

sig och man diskuterar, men just det här kontrollerandet har vi 

verkligen gjort det här nu, kan vissa elever behöva men inte som 

en arbetsmetod, det tror jag inte på... 

 

Anna: … Att ju äldre dom blir, ju mer ansvar får dom ta själva... 
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Karin: Ja, jag tror det är bra med lite krav... att dom förstår vad, 

varför, dom är i skolan och ser att de här sakerna, det ska jag 

faktiskt kunna, att dom hör det... 

 

Det Peter beskriver handlar i det stora hela om hur eleven ska lära sig att ta eget ansvar utan 

att ideligen känna sig kontrollerad. Det Peter och de övriga lärarna inte uppmärksammat är, 

som vi beskrivit ovan, sambandet mellan den utpräglade styrtekniken som faktiskt 

förekommer och elevens utvecklande av den disciplinerade självkontrollen. Lärarna verkar se 

kontrollen som något negativt då de sammankopplar det, som användande av en pekpinne, det 

vill säga som om de själva skulle gå in och styra hela tiden. De vill inte se kontrollen som 

någon arbetsmetod men det är ändå det som sker. Det kan ses som om lärarna istället försöker 

att försköna användandet av kontroll genom att betona vikten av att eleven själv måste bli mer 

ansvarstagande. Istället för den direkt påtagliga kontrollen använder sig lärarna av, den 

tidigare beskrivna, osynliga kontrollen då de vill få eleven till att ta mer ansvar. Den 

förekommande styrtekniken kan ses som en form av uppfostrande, då den ska forma och 

vägleda eleverna till att bli goda samhällsmedborgare. 

     Lärarna beskriver även att de begär mer eget ansvar av eleverna desto äldre eleverna blir. 

Det kan förknippas med att eleverna har vistas så länge i skolan så de vet vilken mall som 

dominerar. I början av skoltiden måste eleverna först bli medvetna om den oskrivna mallen 

som finns i skolan. Det blir eleven medveten om genom olika tillrättavisningar, av läraren, 

som då påpekar att det är ett oacceptabelt beteende. Det påvisar, precis som lärarna beskriver i 

intervjuerna, att det förekommer mer muntlig bedömning i början av elevernas skoltid, för att 

eleverna direkt ska kunna korrigeras. Desto äldre eleverna blir desto mer medvetna blir de om 

vilken mall som råder och då behöver läraren endast finnas närvarande, för att eleverna ska 

inta rollen som självkontrollerande individer. Det leder till att observation blir en mer 

framträdande bedömningsform i lärarnas arbete. 

6.2.2 ”Det är bara för att skolan ska ha ryggen fri” 

I diskussionen kring bedömning resonerade lärarna om att bedömningens syfte främst är till 

för att eleverna ska bli uppmärksammade på deras individuella kunskapsutveckling. 

Bedömningen ska belysa vart eleven befinner sig men även vad eleven ska utveckla. Lärarna 

förde sedan ett vidare resonemang kring elevernas individuella utvecklingsplan. 
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Fia: ... bedömningen måste väl någonstans vara för att barnen 

ska se vad dom kan och vad dom ska jobba vidare med... Ja men 

det är ju deras utveckling som tydliggörs får man ju ändå säga. 

 

Nils: Ja och även för föräldrar är den (IUP), innan har det varit 

mer att man hållit den för sig själv inom skolan. Man har sagt 

det på samtal, nu har dom ju bättre tillgång till den... så det är ju 

bra. 

 

Fia: För egentligen är det som vi har gjort tidigare, fast vi gör 

det skriftligt. 

 

Nils: Ja exakt, IUP är ju inte något nytt. Det är ju just att det har 

tillkommit en hel del skriftliga grejer. Mycket av det känns ju 

faktiskt personligen, att det är bara för att skolan ska ha ryggen 

fri så att inte någon förälder ska komma i efterhand och säga, 

han har ju inte klarat det här målet i matten och varför har han 

inte fått något särskilt stöd om man då tänker på 

åtgärdsprogram... Så det är mycket pappersarbete känner jag, 

som är för att ha ryggen fri eller att skolan ska ha ryggen fri, 

tyvärr. 

 

Lärarna ser inte den individuella utvecklingsplanen som något nytt moment i verksamheten, 

det är något de alltid har arbetat med fast nu ska det även finnas i skriftlig form. En positiv 

fördel som lärarna ser med den skriftliga utformningen är att den blivit mer lättillgänglig för 

alla parter, det vill säga, för lärare, elev och föräldrar. En ytterligare positiv fördel som lärarna 

diskuterade var elevens delaktighet, då eleverna numera själv får vara med och bestämma 

delar av de mål som ska finnas med i deras IUP. 

     Delaktighet i all ära men det går även att uppfatta IUP som en systematisk kartläggning, av 

eleverna. I IUP kartläggs elevens styrkor och utvecklingsområden, det ger lärarna en 

helhetsbild av eleven. Lärarna har som uppdrag att kontrollera att alla elever når de uppsatta 

målen därav kan arbetet med IUP ses som en styrteknik, då den information som framhålls 

blir ett steg i processen för att kunna forma eleverna till att utvecklas till den goda 

samhällsmedborgaren. 

     I utformningen av IUP erbjuds eleverna delaktighet så till vida att de själva får uttrycka 

vad de anser behöver utvecklas. Läraren och eleven diskuterar vad eleven kan göra och vad 

läraren skall göra för att målen ska uppnås. Det sker en slags överenskommelse mellan lärare 

och elev, där eleven blir ålagd att ansvara för sin del. Lärarens ansvar blir att stödja eleven i 

dess arbete genom att erbjuda lämpligt material, men det är eleven som får ansvaret för att 

målen uppnås. Återigen är det ett växelspel i styrkeförhållandet. Läraren presenterar lämpligt 
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material, eleven tar emot och redovisar sitt resultat som läraren till sist bedömer. I IUP får 

eleven bekänna sina styrkor men eleven måste även bekänna vad han/hon behöver utveckla. 

Uppnår inte eleven de förväntade resultaten så väntas ytterligare en bekännelse inför lärare 

och föräldrar. 

     Lärarna beskriver även en negativ aspekt med IUP arbetet och syftar då på all den 

dokumentation som måste utföras skriftligt. Arbetet i sig anser de inte har förändrats då de 

förr synligtgjort samma aspekter, fast då i muntlig form. Det kan ses som om det skriftliga 

ordet väger mer än det muntliga. Genom det skriftliga kan lärarna tydligt påvisa vad som görs 

för att målen ska uppnås. Det bidrar till en säkerhet hos lärarna ifall de skulle bli ifrågasatta av 

någon förälder. Lärarna och skolan får då ryggen fri och den ansvarige, för att målen uppnås, 

blir i slutändan eleven. 

6.2.3 ”Vi behöver bli styrda” 

Lärarna diskuterade även bedömningens baksida, de ansåg att nackdelen med alla nya verktyg 

i arbetet med bedömning är mycket tidskrävande. De utrycker även sin frustration över att det 

ideligen tillkommer nya arbetsuppgifter som ska genomföras men det är sällan några som tas 

bort. Nedan följer en diskussion där lärarna delvis tar upp några av de verktyg som ska vara 

lärarna behjälpliga i arbetet med bedömning, så som Lokal Pedagogisk Planering (LPP) och 

bedömningsmatriser. 

 

Fia: Men det är också det här tidskrävande, det tar tid och det tar 

tid, alltså det tar mycket tid att skriva och det har ju sina poänger 

varför vi gör det, men det är också att den tiden som tas, den tas 

från vår planeringstid, till att hitta på kreativa och roliga saker åt 

barnen || ja alltså för att få riktigt bra undervisning, då om man 

ska ta det negativa || 

 

Nils: || På lektionen || Ja men det är faktiskt viktigt och 

poängtera, det är en jäkla massa pappersuppgifter som har 

tillkommit bara dom senaste fem sex åren… det har ju bara ökat, 

det är sällan det tyvärr är något som tas bort, alltså nej nu gör vi 

det här och det här istället för den här grejen, för att det är mer 

effektivt… Det jag kan känna spontant nu är att det skulle vara 

tydligare riktlinjer, från då självklart Skolverket, så här och så 

här ska ni göra. Så här finns en färdig mall så alla gör samma för 

annars kan det bli väldigt luddigt... 

 

Fia: Men då måste det komma uppifrån för det går inte att vi 

bestämmer detta utan vi behöver bli styrda i det om vi ska sitta 

och göra detta. 



31 

 

Lärarna berättar att de ser många fördelar med de olika verktygen och varför de ska utföras. 

De ser verktygen som en hjälp i processen för att kunna tillgodose varje enskild elevs behov. 

Den negativa aspekten, som lärarna beskriver, är att de nya arbetsuppgifterna stjäl tid från 

lärarnas planering. Det kan ses som om lärarna ställer sig negativa till själva dokumentationen 

kring bedömningen. Det kan bero på att lärarna inte ser de nya förändringarna som en del i det 

dagliga arbetet, utan de ser det mer som en extra arbetsuppgift som måste utföras. Lärarna 

känner även en osäkerhet i utformandet av exempelvis LPP och bedömningsmatriser. De 

saknar en färdigskriven mall som berättar klart och tydligt hur de ska gå till väga. 

     Lärarna är vana vid att få direktiv från högre instanser exempelvis Skolverket men det 

lärarna saknar, är tydliga riktlinjer för hur verktygen ska utformas. Det kan antagas att lärarna 

är beroende av den högre instansens styrning för att minska osäkerheten kring utformandet av 

verktygen. Orsaken kan vara att lärarna är medvetna om att de kan komma att kontrolleras. 

Lärarna måste då kunna redovisa ett resultat. Kan lärarna inte påvisa ett godtagbart resultat får 

de bekänna sina misslyckanden och brister inför exempelvis rektorn eller skolinspektionen, 

det vill säga de överordnade. Lärarna blir, precis som eleverna, ålagda att åtgärda sina brister, 

vilket kan vara en bidragande orsak till den osäkerhet lärarna beskriver. 

     Lärarna får regler, från högre instanser, som de måste rätta sig efter. Lärarna kan ses som 

mottagare och underordnade, då de måste uppnå de direktiv de blir ålagda att följa. Lärarna är 

medvetna om att de ständigt blir kontrollerade men de vet inte exakt när kontrollen sker, 

vilket kan ses som en styrteknik som de högre instanserna utövar. Syftet med den här formen 

av styrteknik handlar återigen om att skapa självdisciplinerade individer, i det här fallet 

lärarna. Lärarna får så till vida ett ansvar för att se till att skolans mål och riktlinjer uppnås. 

Misslyckas skolan i det här arbetet är det lärarna som får ställas till svars, det innebär att 

lärarna får bekänna sina brister. Det kan ses som om lärarna utsätts för liknande styrteknik 

som lärarna själva sedan praktiserar på eleverna. 

     De negativa konsekvenserna som lärarna beskrev i diskussionen, är som tidigare nämnts, 

allt extra arbete som de blir tvungna att utföra, beträffande bedömning. Det intressanta är att 

lärarna beskriver ingenting om hur bedömningen kan komma att inverka negativt på eleverna. 

Det kan grunda sig i att lärarna har blivit så präglade av skolans mentalitet att de inte 

ifrågasätter vilken inverkan bedömningen har på eleverna. Därav ser lärarna endast 

bedömningsarbetet som ett mödosamt moment, som ändå måste utföras. Lärarna utsätts för en 

form av styrning vilket de sedan utsätter eleverna för, det ses som naturlig del i skolans 

vardag. Både lärarna och eleverna godtar den kontrollen som förekommer i skolan. I och med 
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att de accepterar kontrollen omvandlar de den till en del av deras egen mentalitet. Lärarna och 

eleverna är så vana vid att bli styrda så utan den vet de inte hur de ska agera. 
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7. Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att synliggöra vårt framtagna resultat i förhållande till vår 

bakgrund, teoretiska utgångspunkt samt till innehållet i kapitel 3, En inblick över syftet med 

bedömning i skolan. Utifrån vårt resultat- och analyskapitel har vi konstruerat ytterligare fyra 

stycken teman som ligger till grund i vår diskussion. 

7.1 Lärarens omedvetna maktutövning?  

7.1.1 Den godhjärtade läraren 

I resultatet framkom det tydligt att lärarna ser självbedömning och elevbedömning som en 

viktig funktion för elevernas fortsatta utveckling och den synen ligger nära till hands med det 

som genomsyras i dagens läroplan. I Lpo 94 står det beskrivet att undervisningen ska ge 

eleven möjlighet att utveckla en förmåga till att ta eget ansvar (Skolverket, 1994). Lärarna 

framhåller att de ovanstående formerna av bedömning ska hjälpa eleven till mer reflektion 

över sitt eget lärande, samtidigt som de även ska bidra till en ökad motivation hos eleven, för 

att prestera bättre. Lärarna ser självbedömning och elevbedömning som en naturlig del i 

undervisningen. Vi kan sammankoppla det till Vintereks (2006) beskrivning om att vi nu 

lever i ett allt mer ansvarstagande samhälle. Det synliggörs även tydligt i Lpo 94, där det 

skildras att skolan ska eftersträva att varje elev ska ges tillfälle till att utveckla en förmåga att 

på egenhand utvärdera sina prestationer (Skolverket, 1994). Genom att lärarna lägger stor vikt 

vid självbedömning och elevbedömning, anser vi, tyder på ett sätt att rikta undervisningen till 

att bli allt mer individualiserad. Eleverna får genom de här bedömningarna reda på vart de 

befinner sig men även en upplysning om vad de kan utveckla för att förbättra sitt lärande. De 

här metoderna, ser vi, är karaktäristiska för den formativa bedömningen. Dessutom ser vi 

genom resultatet, att eleverna själva även får ta ett stort eget ansvar i de här formerna av 

bedömning. Att eleverna blir medvetna om sitt lärande och aktivt delaktiga är även något som 

Björklund Boistrup (2005) beskriver som en viktig del i den formativa bedömningen. 

     Som vi berört tidigare är skolan, enligt Foucault, en disciplinär instans där det alltid 

förekommer någon form av straff vid ett avvikande beteende, som till exempel prat, försening 

och bristande arbetsamhet. Enligt Foucault kommer det oönskade beteendet straffas och 

korrigeras för att minska avvikelserna från det bestämda (Foucault, 1975/1987). I bakgrund av 

ovanstående resonemang kan vi urskilja två tydliga aspekter av självbedömning i vårt resultat. 

Den kan vara fördelaktig för de elever som presterar och uppfyller de krav som finns ställda. 
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Självbedömningen kan även verka ogynnsam för de elever som inte presterar tillräckligt bra 

som de förväntas att göra. Självbedömningen får här negativa konsekvenser för de elever som 

inte uppnår målen. Eleverna framställs som mindre värda då de, inför alla, måste bekänna sina 

fel och brister. Den negativa aspekten av självbedömning nämns aldrig av lärarna i studien, 

vilket vi tolkar, som att de aldrig reflekterat över den och vilka konsekvenser den kan medföra 

hos vissa elever. Det vi finner anmärkningsvärt är alltså att lärarna i studien endast reflekterar 

över de positiva aspekterna med självbedömning så som att det ska stödja eleven i dennes 

utveckling. Det märkliga, som vi finner, är att lärarna inte reflekterar över vilka konsekvenser 

den här formen av bedömning har för eleven. Att lärarna endast ser den här formen av 

bedömning som positivt kan ha sin förklaring i att de är omedvetna om vilka negativa 

aspekter som den kan medföra. I den aktuella diskussionen kring formativ bedömning lyfts 

bara de positiva sidorna fram, vilket kan ses som problematiskt då det aldrig ifrågasätts vilka 

följder den verkligen kan föra med sig. Sett utifrån resultatet kan den här formen av 

bedömning även ses som ett straff. Eleven som inte uppnår det förväntade är förmodligen 

redan mycket väl medveten om det men måste ändå bekänna sitt nederlag inför alla andra. Det 

är inget som lärarna uppmärksammar. De verkar tvärtemot inte alls tycka det är speciellt 

märkligt att skriva upp elevernas namn på tavlan, som sedan i slutet av lektionen får bekänna 

sin prestation. Lärarna ser det endast som ett positivt moment som ska bidra till en 

vidareutveckling hos eleven. Vår avsikt är inte att framställa lärarna som onda, för att de 

använder sig av de här formerna av bedömning. Lärarna är förmodligen så färgade av den 

positiva diskursen som råder kring formativ bedömning att de inte uppmärksammar 

bedömningens baksida. 

      Som vi ser det använder sig lärarna av en styrteknik som skildras av en godhjärtlighet, då 

de vill att eleverna ska utveckla en förmåga till att bli mer ansvarstagande men lärarna lämnar 

även över ansvaret till eleverna och slipper på så vis själva undan bedömningsmomentet vilket 

även det kan ses som en styrteknik. Enligt Foucault är den pastorala makten en styrteknik som 

syftar till att handleda enskilda individer till bättre framgång (Foucault, 1986). Vi kan utifrån 

vårt resultat och Foucaults pastorala makt urskilja tydliga samband. Lärarna använder sig av 

de ovan beskrivna, styrteknikerna för att eleverna ska utvecklas i sitt lärande. För att det här 

ska kunna ske krävs det att eleven får kunskap om vad som måste förbättras, vilket sker 

genom självbedömning och elevbedömning. Det leder i sin tur till att eleven får insikt i vad 

som måste förbättras som sedan kan mynna ut i en självkorrigering. 
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7.1.2 Den rådgivande läraren 

I resultatet framgår det att lärarna ser sig inte själva som den främsta kunskapsförmedlaren, 

utan deras funktion är mer att vägleda och tillhandahålla varje enskild elev olika material i 

deras kunskapssökande. Lärarna arbetar utifrån förutbestämda kriterier, och alla elever har 

enskilda mål som de ska arbeta gentemot vilket även eleverna kan vara med och påverka. Det 

vi ser är att lärarna överlämnar ett stort ansvar till eleverna i inhämtandet av kunskap men det 

är ändå läraren som slutligen avgör om eleven nått de mål de blivit ålagda att klara. Enligt 

Foucault förekommer det makt överallt och den utövas i relationer individer emellan, i det här 

fallet lärare och elev. Foucault hävdar även att det finns ett styrkeförhållande i de här 

relationerna som är i ständig växling (Hörnqvist, 1996). Ur de framkomna resultaten kan vi 

tydligt se hur styrkeförhållandet växlar mellan lärare och elev. Lärare och elev sätter 

tillsammans upp mål för den enskilda eleven. Läraren ska tillhandhålla lämpligt 

arbetsmaterial och eleven ska ansvara för att arbetet blir utfört. Eleven levererar sedan sitt 

slutresultat och får det bedömt av läraren. Återigen kan vi se att bedömningen leder till att 

eleven får bekänna sin prestation och stå till svars för sin framgång eller nederlag. Enligt 

Lindström (2005) ska alla elever bedömas utifrån redan förutbestämda kriterier och Selghed 

(2007) menar vidare att målet med en kriterierelaterad bedömning är att få reda på om eleven 

tillägnat sig den förutbestämda kunskapen eller om den fortfarande saknas. Det vi kan tyda är 

att lärarna, i studien, har en mål- och kriteriegrundad undervisning. Det bidrar till att lärarna, 

som vi beskrivit ovan, får en mer motiverande och rådgivande roll än en kunskapsmatande 

roll. Lärarens rådgivande roll kan ses som positiv då denna tillhandahåller lämpligt material 

för eleven. I själva verket är det en omedveten maktutövning från lärarens sida då det inte 

spelar någon roll vad eleven väljer för material, då de alla framtagna förslagen syftar till att 

styra eleven in i rätt riktning i dennes kunskapssökning. De förutbestämda kriterierna kan 

även de ses som redskap för att styra och forma eleverna till ansvarstagande individer. Den 

omedvetna maktutövningen som lärarna använder kan ses som subtil och dold i de olika 

verktygen som lärarna använder sig av. Eleverna erbjuds delaktighet men i själva verket är 

det, från lärarnas sida, en utpräglad styrteknik som ska leda eleven mot normaliteten. 

     För att skapa en individualiserad undervisning krävs det enligt Leijonborg och Björklund 

(2002) att skolan ställer varje enskild elevs behov och förutsättningar i centrum. I bakgrund 

mot det ovanstående kan vi tydligt se att lärarna arbetar med att skapa en individanpassad 

undervisning, då eleverna själva får ansvaret över sitt eget lärande. Det gör sig tydligt genom 

att eleverna själva, till stor del, får bestämma vad de ska arbeta med, ett så kallat eget arbete. 
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Vintereks (2006) forskning styrker det här resultatet då författaren beskriver att det är vanligt 

förekommande, i dagens skolor, med ett alltmer självständigt arbete. Författaren menar vidare 

att eleverna genom det egna arbetet tilldelas ett större ansvar. Vi ser det även som om lärarna 

ger eleven ett större ansvar, då de själva blir beslutsfattare i valet av lämpligt material men de 

blir även ansvariga för att målen nås. Återigen utmärks ett arbete som syftar till att skapa en 

individualisering. Lärarna framhäver individualiseringen endast som positiv, då eleverna får 

ett större ansvar vilket ses som en förutsättning för att eleverna ska utvecklas. Lärarna 

använder sig av den här rådgivande styrtekniken i tron om att det är gynnsamt för alla elever. 

Styrtekniken som används kan mycket väl ses som rådgivande och motiverande och verka för 

att varje elev ska bli bättre. För de elever som redan presterar bra kan lärarens bedömning leda 

till en positiv ökad motivation till fortsatt arbete. För de elever som sällan når upp till de 

förutbestämda målen kan bedömningen istället bidra till en negativ självbild som tydligt 

synliggör att eleven avviker från normaliteten. Ännu en gång kan vi se problematiken då 

lärarna använder sig av en styrteknik som ska verka framåtsyftande likt den formativa 

bedömningen. Lärarna är helt enkelt omedvetna om den dolda aspekten som bedömningen 

kan föra med sig. Vinterek (2006) framhäver även hon en viss kritik till det allt mer vanligt 

förekommande självständiga arbetet i skolan. Författaren menar att det självständiga arbetet 

minskar elevens möjligheter till alternativa arbetsmetoder, vilket kan bidra till att vissa elever 

missgynnas, då vi alla lär på olika vis. 

     Som vi tidigare beskrivit använder sig lärarna av flera olika verktyg, så som 

självbedömning, elevbedömning och observationer, för att bedöma eleverna i deras 

självständiga arbete. Lärarna använder sig även av loggbok för att få tillgång till information 

om elevens kunskapsutveckling. Vi kan tyda att lärarna utifrån användandet av de här 

bedömningsverktygen kan framtaga material som ska verka som hjälp i elevens arbete till att 

bli bättre. Återigen kan vi se lärarens rådgivande roll som en effektiv styrteknik för att forma 

eleverna till att komma närmare den rådande normaliteten. 

     Utifrån resultatet kan vi se att individualiseringen kan inverka positivt så till vida att den 

inriktar sig till varje enskild elevs behov och villkor. Individualiseringen kan även inverka 

negativt på eleven då han/hon ställs ansvarig för både framgångar och misslyckanden och 

elevens prestationer kommer även att dokumenteras i form av skriftliga omdömen och IUP. 

Bedömningen som sker är både summativ och formativ då den dels talar om vad eleven kan 

men även hur eleven kan vidareutvecklas (Skolverket, 2009c). Enligt Skolverket (2010b) kan 

IUP ses som ett avtal mellan skola och elev, som inkluderar normaliserade verktyg som ska 
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vara till hjälp för att förbättra eleven. För de elever som är i behov av särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram upprättas (Skolverket, 2003). I vårt resultat framgår det att lärarna upprättar 

åtgärdsprogram, vars syfte är att ytterligare anpassa undervisningen så den förser eleven med 

specifika insatser för att bidra till en förbättring hos eleven. Enligt Foucault praktiseras den 

disciplinära makten genom olika tekniker så som normalisering och kontroll (Lindgren, 

2007). Vi kan utifrån Foucaults syn på den disciplinära makten dra tydliga kopplingar till de 

åtgärdsprogram som idag upprättas i skolan. Upprättandet av ett åtgärdsprogram kan ses som 

det största disciplinära straffet en elev kan bli tilldelad. För genom åtgärdsprogrammet blir 

eleven medveten om sina misslyckanden och eleven får även i uppdrag att öva mer, för att i 

slutändan bli en del av den gällande normaliteten. Elever som blir tilldelat ett åtgärdsprogram 

får ett tydligt klargörande på att denne avviker från det normala, vilket även påtalar att 

uppdraget som den goda eleven har misslyckats. Det sker med andra ord en kategorisering av 

eleverna där de elever som uppfyller skolans krav blir tillhörande en sorts kategori medan de 

elever som avviker ingår i en annan kategori. Det är de elever som ingår i den senare 

kategorin som måste korrigeras, vilket de görs genom att bli tilldelade ett åtgärdsprogram. Än 

en gång speglas lärarnas omedvetenhet om vilken inverkan denna form av normaliserande 

verktyg kan komma att få för eleven. Vi ser den här outtalade kategoriseringen, som faktiskt 

förekommer, som en klassindelning av elever vilket påminner om det gamla relativa och 

kursrelaterade betygssystemet. Där bedömningen till största del grundade sig i att lärarna 

endast utförde en inbördes jämförelse av elevernas prestationer (Lindström, 2005). Än en 

gång utsätts eleven för en disciplinär åtgärd, där lärarna endast vill eleverna väl, men 

utgången kan istället leda till att eleven upplever ett personligt misslyckande. Istället för att 

höja eleven i dennes vidareutveckling kan eleven snarare hämmas då eleven i skriftlig form 

får bekräftat att den inte ingår i normaliteten. 

     Det framkommer även i resultatet att lärarna ser de skriftliga bedömningsverktygen, 

exempelvis åtgärdsprogram och IUP, som ett sätt för att ha ryggen fri från eventuella 

ifrågasättanden av föräldrar. Vi kan utifrån resultatet tolka att föräldrarna ser 

åtgärdsprogrammet som ett extra stöd för barnet som inte når upp till målen. I bakgrund mot 

ovanstående går det att utläsa att det även är viktigt för föräldrarna att deras barn tillhör 

normaliteten. Avviker dennes barn kan ett utanförskap bildas, vilket ingen vill tillhöra då vi 

alla vill tillhöra normaliteten. Återigen läggs ett mycket stort ansvar på eleven då det är denne 

som hålls ansvarig för sitt nederlag men även för att målen tillsist nås. 
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Som vi beskrev i vår bakgrund vill regeringen införa betyg redan i årskurs 6. Regeringen 

menar på att införandet av ett tidigare betyg, IUP, skriftliga omdömen och utvecklingssamtal 

tillsammans ska bidra till en regelbunden och organiserad vidareutveckling av elevers 

kunskaper (Regeringskansliet, Prop. 2009/10:219). Utifrån resultatet vi fått fram i vår studie, 

har vi uppmärksammat hur lärarna använder sig av de olika bedömningsformerna samt vilken 

påverkan de kan ha på den enskilda eleven. Vi ställer oss, i bakgrund mot vårt resultat, därför 

tveksamma till införandet av betyg i årskurs 6. Vi ser införandet av betyget som ytterligare en 

styrteknik för att kunna disciplinera, styra och forma eleven till den goda 

samhällsmedborgaren. 

7.1.3 Den fostrande läraren 

I det resultat som framkommit i analysen bedömer inte lärarna enbart elevens 

ämneskunskaper utan det sker även en bedömning som berör elevens sociala mognad. I det 

här fallet kan vi fastställa att lärarna handlar korrekt gentemot sitt givna uppdrag. Enligt 

Skolverket (2009c) ska lärarna bedöma både elevens kunskapsutveckling men även den 

sociala mognaden. Eleverna blir ständigt bedömda och resultaten visar på att de regelbundna 

bedömningarna utförs med syftet att klargöra för eleven vad som anses vara ett accepterat 

beteende. Det framkommer även att det är lärarens egna förhållningssätt som ligger till grund 

i den sociala bedömningen. Med det menar vi att läraren utgör en del av normaliteten och är 

den som beslutar vilka regler som ska gälla. Enligt Bartholdsson (2008) uttrycks normaliteten 

i skolan i form av en rad olika regler. I vårt resultat speglas de här reglerna i form av 

arbetsstrategiska mål, så som att komma in direkt när rasten är slut eller att ha ordning och 

reda på sitt arbetsmaterial och så vidare. Vi kan tydligt se att lärarna arbetar utifrån en 

styrteknik vars mål är att forma och leda eleverna in i den rådande normaliteten och till ett 

eget ansvarstagande. 

     Det kan ses som om lärarna i arbetet med normaliseringsprocessen arbetar utifrån en 

formaliserad bedömning. Det finns uppsatta regler som eleverna måste leva upp till och 

misslyckas eleven i sin uppgift blir de korrigerade av läraren. Enligt Foucault är panoptiken 

en central styrteknik inom maktperspektivet (Hörnqvist, 1996) och utifrån vårt resultat 

används även den här styrtekniken i skolan. Eleverna har regler som de måste följa och de är 

ständigt iakttagbara för lärarens bedömning. Det kan i sin tur ses som en icke formaliserad 

bedömning då övervakningen sker i det tysta. Peter beskriver en situation där kontrollen sker 

endast genom övervakning. Eleverna får visa att de tar eget ansvar och följt de uppsatta 
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reglerna, genom att fylla i en uppsatt lapp på dörren när de exempelvis har lämnat in läxan. 

Det är inte en uttalad kontroll men eleverna är ändå medvetna om att kontrollen sker, vilket 

kan leda till att eleverna utvecklar en disciplinerad maktteknik över sig själva. Genom att 

eleverna framställer den här tekniken undviker de på så sätt en tillrättavisning från läraren. 

Lärarna behöver alltså endast infinna sig för att eleven ska börja utveckla den här 

självreglerade tekniken. 

     I praktiken skildras normaliteten, som vi beskrivit ovan, i olika arbetsstrategiska mål men 

resultatet speglar även att normaliteten inrymmer det sociala uppförandet. I teorin uttrycks 

normalitet genom olika värderingar och förväntningar vilket beskriver vad som är ett 

acceptabelt eller oacceptabelt beteende i ett visst sammanhang (Bartholdsson, 2008). 

Bedömningens syfte blir härmed att medvetandegöra för eleverna vad som är acceptabelt och 

inte. Utifrån resultatet kan vi tydligt se att eleverna ständigt är övervakade under sin vistelse i 

skolan. Övervakningen möjliggör för lärarna att korrigera eleven när denne avviker från det 

som anses vara acceptabelt beteende. Avviker en elev från normaliteten förväntas denne, 

genom den ständiga övervakningen, att själv korrigera sitt avvikande beteende. Vi ser i 

resultatet att lärarna använder sig av olika examineringstekniker så som exempelvis 

självbedömning, elevbedömning och observation. Teknikerna fungerar som verktyg för att 

kunna påverka elevernas sätt att agera. Inom de här examineringsteknikerna ser vi ett 

återkommande mönster där eleven ideligen ställs inför situationer där denne får bikta och 

bekänna sina prestationer. Bekännelsen kan få eleven till att känna en skam som i sin tur leder 

till korrigering för att eleven ska återinställas till normalitetens ramar. 

    Lärarna ser användandet av de här teknikerna endast som positivt då de syftar till att 

vidareutveckla eleven. Att lärarna inte reflekterar över vilken negativ inverkan teknikerna kan 

medföra på eleverna, kan återigen spegla sig i att den rådande diskursen kring formativ 

bedömning är så stark, att de negativa aspekterna aldrig framkommer. Lärarna är till synes 

omedvetna om den styrteknik de faktiskt använder sig av och de ser det istället som 

arbetsstrategiska mål som ska leda till ett bättre arbetsklimat och gynnsammare lärandemiljö. 

I själva verket är det en utstuderad maktteknik som finns dold i de examineringstekniker som 

de använder sig av. Skolan vill att eleven ska lära sig att ta egna initiativ och eget ansvar. Det 

blir motsägelsefullt då eleverna ständigt är övervakade. Genom denna ständiga övervakning 

ifrån läraren utvecklas, som tidigare nämnt, en disciplinär maktteknik som i praktiken innebär 

att eleven anpassar sig och undviker på så sätt en tillrättavisning. Eleven blir utifrån sina 

prestationer antingen bekräftad eller tillrättavisad vilket kan leda till en rädsla, hos eleven, för 
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att begå misstag och misslyckas. Det kan i sin tur leda till att eleven istället för att 

experimentera sig fram gör minsta möjliga, för att hålla sig inom ramarna. Den ständiga 

övervakningen bidrar alltså till att eleven inte ges utrymme till att tänka fritt, vilket även det 

kan ses som ologiskt då skolan vill utveckla eleven till ansvars- och initiativtagande individer. 

 7.1.4 Den osäkra läraren 

Syftet med vår studie har varit att undersöka vilken funktion arbetet med bedömning har för 

lärare i de lägre årskurserna. Tidigt i vår bakgrund diskuterade vi den upplevda osäkerheten 

hos lärarna kring arbetet med bedömning. Efter sammanställningen av intervjuutsagorna 

framgick det än mer tydligt vad den här osäkerheten grundar sig i. Lärarna är ålagda en rad 

olika arbetsuppgifter som syftar till att öka kunskapsutvecklingen och stärka kvalitén i 

undervisningen. För att möjliggöra det här uppdraget har lärarna blivit tilldelade, av högre 

instanser, olika verktyg så som skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. I 

resultatet framkom det tydligt att lärarna saknar klara riktlinjer för hur verktygen ska 

utformas. Lärarnas upplevda osäkerhet kan sammankopplas med det som framkommer i 

Statens skolinspektions rapporter från 2009, där det påvisas att många skolor brister i 

användandet av verktygen (Regeringskansliet, Prop. 2009/10:219). Att många skolor brister i 

användandet av verktygen kan grunda sig i lärarnas osäkerhet kring hur verktygen ska 

utformas. Med det menar vi, hade lärarna blivit tilldelade klara riktlinjer när de ovanstående 

insatserna infördes är det möjligt att osäkerheten inte blivit så märkbar och lärarna hade 

kunnat fullfölja sitt uppdrag. 

     Alla insatser som tagits fram för att främja elevens kunskapsutveckling bestäms och 

verkställs i en högre instans
1
. Lärarna är de som blir tilldelade ansvaret för att de olika 

insatserna genomförs och fullbordar sitt syfte. I sitt arbete utgår även lärare ifrån vad som står 

skrivet i läroplanen, vilket kan ses som en mall för vad som anses vara normalt rådande 

värderingar i samhället. I läroplanen går det att utläsa att skolan ska verka för, att få eleverna 

att knyta an till samhällets värderingar (Skolverket, 1994). Skolan har därmed en viktig 

uppgift som syftar till att forma eleverna till framtida goda samhällsmedborgare. I analysen 

framkommer det att lärarna inte ifrågasätter varför de ska utföra vissa insatser utan 

fokuseringen ligger mer på själva utformandet. Det kan tolkas som att lärarna vill utföra sina 

uppdrag väl och ifrågasätter därvid inte varför de ska göra det som de blir beordrade. Med det 

                                                           
1
 Med den högre instansen avser vi Riksdag, Regeringen, Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen, 

Skolverket, läroplanen samt andra styrdokument. 
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här menar vi att lärarna blir styrda, av högre instanser, i deras sätt att handla, vilket lärarna i 

sin tur även praktiskt tillämpar på eleverna. Vi ser det som en utarbetad styrteknik från den 

högre instansen, där läraren verkar som mellanhand för att vidare kunna styra och forma 

eleverna till goda och effektiva samhällsmedborgare. Det här är trots allt skolans uppgift och 

det faller sig därför naturligt att lärarna blir styrda. Vi ser dock inte lärarnas osäkerhet och 

styrning från den högre instansen som en förklaring till deras sätt att utföra 

bedömningsarbetet. Vi vill ändå framhålla att det är den högre instansen som tillhandahåller 

lärarna olika insatser, vilket ger en tydlig signal att arbetet som ska utföras syftar till att 

positivt utveckla eleven till en god samhällsmedborgare. Det som vi vill framhäva är alltså att 

alltsammans är en styrningskedja som är initierad uppifrån den högre instansen. Det kan ses 

som en mild styrning som passar väl med det humanistiska ideal som skolan säger sig ha och 

som lärarna till synes inte genomskådar. Lärarna ser helt enkelt bara bedömningen som ett 

instrument för elevens utveckling men de ser inte vilka påföljder arbetet med bedömning kan 

medföra hos den enskilda eleven. 
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8. Epilog 

Vårt syfte med studien var att undersöka vilket synsätt som råder bland lärare i de lägre 

årskurserna gällande begreppet bedömning, det vill säga vilken funktion arbetet har med 

bedömningen. Det vi kommit fram till i studien är att lärarna använder sig av flera olika 

bedömningsverktyg som är karakteristiskt för den formativa bedömningen. Bedömningen 

syftar alltså till att vidareutveckla eleven. Då vi analyserat vår empiri utifrån 

governmentalitybegreppet och Foucaults teorier om disciplinär makt har vi i vårt resultat 

kommit fram till att lärarna omedvetet använder sig av olika styrtekniker som ska verka för att 

främja elevens lärande. Lärarna ser bedömningen endast som något positivt och anledningen 

till det kan grunda sig i att det, i den aktuella diskussionen, aldrig nämns något negativt med 

den här sortens bedömning. Lärarna har alltså blivit så färgade av den positiva diskursen kring 

formativ bedömning att den aldrig ifrågasätts. Vi har stor förståelse för att lärarna diskuterar 

som de gör då vi själva, innan studien, enbart såg den formativa bedömningen som ett 

värdefullt verktyg för elevens lärande. 

     Det mest påtagliga vi fann i studien var att de styrtekniker lärarna använder sig av inryms 

av en dold maktutövning vars primära mål är att styra och forma eleven mot den rådande 

normaliteten och till den goda samhällsmedborgaren. Vi fann även att lärarnas omedvetna 

styrtekniker inte enbart verkade positivt, då eleven ständigt utsattes för övervakning samt att 

eleven ideligen fick bekänna sina prestationer. Det vi finner mest anmärkningsvärt är att 

lärarna inte reflekterar över de negativa konsekvenser bedömningen faktiskt medför hos 

eleven. 

     Vi vill med den här studien öka lärarnas medvetenhet kring vilka konsekvenser 

användandet av den formativa bedömningen har för den enskilde eleven. Vi vill även belysa 

vilka följder som lärarnas styrtekniker medför. Det vi kan fastställa i studien är att lärarna vill 

alla elever väl men de reflekterar inte över vad de utsätter eleven för. Vi hoppas att lärarna 

med hjälp av den här studien ska börja reflektera mer över bedömningens negativa aspekter. 

Vi hoppas även att studien ska bidra till en vidare diskussion kring bedömningens funktion, i 

de lägre årskurserna, som i sin tur kan bidra till en ytterligare medvetenhet hos lärarna. Vi ser 

inget fel i att använda sig av de framtagna styrteknikerna, det viktiga är att man som lärare är 

medveten om alla konsekvenser som bedömningen kan medföra hos eleven. 

     I vår studie har vi valt att undersöka begreppet bedömning ur ett lärarperspektiv. Under 

arbetets gång har nya tankar växt fram inom bedömningsområdet i de lägre årskurserna. Det 
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som vi finner intressant att forska vidare om, är vilken funktion arbetet med bedömning har, 

sett ur ett elevperspektiv. Vi skulle, med andra ord, vilja undersöka hur eleven upplever den 

ständiga bedömningen som förekommer i skolan. Vi finner det än mer intressant om 

regeringens förslag om införande av betyg redan i årskurs 6, träder i kraft. 
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Bilaga  

Frågeguide 

Vad innebär begreppet bedömning för er? 

- Kan ni beskriva mer? 

- Kan ni ge några exempel? 

Vilken funktion fyller IUP? 

- Kan ni beskriva mer? 

- Kan ni ge några exempel? 

Hur använder ni er av bedömning? 

- Kan ni beskriva mer? 

- Kan ni ge några exempel? 

Vilka olika typer av bedömning använder ni er av? 

- Kan ni beskriva mer? 

- Kan ni ge några exempel? 

Hur mycket skall man som lärare kontrollera i skolan? 

- Kan ni beskriva mer? 

- Kan ni ge några exempel? 

Känner ni att det finns något kring bedömning som ni skulle vilja tillägga? 


