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People know what they do;
frequently they know why they do
what they do;
but what they don’t know is what,
what they do does.
(Michel Foucault 1978)
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innehåll
• (Forsknings)perspektiv på bedömning – olika ingångar
• Vad vet vi? Vad vet vi inte?
• Vad behöver vi veta?
• ***
• Antaganden för studien (teoretiska och strukturella)
• Genomförande
• Resultat
• Vad innebär detta för lärare?
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Bedömning i forskningen (Sverige)
• Effektstudier (t.ex. Klapp Lekholm 2008; Klapp Lekholm & Cliffordson 2008, 2009)
• Policystudier

(t.ex Lundahl 2006; Forsberg 2008, 2014; Sjöberg 2011)

• Dokumentationstudier

(t.ex. Asp Onsjö 2006, Andreasson 2007, 2014; Hirsh 2012)

• Praktikstudier & aktionsforskning

(Hofvendahl 2006; Rinne 2015; Bagger 2015,

Johansson 2014; Gyllander Torkildsen 2016)

Betyg, utvecklingssamtal, skriftliga omdömen, nationella prov, PISA,
TIMSS, informell bedömning, individuella utvecklingsplaner,
betygssättning, betygsresultat, betygssamtal, könsskillnader,
dokumentation, historiska perspektiv, summativ bedömning, formativ
bedömning, bfl, kunskapskrav, lokala pedagogiska planer,
diagnostiska tester, läskedjetester, etc.
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Vad vet vi då?
• Betygens effekt vad gäller motivation är komplex och beroende
på olika variabler.
• Det finns svårigheter förknippad med kunskapsuppdraget och
fostransuppdraget relaterat till bedömning.
• Könsskillnader förekommer vad gäller betygsutfall men också i
fråga om hur elever skrivs fram, bedöms och vilka mål som
formuleras.
• Olika former av bedömningar inverkar på hur skolan styrs på
olika nivåer.

RÄCKER DET ATT BEDÖMA?

Blir grisen fetare för att
den vägs oftare?
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Vi behöver bl.a. veta:
• Hur bedömningar på allvar kan göras verksamma för
kunskapsutveckling.
• Vilka praktiker det är som är gynnsamma.

• Hur de som står i fokus för bedömningar
förstår dem och kan använda sig av dem.
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Utgångpunkt 1. Eleven i blickpunkten för många
granskande blickar.
Skriftliga eller på
annat sätt
kommunicerade
omdömen

Individuella
utvecklingsplaner
Klassrumsbedömning

Gymnasieval yrkeseller
studieförberedande

Terminsbetyg

Nationella prov

Skolval

Diagnostiska test

ämnesprov

Språkval/meritpoäng

Elev i
nian

Vuxnas förväntningar
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Utgångspunkt 2.
Bedömning – vad ÄR det

???
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Utgångspunkt 2. Bedömning – vad ÄR det?
• Bedömning är ett av skolans mest kraftfulla
signalsystem (Forsberg 2014).
Bedömningar kan genom att diagnosticera lärandet i relation till
förväntade nivåer (kunskapskraven), användas för att informera
elever, lärare, vårdnadshavare och makthavare om elevers
kunskapsnivåer. Bedömningar kan därmed signalera huruvida
elever uppnår förväntade resultat eller om det krävs särskilda
pedagogiska insatser för att de skall lyckas.
Kunskapsbedömningar utgör därmed redskap som kan
reducera komplexiteten i utbildningssystemet, likt ett
gemensamt språk.
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Utgångspunkt 3. individer påverkas av att
befinna sig i institutionella sammanhang.
• Skolan som institution – i teoretisk mening.
• Skolans fostrande uppdrag.
• Skolans kunskapsuppdrag.
• Skolan som normfabrik.
• Institutioner så som skolan syftar till att på ett eller annat sätt
förändra individer. (Utveckla, utbilda, bota, normalisera,
disciplinera)
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Först – ett skriftligt omdöme (f- år9)
Våra mål för arbetsområdet, (detta skall du ha lärt dig:
Grundläggande kunskaper om ljudets fysiska egenskaper. Grundläggande
kunskaper örats funktion och hur hjärnan uppfattar ljud. Genetikens grunder,
om arv och miljö. DNA och genteknik.
Elevens egna bedömning (skriv en kommentar)
Det går ganska bra, tycker att NO är intressant!
Lärarens bedömning av dina resultat och utvecklingsområden
Når ej målen – når målen – når längre än målen
Kommentar:
Jag har inte rättat NP än. Jag hoppas på bra resultat från dig där. Denna
termin har du inte till fullo nått de kunskaper som jag önskat.

Läroplanen säger också att skolan skall sträva efter att elever lär sig:
• Ta ansvar för sina studier
• Vara med och diskutera vilket sätt man vill arbeta på och vad man
vill lära
• Bedöma sina egna resultat
• Se samband mellan sin egen & lärarens bedömning av resultat,
arbetsinsats & förutsättningar
Jag vill att du är mer och oftare här. Kom i tid och stanna tiden ut.
Genetikprovet tar vi muntligt på P-dagen.
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Exempel; Skriftligt omdöme med iup
Omdöme:
Du gör inte alltid så mycket, ibland ser jag att du kan en hel del, men
dessemellan blir jag osäker. Du håller dig på din kant och vill helst inte
samarbeta med resten av gruppen. Ibland jobbar du – men ganska ofta
sitter du och halvsover – vad ska vi göra?
Mål:
Ta hem läxorna.
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Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att
välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets
karaktär
samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan
tillämpas i sammanhanget. . Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
om tillvägagångssätt . och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt
kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i
bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika
begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
I
beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.
. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god
anpassning till sammanhanget . göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra,
geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
och
använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska
uttrycksformer
med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
I
redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra
och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt..
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Lärare i matematik
• 15 kunskapskrav X 3 nivåer = 45 nyanseringar av typen:
E= I huvudsak fungerande/C= relativt väl fungerande/A= välfungerande
E= enkla och till viss del/ C= utvecklade och relativt väl underbyggda/ A= väl utvecklade och väl underbyggda.

• 45 X 20 elever (i bästa fall) = 900 kunskapskrav/klass +
nyanseringar och varianter av B och D betyg
• 900 kunskapskrav X 5 (i bästa fall) klasser = 4500 kunskapskrav
att stämma av + varianter av B och D.
• Läraren är också lärare i fysik.
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I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan.
• Intervjustudie
• 28 (30) elever i årskurs nio
• Tre skolor i tre olika demografiska områden (stad, ”villaförort”
och ytterområde)
• Semistrukturerade intervjuer med fokus på bedömning generellt
och att bli bedömd (ca 50 h intervjumaterial = ca 500 s.)

JENNIE.SIVENBRING@GU.SE

Kunskapsområde / frågeställning
• Vilken betydelse tillskriver eleverna skolan och de formella
bedömningar som görs i skolan?
• Hur talar elever om att bedömning inverkar på dem?

• Hur navigerar ungdomar efter de formella bedömningar som
görs i skolan?

• Med ett särskilt intresse för hur bedömningar kan villkora
subjektsskapande och möjlighetsvillkor för att agera i skolan.
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Fyra tydliga utsagor i ungdomarnas berättelser.
• 1. Skola och bedömning som ”naturligt och nödvändigt”
• 2. Disciplinerande och normaliserande inverkan av bedömning.
• 3. Synlighet och osynlighet
• 4. elevers navigering efter bedömningar
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”Naturligt och nödvändigt”
• Talet om skolan




Att förberedas för ett liv som samhällsmedborgare
Att vara och bli en social individ
Att finna sin väg i livet

/Björn: Ah men till exempel i SO lär vi oss saker som gör att vi inte
blir trångsynta som gör att vi kan respektera och förstå andras
religioner och så vidare och i geografi och sånt så att vi inte är
dumma. Så i matte är det ju basic matte så att man kan räkna så
att man inte blir lurad eh när man betalar… Eh hemkunskap lär
man sig hur det är att vara en hemmafru ungefär så det är ju bra
att kunna om man bor ensam… det är ju de här basic sakerna.//

JENNIE.SIVENBRING@GU.SE

”Naturligt och nödvändigt”
• Talet om bedömningars betydelse
– Att peka mot målen
– Att möjliggöra en framtid
– Att förstå sig själv och öppna för förändring

Harry: Men jag vet att det är sant att i sjuan och åttan är det någorlunda
slappt det vet vi… det är som vi faller in här och de säger…det äe lugnt, det
är ingen fara. Sen i nian så: PANG! (slår knytnäven i handen). Sen
använder de det jättebra…att säga det här med gymnasiet… som är livets
val…det största valet någonsin! SÅ får man smått panik,
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Disciplinering och normalisering
Disciplineringens och normaliseringens betydelse för de möjlighetsvillkor som genom bedömning
konstruerar lärande subjekt




Att normaliseras till elev
/Harry: Jag är nog, jag vet inte kanske men de brukar säga, pratar för
mycket. Men inte att jag är dum tror jag… tuff, men kanske schysst,
mot kompisar och så, men pratig definitivt att de säger pratig. Att jag
borde räcka upp handen, jag vet inte men det säger de ju ofta.//



Att normalisera beteenden och ageranden



/Nathalie: Alltså stör man en klass hela tiden varje dag, så ska
man ju alltså, då ska man ju, alltså då kanske man får ett E istället
för C(…) man har förstört för alla andra, men ändå skall de inte gå
på hur mycket man pratar, utan de ska gå på vad de har kunnat
prestera.//

• Att normalisera bemötande och humör; att kontrollera kroppen
och att balansera och kontrollera talet.
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Synlighet och osynlighet
• Att vara synlig: Eleven i blickpunkten.
• /Tom: På prov och sånt, nationella proven kommer säkert med där, hur
man är i klassrummet om man gör bra på lektionerna, alltså de kollar på
allt tror jag, det är testing, testing hela tiden för det där.//
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Att förstå det osynliga: Språklig otillgänglighet
•

/Alex: Mm – det tror jag är rätt så negativt ändå för då kan man inte riktigt förstå ordentligt. Jag läser ju väldigt mycket så jag förstår ju det
mesta liksom, men man kan tänka sig att en människa som inte läser lika mycket och inte… pratar lika invecklat språk och så kan kanske
inte riktigt förstår vad ens lärare skriver om en och kanske missuppfattar och det skulle vara lättare om de pratade lite mer vardagligt
språk så som de pratar i klassrummet liksom det är ju inget fel på det.

•

Johan: Mmm… exakt. Det hade varit bättre, man får de här och så är det typ… står bara det går bra eller det går dåligt –
man får inte veta vad det är som går dåligt, vad det är man behöver förbättra sig i och allt sånt där. Det vill man gärna veta,
och så får man bara så här en gång per termin. Man borde få veta oftare. Så skulle det stå exakt vad det är man behöver bli
bättre på än bara ah det går bra, eller det går dåligt. Hade läraren pratat med dig hade du kunnat fråga vad du ska göra. Det
är liksom redan klart nu.

/Daniel: Oj oj oj… det här är… alltså till och med min mamma…
alltså de är inte outbildade men mina föräldrar förstår knappt vad
som skrivs i målen. Vi har en lärare som håller på väldigt mycket
med sånt svårt språk och skall prata så hela tiden vad… och
mina föräldrar har faktiskt blivit ganska förbannade och mejlat
och tagit upp det med rektorn och… det är verkligen nånting
som behöver ändras. Jag förstår knappt själv vad det står i
målen.

Sofia: Eh… jag brukar själv inte riktigt förstå de här omdömena så bra för jag
tycker det är alltid väldigt svår svenska och väldigt svåra ord de är skrivna i så
att det är väldigt svårt att tyda det de skriver – men det brukar va nånting
sådär … jag vet inte det är svårt att förklara… det är så himla det är… när
man själv inte har förstått vad det står, man kanske ser men jo du behöver
förbättra dig på det fast de har skrivit det olika i annan ordföljd liksom. Ehm…
men det kan väl oftast vara om du känner att du fått godkänt i det och om du –
vad du kan göra för att ah – förbättra dig och så. Men jag brukar ofta be mina
föräldrar att översätta det åt mig.
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Att använda sig av det synliga
• /Jaxx: Då får man smöra för läraren. Och bjuda dem på choklad…//
• /Kjell: Så här väldigt mycket engagerad i det man gör, eh om man jobbar i
grupparbete kanske försöka liksom om nån sitter med mobilen, ”kom igen
nu måste vi jobba här för det är viktigt”. Ansvar, ansvar är viktigt eh och så
klart, det handlar ju lite om att få bra på prov också, men… ja.//
• /Nathalie: Då ska man alltså lyssna uppmärksamt och inte sitta med
mobilen och lyssna på musik eller prata med kompisar och liksom… Alltså
göra de uppgifterna som de säger att man ska göra på lektionen. Men jag
tycker att det är jättesvårt att koncentrera mig, alltså jag har svårt att
koncentrera mig – jag tycker inte att det är kul att sitta still…//
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Elever navigerar
Anpassning
– Att anpassas till lärare och relationsarbete
– Att lära sig spelreglerna
Motstånd
– Att förneka och resignera
– Att använda sig av systemet
– Att göra explicit motstånd?
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Alltså:
• Bedömningar villkorar elevers vardag. De inverkar på hur elever
agerar i klassrummet, i relation till sina lärare och hur de resonerar
kring möjliga framtider.
• Bedömningar skapar subjektifieringsmöjligheter för elever, att vara
anpassningsbar, disciplinerad, synlig, konkurrenskraftig och lyhörd
lönar sig.
• Bedömningar konstruerar interaktionsordningar där läraren blir
expert i egenskap av överlämnare av kunskap, och examinator. –
läraren blir ”gate-keeper” mot framtiden.
• Språket som används i bedömningssammanhang beskrivs av
elever som för byråkratiskt och komplicerat för att vara begripligt
och användbart.
•

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

Vad kan vi lära oss av det eleverna säger?
• Eleverna kommer inte undan bedömningar – de är en del av
deras vardag. Vi kommer inte heller undan.
• Det finns stora möjligheter att få bedömning att verkligen
fungera för kunskapsutveckling.
• Bedömning behöver vara en gemensam angelägenhet

• Genom bedömningar händer det att vi tillskriver elever
egenskaper - det kan vi ändra på.
• Från bedömning av lärande till bedömning för lärande till
bedömning som lärande.
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Framgångsalternativ?
Informativt, formativt och aktivt bedömande.
• Bedömning och tester behöver ha ett tydligt och uttryckt syfte.

• En konstruktiv länkning:
- Målet (uttryckt som aktivt verb)
– vilket ger en direkt koppling mellan mål och Aktivitet

– Bedömning (handlar då om hur väl de uppnått mål-aktiviteten)

På elevers språk.
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Exemplet:
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar
det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt
väl fungerande sätt.

• Verben: visa och använda. ”du ska kunna visa mig hur du använder
dig av bråkdelar och beskriva vad det är du gör”
• Vilka aktiviteter skall utveckla elevens förmåga att visa och använda
matematiska begrepp?

• Detta kommer vi att testa genom att… för att få betyg A vill jag se
att…
• Jag har planerat att vi ska …… Kanske har du också idéer om hur
vi kan gå igenom och träna på detta?
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Bedömning bör inte vara så som Varg säger:

”Jag är inte nöjd men jag är inte missnöjd. Jag…. Det är lite sådär
hemlig business det där va”.
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Tack för uppmärksamheten!
• A – B – C – D – E – F _____
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