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Abstrakt 

Denna studie är uppdelad i två forskningsfrågor i syfte att undersöka både 

ämneslärarstudenter och lärarutbildares syn på subjektivitet i bedömningssituationer i 

svenska. Den första behandlar hur lärarutbildare arbetar för att synliggöra subjektivitet i 

bedömningssituationer för ämneslärarstudenter med inriktning svenska. Den andra 

forskningsfrågan söker ökad förståelse för ämneslärarstudenters uppfattning om 

lärarutbildningens utformning och uppbyggnad och dess arbete för att synliggöra 

subjektivitet i bedömningssituationer. Syftet med denna studie är att undersöka om de 

två medverkande grupperna skiljer sig i sina uppfattningar.  

 Under utförandet av denna studie framkom tre gemensamma teman för alla 

medverkande deltagare. Det första temat behandlar hur ämneslärarstudenter och 

lärarutbildare ser på subjektivitet i bedömningssituationer i svenskämnet på gymnasiet, 

det andra rör hur medverkande lärosäten arbetar för att synliggöra subjektivitet i 

bedömningssituationer och det tredje temat handlar om förbättringsområden inom 

ämneslärarprogrammet i ämnet subjektivitet i bedömningssituationer. 

Resultaten indikerar att subjektivitet inom betyg och bedömning är svårt att 

undkomma och att en levande diskussion i ämnet är av vikt. Ett sätt att synliggöra 

subjektivitet, som båda grupper var överens om, är sambedömning och att arbeta nära 

praktiken med aktuella teorier.  

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Subjektivitet, bedömning, lärarutbildning, lärarutbildare, högre utbildning, 

ämneslärarprogram 
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1 Inledning     
 

     Dagens skola står inför många olika utmaningar. Rättssäker och likvärdig bedömning 

diskuteras i personalrum, under konferenser, hos ledningen på olika skolor, och i Skolverkets 

publikationer. Det handlar om att följa läroplanen, skapa relationer till elever som främjar deras 

lärandemiljö och samtidigt utvecklas i sin profession som lärare. Denna studie vill titta på vad 

som händer innan läraren blir verksam i skolan, under ämneslärarutbildningen. Forskning i 

ämnet visar att de personliga faktorer som en lärare tar med sig in i en bedömningssituation, 

såsom humör (Wolfie, Song och Jiao, 2016), eller elevens språkliga bakgrund (Huang & Footie, 

2010) påverkar utgången av en bedömning, tillsammans med de professionella faktorerna, 

såsom vilka verktyg en lärare har till sitt förfogande, till exempel huruvida läraren använder 

checklistor eller matriser (Kayapinar, 2014). Det är dessa faktorer som tillsammans påvisar att 

en subjektivitet är närvarande i en lärares bedömningssituation, vilket även går att basera på 

Skolverkets (2018, s.9) uttryck att lärare ska tolka kunskapskraven.  

   Denna tolkning från bland annat Skolverket (2018) ger utrymme för den subjektivitet som 

min studie tar avstamp i. Om en lärares bedömningar påverkas av dessa personliga och 

professionella faktorer, vilket ligger som grund för subjektivitet och detta i förlängningen kan 

påverka likvärdigheten i en bedömningssituation, var börjar subjektivitet att ta sig uttryck? Det 

var även i läsningen av denna forskning (Wolfie, Song och Jiao, 2016: Huang & Footie, 2010: 

Skolverket, 2018) som tanken väcktes om vad som påverkar en lärares bedömning. Vad kan 

påverka likvärdigheten och rättssäkerheten i en bedömningssituation, och framför allt hur 

arbetar högskolan för att synliggöra denna subjektivitet för sina ämneslärarstudenter med 

inriktning svenska? 

    På högskolan, på ämneslärarprogrammet och i kurser som berör betyg och bedömning, valde 

jag att börja min studie. Där läraren först utvecklar sin profession. Inom högskolan finns det 

riktlinjer och lagar som styr vad som inkluderas för ämneslärarstudenter i deras utveckling och 

utbildning till verksamma lärare. Det övergripande ansvaret har regeringen och riksdagen. 

Riktlinjerna och lagarna som styr utformningen av ämneslärarprogrammet går att läsa i 

utbildningsplaner, kursplaner och studiehandledningar på alla universitet och högskolor som 

utbildar ämneslärarstudenter. Tillsammans bildar dessa granskningar och styrdokument en 

grund för lärarutbildare att stå på i sin utbildning av ämneslärarstudenter och påverkar i 

förlängningen kompetensen hos framtida verksamma lärare utbildade i detta system.  
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfråga    
 

När en lärare låter de professionella och personliga faktorerna, som i förlängningen är några av 

grunderna till subjektiv bedömning, påverka likvärdigheten i en bedömningssituation väcks 

frågan vart börjar det?  Hur ser ämneslärarutbildningen, enligt styrdokument, lärarutbildare och 

studenter på subjektivitet i bedömningssituationer? Var tar synliggörandet av subjektivitet sin 

start och hur blir ämneslärarstudenter medvetna om dessa faktorer som kan påverka dem i deras 

framtida yrke? Vad erbjuder ämneslärarutbildningen i svenska för underlag i arbetet för att 

synliggöra subjektivitet, hur arbetar lärarutbildare med att informera om och tydliggöra möjliga 

fallgropar för sina studenter i ämnet - dessa frågor har lagt grunden för formuleringen av denna 

undersöknings problemområde. Denna studie kommer att titta på styrdokument från högskolor 

och universitet i Sverige för att söka ökad förståelse för ämneslärarprogrammets uppbyggnad 

och utformning. Studien inkluderar även intervjuer med lärarutbildare och enkätsvar från 

ämneslärarstudenter med inriktning svenska.   

      Syftet med studien är att undersöka synliggörandet av subjektivitet i svensklärares 

bedömning från två olika perspektiv. Det ena omfattar lärarutbildare och hur de arbetar med att 

förbereda lärarstudenter för ett yrkesliv där betyg och bedömning är en stor del i deras 

profession. Det andra handlar om lärarstudenters uppfattning av hur deras utbildning är 

utformad och uppbyggd för att synliggöra subjektivitet i bedömningssituationer. 

Dessa två huvudområden har mynnat ut i två separata forskningsfrågor; 

• Hur arbetar lärarutbildare för att synliggöra subjektivitet i bedömningsarbetet hos sina 

studenter? 

• Vad är ämneslärarstudenters uppfattning om lärarutbildningens utformning, 

uppbyggnad och arbete för att synliggöra subjektivitet i bedömningssituationer? 
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2 Bakgrund 

2.1 En historisk tillbakablick på ämneslärarprogrammet inom det svenska 

skolväsendet 

 

Ämneslärarutbildningens historia inom det svenska utbildningsväsendet omfattar drygt 100 år. 

År 1907 skapades en särskild ämneslärarutbildning med fokus på satta ämneskombinationer, 

skriver Linné och denna ämneslärarutbildning hade en utgångspunkt i läroverkets ämnen (2010, 

s. 6). Under denna tid fanns det ett intresse i den privata sektorn för hur utbildningen skulle 

utformas och dessa initiativ fick support av olika rörelser såsom barnträdgårdsrörelsens 

entreprenörer. År 1934 kom pedagogiken i fokus och lärarutbildningen började skilja på vilken 

grund utbildningen vilade på, ett skifte skedde där den kristna filantropin lämnade plats åt en 

mer vetenskaplig grund. Det dröjde dock ända till 1957 innan den första lärarhögskolan 

öppnades i Stockholm, skriver Linné där den vetenskapliga grund som tidigare nämnts fick 

plats, tillsammans med pedagogisk teori och möjligheten för lärare att se och utöva praktisk 

erfarenhet inom sin utbildning (s.7-8, 2010). Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har 

sedan följt lärarutbildningen till dagens datum och ämnar ge praktisk erfarenhet till den 

teoretiska grund som ämneslärarutbildningen ger och är fördelad under 20 veckor av 

programtiden (Göteborgs universitet, 2019). Under åren har det förekommit många 

diskussioner om den praktiska erfarenheten i förhållande till den vetenskapliga grunden inom 

lärarutbildningen, enligt Linné (2010) och detta har lett till flertalet reformer inom högskolan. 

Den senaste reformen för att förbättra högskolan inleddes 2011. Det var den tredje på 25 år 

(Hult & Olofsson, 2017) och fokus lades bland annat på betyg och bedömning inom 

lärarutbildningen. Författarna (a.a.) skriver att ”lärarutbildningen är en av de mest politiskt 

styrda högskoleutbildningarna vi har” (s.15). Utöver den politiska styrning som sker på 

nationell nivå i Sverige, så styrs även de kvalifikationer en lärare ska ha på internationell nivå 

i Europa. I dagens lärarutbildning anses det viktigt att det finns en anknytning mellan den teori 

som undervisas i och den praktik som utbildade lärare möter efter examen, detta bland annat i 

bedömning, betyg och utvärdering (Hult & Olofsson, 2017). Utvärderingen av skolan 

involverar inte bara lärare, utan även huvudmän, föräldrar och i vissa fall eleverna själva. 

Utvärdering sker för att söka kvalitetssäkra skolan och den utbildning som elever får i t.ex. 

dagens gymnasieskola och kan se ut på många olika sätt.  

     Att både betyg och utvärderingsarbete har fått en större plats i samtalet på senare år har att 

göra med både de internationella kunskapsmätningarna och den forskning som bedrivs i ämnet 

menar Hult och Olofsson (2017). Möjligheten för ämneslärarstudenter att delta i diskussionen 
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om utvärdering, kan främja hur de som framtida yrkesverksamma lärare kan bli medvetna om 

hur subjektivitet kan påverka deras egen bedömning av elever. Detta kan ske genom bland annat 

de kontextuella faktorer som kan påverka ämneslärare i sin yrkesroll vilket kan orsakas av 

flertalet omständigheter, denna studie fokuserar främst på den professionella och personliga 

bakgrunden hos blivande ämneslärare i svenska. 

2.2 Bedömning i svenskämnet 

I detta avsnitt kommer den skriftliga delen av nationella prov i svenska och de senaste 

rekommendationerna från Skolverket (2018) i betyg och bedömning att presenteras.  

2.2.1 Skolverkets rekommendationer för betyg och bedömning mot gymnasiet  

För att få en inblick i hur utbildningen för ämneslärarstudenter ser ut på olika lärosäten, kan 

det vara bra att titta på vad studenterna kommer att bedöma som verksamma lärare. Hur ser 

nationella prov ut på gymnasiet i svenska och vad säger Skolverkets rekommendationer i 

betyg och bedömning (2018) om ämneslärares möjliga problematik och möjligheter? 

     Skollagen reglerar bestämmelser gällande betyg och bedömning. Utöver Skollagens 

bestämmelser så har rektorer och lärare ett ansvar gentemot elever och i de fall som eleven är 

under 18 år, elevens vårdnadshavare i att meddela varför ett specifikt betyg har satts 

(Skolverket, s. 10, 2018). De olika ämnes- och kursplanerna för gymnasieskolan ligger till 

grund för att bedömande lärare ska kunna ge ett så rättssäkert betyg som möjligt. Varje del, 

syfte, centralt innehåll och kunskapskraven (Skolverket, 2010) skapar tillsammans en helhet 

för att ge stöd åt rättande lärare i den formativa och summativa bedömningen av elever 

(Skolverket, s 8, 2018). För att uppnå rättssäkerhet behöver läraren se till att ett så brett 

underlag som möjlig för de olika kunskapskraven finns tillgängligt vid betygsättning, 

samtidigt som undervisningen ska vara anpassad till elevens egna förutsättningar och främja 

en utvecklande miljö (s.9, 2018). Skolverket förespråkar en formativ bedömning under 

kursens gång och menar att summativa betyg på enskilda uppgifter kan upplevas som 

missvisande för elever (s.18, 2018). Skolverket (2018) tar upp det faktum att summativ 

betygsättning på enskilda uppgifter är vad som sker vid nationella prov och menar att detta 

sker baserat på att det är en stor del av kunskapskraven som bedöms och att de nationella 

proven är prövade på en stor skara elever. Skolverket rekommenderar även lärare att inte 

plocka ut specifika delar av kunskapskraven för bedömning på enskilda uppgifter, då detta 
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kan minska bredden på underlag i slutet av kursen, och en allsidig bedömning eftersträvas för 

likvärdig och rättssäker rättning (s. 20, ff, 2018). 

 Skolverket (2018) uppmanar genomgående i sina rekommendationer, till sambedömning 

och diskussion angående kunskapskraven och ämnesinnehåll och menar att ju större underlag 

för bedömning lärare använder sig av, desto större möjlighet för likvärdighet i bedömning. 

Skolverket menar vidare att även om det finns samsyn bland de bedömande lärarna är det 

svårt med likvärdigheten, då större underlag är mer tidskrävande och inte alltid möjligt (s.22, 

2018).    

2.2.2 Nationella prov  

Nationella proven är menade att hjälpa lärare skapa rättssäkerhet i betyg och bedömning av 

elevers arbeten, konkretisera kunskapskrav och ge underlag för lärare att kartlägga elevers 

kunskaper (Skolverket, s.40, 2005). Skolverket tar upp att ett av de problematiserade områdena 

rörande nationella prov är att det är ett prov, vid ett tillfälle och inte visar på progression i sig 

självt. Elever kan ha dåliga dagar, känna press och stress, eller prestera bättre än vanligt vid 

provtillfället (Skolverket, s. 41, 2005). Dessa faktorer måste tas med i beräkningen när ett 

slutbetyg ska sättas och är en av några anledningar till att nationella prov i sig inte ska vara 

underlag för ett slutgiltigt summativt betyg.   

2.2.3 Nationella prov, skrift  

Bedömning inom olika discipliner kan skilja sig åt, att bedöma en elevs muntliga 

framställningar jämfört med hur en lärare bedömer en skriftlig inlämning är olika. Litteratur 

och grammatik skiljer sig åt i vad som bedöms och uppgifter för att uppnå kunskapskraven i 

dessa olika aspekter av svenskämnet är uttryckt olika i läroplanen (Skolverket, 2010). 

Borgström och Ledin (2014) skriver om bedömningsvariation i skrift i svenskämnet, där de 

använder sig av en teknisk och en hermeneutisk rationalitet. Författarna diskuterar även 

huruvida det är behövligt för lärare att vara helt överens om ett betyg som sätts, om en exakt 

likvärdighet mellan lärare är ett krav och hur lärare ställer sig gentemot andra grupper av 

bedömare.  

Svensklärare har en professionsunik reception av elevtexter och utgör en tolkningsgemenskap. 

Detta innebär att man mer än andra grupper uppvisar en samsyn kring vilka egenskaper i elevtexter 

som kännetecknar starkare och svagare prestationer (Borgström och Ledin, s.160, 2014) 
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Borgström och Ledins (2014) text visar på att det finns en tolkningstradition bland lärare, där 

kunskapskraven anses som mer eller mindre viktiga beroende på vad som ska betygsättas. 

Denna tolkningstradition betyder att varje uppgift som ska bedöma riskerar att vara skäl för 

diskussion om den ska sambedömas: ”Även då lärarna är överens om textens kvaliteter i stort, 

vållar motstridiga och svårtolkade bedömningsanvisningar bekymmer” (s. 161, 2014). Denna 

tolkningskultur tas upp av Skolinspektionen i form av omrättningar av nationella prov, där 

Skolinspektionen tar upp variationen mellan rättande lärare på en skola och Skolinspektionens 

externa bedömare av nationella prov, vilket visar att: 

Resultaten efter tre års omrättning är samstämmigt mellan åren: Vid nästan varannan omrättad 

delprovsuppsats i Svenska i årskurs 9 och på gymnasiet finns skillnader mellan ursprungsrättarens 

och Skolinspektionens bedömning av proven (s.3, 2012) 

Skolinspektionen kommer fram till att långa texter och uppsatser är en svår situation för rättande 

lärare att uppnå likvärdig och rättssäker bedömning i. Skolinspektionen föreslår att andra 

metoder för att bedöma de kunskapskrav som behandlas i samband med uppsatsskrivning bör 

utvecklas och att de kunskaper som testas i samband med dessa typer av uppgifter är viktiga (s. 

3, 2012). Skolinspektionen föreslår en ändring av bedömningsanvisningarna, fortbildning och 

sambedömning för lärare, som möjliga förbättringsområden för ämneslärare att uppnå 

likvärdighet i bedömning av skrift i svenska (s.4, 2012). Gustavsson och Ericsson (2013) skriver 

att lärare i Sverige har dubbla åtaganden i att rätta både sina elevers nationella prov och sätta 

summativa betyg i slutet av en kurs. Precis som Skolinspektionen (2012), visar Gustavsson och 

Ericssons (2013) resultat på att det finns inkonsekvens i rättssäkerheten hos ursprungsrättare i 

förhållande till Skolinspektionens externa rättare. Författarna (2013) menar att lärarna på 

skolorna är mer generösa i sin bedömning än Skolinspektionens externa rättare, vilket de menar 

kan bero på bland annat mängden material som rättades av varje extern bedömare i förhållande 

till ursprungsrättarna samt att de externa lärarna använde en annan skala för sina bedömningar. 

Dessa skillnader i både utförande och förutsättningar visar på kontextuella faktorer som kan 

påverka bedömningssituationen hos alla inblandade.  
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2.3 Faktorer som kan påverka ämneslärares bedömning 
 

Bedömning av elever i dagens skola beskrivs i forskningssammanhang på två sätt, summativt 

och formativt. Den summativa bedömningen visar vilka mål som en elev har uppnått under 

kursens gång. Lundahl (2014) beskriver summativa bedömningen som ett sätt att bedöma 

”elevens kunskapsnivå i förhållande till något kriterium, till exempel en betygsskala, ett 

statistiskt värde eller en norm” (s.11). Den formativa bedömningen, till skillnad från summativ 

bedömning å andra sidan, bör ske kontinuerligt under varje kurs och ämnar främja 

lärandeprocessen. Denna studie gör här ingen skillnad på formativ och summativ bedömning, 

utan anser att subjektivitet kan uppstå genom hela bedömningsprocessen. Fokus ligger därför 

på de faktorer som kan påverka ämneslärare i svenska, oavsett om de befinner sig i en summativ 

eller formativ bedömningssituation.  

Skolverket (2018) skriver att ”kunskapskraven är […] inte mål för undervisningen utan 

medel för att sätta betyg” (s.8). Med detta menar Skolverket att undervisningen och planeringen 

inte ska skapas kring kunskapskraven utan att undervisningen ska ge eleven förutsättningar att 

på så många sätt som möjligt uppnå dessa kunskapskrav, med möjlighet att uppvisa att de 

uppnått målen på ett så varierat sätt som möjligt. Trots att Skolverket (2018) tydligt uttrycker 

att betygen ska uppfattas som rättvisande och likvärdiga (s.1) fortsätter de allmänna råden med 

uttryck som ”kunskapskraven behöver vid betygsättningen läsas och tolkas i relation till syftet, 

det centrala innehållet och den undervisning som har bedrivits” (s.9). Denna tolkning är en av 

de möjliga anledningarna till möjlig subjektivitet i bedömningssituationer i svenska på 

gymnasiet. Att ämneslärare i sin yrkesroll ska tolka uppgifter, kriterier och mål betyder att de 

tar med sin professionella och personliga bakgrund in i bedömningssituationer. Med detta i 

åtanke visar tidigare forskning att sättet som en lärare bedömer en uppgift kan påverka 

subjektiviteten, till exempel om matriser eller checklistor används, (Kayapinar, 2014), vilket 

syftar till de professionella faktorerna eller om det är modersmålelever eller andraspråkselever 

som betygsätts (Huang & Footie, 2010), vilket tyder på personlig subjektivitet. En annan möjlig 

anledning till subjektivitet i svenskämnets bedömning hos ämneslärare kan ha sin grund i den 

utvärdering av material som läraren ska bedöma. Skolverket (2019) skriver att läraren ska 

”utvärdera elevernas kunskaper i förhållande till ämnets eller kursens syfte, centrala innehåll 

och kunskapskrav samt utifrån den undervisning som har bedrivits” (s.15). Att utvärdera elevers 

arbeten kan även det, påverkas av professionella och personliga faktorer. Wolfe, Song och Jiao 

(2016) skriver, vad det gäller kontextuella faktorer som påverkar likvärdigheten i en 

bedömningssituation för lärare, och i förlängningen indikerar subjektivitet, att 
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bedömningsprocessen i sig är subjektiv. Denna subjektivitet, menar författarna (a.a.), är baserat 

på bland annat humör, vilket syftar till personliga faktorer samt kontexten i vilken en text är 

skriven tillsammans med utformningen av en uppgift till exempel huruvida ett svar är 

handskrivet eller inte (s.1 f.), vilket indikerar professionella faktorer.  

 

2.4 Likvärdighet i bedömning 
 

Bedömning av elevers prestationer i skolan bör, enligt Skolverket (2018), vara så rättvisande 

och likvärdigt som möjligt. Ett steg i att uppnå likvärdighet kan vara att synliggöra faktorer som 

möjligen kan påverka subjektivitet i en bedömningssituation. Det är därför av vikt att se till 

vilka verktyg svenska högskolor kan ge sina ämneslärarstudenter, i det här fallet inriktning 

svenska, för att i framtiden kunna arbeta med och synliggöra möjlig subjektivitet i 

bedömningssituationer.   

Quintero och Rodriguez (2013) undersökte bland annat hur bedömande lärare uppfattade 

användandet av matriser för ökad likvärdighet i bedömning. Det framkom i deras studie att 

flertalet lärare såg fördelar med matriser för ökad objektivitet och att matriserna kunde 

användas till olika typer av rättning. Dock visade Quintero och Rodriguez (2013) resultat att en 

lärare, i den specifika bedömningssituation som studien krävde, hade valt ut specifika aspekter 

att fokusera på trots att det var en helhetsbedömning som författarna sökte. Detta indikerar att 

lärare tar med sig sina egna referenser och förväntningar in i en bedömningssituation, oavsett 

om det finns klara instruktioner som tyder på en önskan om motsatsen tillgängliga eller inte. 

Vidare indikerade Quintero och Rodriguez (2013) studie att det fanns märkbara skillnader 

mellan de två medverkande lärarnas resultat i likvärdig bedömning, trots likheter i professionell 

bakgrund.  

De Grez, Valcke & Roozen (2012) påvisar vikten av kamratrespons och möjlighet för elever 

att utvärdera sina egna arbeten. Likvärdigheten i bedömningen mellan lärare-elev i detta 

sammanhang påvisar viss skillnad i resultat (s.13). Dock visar deras studie en positiv attityd 

från eleverna inför kamrat- och själv-utvärdering i muntliga framställningar. Detta kan vara ett 

sätt för verksamma lärare att arbeta; synliggöra och inkludera sina elever i 

bedömningsprocessen för att undvika, men även undervisa sina studenter i subjektiviteten i 

bedömningssituationer. Magin och Helmore (2001) utförde en liknande studie där de 

undersökte likvärdighet och rättssäkerhet i bedömning av muntliga framställningar hos 

ingenjörsstudenter genom att titta på skillnaden i lärarens respons i förhållande till elevernas 
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kamratrespons. Deras studie indikerade att en kombination av kamratrespons tillsammans med 

lärarens resultat kunde ge en högre rättssäkerhet än vad de separata summativa betygen gav.    

2.5 Styrdokument och granskning 
 

För att förstå hur lärarutbildare utbildar sina studenter bör det tydliggöras vad och vem som styr 

innehåll i kurser och program, utvärderingar av innehåll samt hur detta relaterar tillbaka till 

reellt användande och beredskap för framtida yrkesutövare. ”Högskolelagen, 

högskoleförordningen och regeringsbrev styr högskolans verksamhet” 

(Universitetskanslersämbetet, 2017). Vidare beslutar riksdagen om högskolelagen och 

regeringen beslutar om högskoleförordningen (Sveriges riksdag, 2010), vilka i sin tur styr bland 

annat utbildningsplaner och kursplaner. Värt att nämnas här är att de dokument som behandlas 

i denna studie endast rör högskolor och universitet som har staten som huvudman.     

2.5.1 Kunskapsplaner och studiehandledningar 

 

Utbildningsplaner för högskolor och universitet, som är statligt styrda, är baserade på 

bestämmelser ur högskoleförordningen som skriver att i utbildningsplanen ”ska följande anges: 

de kurser som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de övriga föreskrifter 

som behövs.” (Sveriges riksdag, 2010). Alla medverkande universitet och högskolor i denna 

studie, har inkluderat uttryck i sina utbildningsplaner som är likartade som; ”för 

ämneslärarexamen ska studenten […] visa fördjupad kunskap om bedömning och 

betygsättning” (Mälardalens Högskola, 2013) samt att den utbildningsvetenskapliga kärnan 

(UVK) ska innehålla ”betyg och bedömning […] utvärdering och utvecklingsarbete”. 

(Mälardalens Högskola, 2013; Örebro Universitet, 2011). Vad det gäller kursplanerna skriver 

högskoleförordningen att ”[i] kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal 

högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas 

prestationer och de övriga föreskrifter som behövs” (Sveriges riksdag, 2010). Varje universitet 

och högskola som har deltagit i denna studie har en aktuell utbildningsplan, kursplan samt en 

studiehandledning för varje aktuell kurs som berörs i denna studie. Övriga kurser som har tagits 

i betraktande är varianter hos olika universitet och högskolor gällande kurser likartade 

Språkbeskrivning och textanalys (Kursplan, Mälardalens Högskola, 2018) där bedömning av 

elevtexter samt responsgivning framkommer som kriterier för avklarad kurs. 
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3 Metod och materialinsamling 

I detta kapitel presenteras valet av metod för det insamlade materialet.  

3.1 Undersökningens utformning 
 

Beroende på vad som ska undersökas, kan valet av metod variera. En kvalitativ undersökning, 

i denna studies fall intervju- och enkätundersökningar, syftar till att skapa en ”grund för djupare 

och mer fullständiga uppfattningar” (Holme & Solvang, 1996, s. 101) vilket är syftet med detta 

arbete. Denna studie strävar efter att vara en kvalitativ studie, baserat på användandet av öppna 

enkätfrågor och semi-strukturerade intervjuer. Insamlandet av denna typ av empiri är baserat 

på typen av forskningsfrågor och att undersökningen söker täcka ett så brett urval av 

informanter som möjligt. Med detta sagt så är det svårt att hålla studiens utformning helt inom 

ramen för en kvalitativ undersökning då gränserna lätt blir suddiga (Trost & Hultåker, 2018). 

Med detta menas att även om strukturen för denna studie är en kvalitativ sådan, så indikerar 

vissa ordval såsom flertalet eller majoritet att det kan luta åt ett mer kvantitativt resultat (Trost 

& Hultåker, s. 18, 2018). Detta betyder att det stundtals kan anses som en tvärstudie i sitt 

tillvägagångsätt.   

Delar av denna undersökning grundar sig på styrdokument, såsom kursplaner och 

utbildningsplaner specifika för varje enskilt universitet och högskola men även på lagar och 

riktlinjer från regeringen och riksdagen. Denna inkludering av dokument i denna studie visade 

sig ofrånkomlig då en bakgrund till vad och vem som bestämmer inte bara utformning utan 

även innehåll, visade sig vara behövligt för ökad tydlighet, på grund av uppenbara skillnader i 

formuleringar som framkom mellan de olika lärosätena. En inkludering av dokumentär 

forskning i denna studie skiljer sig i utförande från både enkät- och intervju undersökning, och 

som Denscombe (2017) skriver; 

 

 Kan användas för att uppdaga saker som inte omedelbart framgår. […] Dokumentär forskning 

stannar av den anledningen oftast inte vid en ren faktainsamling från dokument: den brukar också 

innefatta en tolkning av dokument och ett sökande efter dolda innebörder och strukturer (s. 319).    

 

Denna tolkning sträcker sig även till de styrdokument som påverkar gymnasieskolan för 

att sätta i perspektiv de förväntningar och den realitet som ämneslärarstudenter kommer 

att möta när de examineras från sin utbildning. En analys av gemensamt innehåll, liknande 

formuleringar och skillnader i texter har genomförts med fokus på de medverkande 
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lärosätenas- och regeringskopplade dokument såsom utbildnings- och kursplaner, samt 

högskoleförordningen, högskolelagen samt Lgy11 (Skolverket, 2010).  

Beträffande standardisering av utformning av både intervjufrågor (se bilaga 1) och 

enkätfrågor (se bilaga 2), så användes en variant av frågor till lärarutbildare och en variant av 

frågor till ämneslärarstudenter i svenska. Dessa frågor skiljde sig inte åt inom någon av 

grupperna, utan ställdes i samma ordning till alla informanter. Det är dock värt att nämnas att 

de semi-strukturerade intervjuerna tillät utrymme för informanterna att uttrycka sig fritt. Under 

intervjun försökte jag att följa informanternas tankar för att ge informanterna en möjlighet att 

utveckla sina tankar och förklaringar samt att låta informanten själv sätta tonen för intervjun. 

Detta även om jag följde ett redan genomtänkt format i frågeordningen för största möjliga 

likvärdighet i utförande och utformning. Av den grupp på fyra informanter som intervjuades, 

utfördes en transkription av deras svar för att söka teman och fokus. Gällande enkätsvaren 

lämnade av ämneslärarstudenter så analyserades deras resultat baserat på gemensamma teman 

i deras svar funna under varje fråga. 

Inom ramen för denna studie genomfördes fyra stycken semi-strukturerade intervjuer med 

lärarutbildare från tre universitet och högskolor, där vikt lades vid vad informanterna visade 

vilja till att fördjupa sig i. Med detta sagt följdes de tio frågor som skapades inför intervjuerna 

genom varje samtal. Intervjuerna genomfördes under april och maj 2019, antingen via Skype 

eller telefon och varierade i tid mellan 15 minuter och 40 minuter per informant. Samtalen har 

spelats in, innehållet transkriberats och en innehållsanalys gjorts.  

     Utformningen av enkäten är baserad på Trost och Hultåkers (2018) rekommendationer i 

förhållande till typ av frågeställningar, exempelvis minimerat användande av retrospektiva 

frågor (s. 79), användandet av en fråga per fråga (s. 80) samt urval (s. 29 ff). Med retrospektiva 

frågor menas frågor rörande tidigare situationer och händelser. Mer specifikt hur informanters 

uppfattning kan skilja sig angående en händelse eller situation som hände tidigare men nu har 

justerats i uppfattning hos informanten. Med detta i åtanke har dessa frågor i största möjliga 

mån undvikits. Jag har försökt att vara så tydlig och beskrivande som möjligt vid utformning 

av frågeställningar, då möjlighet för missförstånd alltid är en risk vid enkätundersökningar 

(Trost & Hultåker, 2018). Vad gäller urval av informanter har ett klusterurval gjorts baserat på 

forskningsfråga. Detta betyder att urvalet inte är baserat på slumpen och denna studie dessutom 

har gjort ett flerstegsurval, baserat på målgruppen av enkäten nämligen ämneslärarstudenter - 

med inriktning svenska - i Sverige, vid ett fåtal lärosäten som valdes ut genom en kombination 

av bekvämlighets- och slumpmässigt urval. Efter att enkäten stängde så samlades svaren in och 

analyserades. Svaren grupperades baserat på varje enskild fråga och gemensamma nämnare 
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eftersöktes tillsammans med en helhetsuppfattning av de samlade svaren. Baserat på dessa 

resultat sökte jag efter gemensamma teman i lärarutbildarnas svar för att undersöka om det 

fanns likheter och/eller skillnader mellan de olika grupperna. 

3.1.1 Urval 

 

Enkäten skickats ut till sex olika universitet och högskolor som utbildar ämneslärarstudenter 

med inriktning svenska, varav fyra lärosäten svarade. Av dessa fyra högskolor och universitet 

svarade 30 stycken informanter på delar av enkäten och 17 informanter slutförde alla frågor. 

Gällande intervjuerna baserades urvalet på den koppling lärarutbildare hade till kurser i betyg 

och bedömning för ämneslärarstudenter i svenska; sex lärarutbildare från fem lärosäten 

tillfrågades varav tre valde att medverka. Detta betyder att undersöknings empiri omfattar semi-

strukturerade intervjuer av fyra stycken lärarutbildare på tre lärosäten i Sverige samt enkätsvar 

från 17 ämneslärarstudenter med inriktning svenska från fyra lärosäten i Sverige samt en 

granskning av styrdokument från olika högskolor och universitet i Sverige.  

3.1.2 Intervju 

Underlag för att kunna svara på den första forskningsfrågan samlades genom intervjuer med 

fyra stycken lärarutbildare, från tre universitet och högskolor i Sverige, som undervisar eller 

har undervisat ämneslärarstudenter i svenska i betyg och bedömning. Dessa intervjuer 

fokuserade på hur lärarutbildare undervisar sina studenter i situationer då professionella och 

personliga faktorer kan orsaka möjlig subjektivitet, vilket kan visa sig problematiskt i 

bedömningssituationer. Frågor rörande hur lärarutbildare arbetar med kontextuella faktorers 

plats i en bedömningssituation för lärarstudenter, närmare bestämt svensklärares professionella 

och personliga bakgrund och hur dessa påverkar betyg och bedömning av framtida elever, 

berördes även. En sökning efter teman bland informanternas svar utfördes och relevanta delar 

av intervjun transkriberades. Varje informant gavs en kodad bokstav som överensstämde med 

det transkriberade materialet och används för att indikera vilken lärarutbildare som säger vad i 

den följande texten (se kapitel 4). Efter att transkriberingen var gjord analyserades varje svar i 

förhållande till forskningsfrågorna och relevans för denna studie. Därefter granskades varje del 

av transkriberingen för att söka efter teman bland lärarutbildarnas svar, en komparativ analys. 

Denna analys syftade till att hitta gemensamma teman bland alla lärarutbildares svar, att söka 

likheter och skillnader samt att se om lärarutbildarnas svar skilde sig från 

ämneslärarstudenternas. Värt att nämnas här är att en analys av svaren i förhållande till 
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ämneslärarstudenternas svar genomfördes, där jag även sökte likheter och skillnader mellan de 

två gruppernas svar baserat på vad transkriberingen visat.   

3.1.3 Enkät 

 

För att undersöka den andra forskningsfrågan skickades en enkät ut till ett antal lärosäten med 

ämneslärarutbildning, närmare bestämt sex stycken högskolor och universitet i Sverige. Av 

dessa sex återkopplade fyra högskolor och universitet med intresse. Från dessa fyra lärosäten 

medverkade 30 stycken ämneslärarstudenter, varav 17 informanter besvarade alla 

enkätfrågorfrågor. Alla deltagande informanter hade ämnet svenska som en del i sin 

ämneskombination och alla utom en student hade deltagit i en kurs specifikt riktad mot betyg 

och bedömning vid tillfället för inlämnat enkätsvar.  

Denna enkät sökte svar på hur ämneslärarstudenter upplever att lärarutbildare inom 

ämneslärarprogrammet arbetar med att synliggöra subjektivitet i betyg och bedömning hos sina 

studenter. Frågor ställdes rörande hur studenterna upplever uppbyggnaden av 

ämneslärarprogrammet, inriktning svenska, i detta avseende, samt om informanterna upplever 

att utbildningen arbetar aktivt med frågor rörande subjektivitet i betyg och bedömning berördes 

i enkäten (se bilaga 1). En sökning efter gemensamma nämnare bland informanternas svar 

utfördes på enkätsvaren. Denna komparativa metod syftar till att hitta upplevda likheter och 

skillnader i studenternas uppfattning angående deras utbildning i betyg och bedömning.   

3.1.4 Dokumentär undersökning 

 

För att koppla forskningsfrågorna till innehållet visade gemensamma teman från de båda 

medverkande grupperna informanter att det var av vikt att inkludera inte bara styrdokument från 

högskolor och universitet, utan även från gymnasieskolan. De aktuella dokumenten skrevs ut, 

markerades i texten gällande skillnader och likhet och analyserades baserat på de teman som gick att 

finna. Dessa teman sattes i kontrast till de medverkande informanternas svar och teman som hittats 

för att jämföra likheter och skillnader.      

3.2 Etiska överväganden 
 

I all insamling av data har Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper beaktats (2008). Både 

studenter och lärarutbildare har tagit del av ett brev som beskriver studiens syfte och 

användningsområde för insamlad data (se bilaga 3 och 4). Missivbrevet förklarar att all 

medverkan är anonym, frivillig, och att informanterna när som helst, utan vidare förklaring kan 

avsluta sitt deltagande i denna studie.  
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Gällande transkribering och inkluderande av citat i denna studie är det enda som har justerats 

felaktig ordföljd och meningsuppbyggnad, i övrigt har allt inkluderats i sin originalform med 

minsta möjliga inverkan från mig. 

Alla de studenter som har svarat på enkäterna är över 18 år. Lärarutbildarna har informerats 

om och godkänt, att endast jag kommer att lyssna på det inspelade materialet, vid behov kan 

detta även inkludera min handledare. Detsamma gäller studenternas enkätsvar. Alla 

medverkande informanter har försäkrats om att deras person, högskola eller övriga 

identifierande fakta kommer att uteslutas ur studien. Alla identifierande markörer om 

informanter har avlägsnats innan deras svar presenterats i denna studie. Varje intervju har 

kodats och detsamma gäller enkätsvaren. 

3.2.1 Tillförlitlighet och validitet 

 

En studies trovärdighet brukar, i forskningssammanhang syfta till huruvida den mäter det den säger 

att den ska mäta, till exempel om studien besvarar forskningsfrågorna. I en kvalitativ studie bör man 

även vara medveten om de begränsningar som kan uppstå såsom att resultaten kan vara svåra att 

duplicera men även att forskaren kommer nära sin egen analys och att subjektivitet kan vara svårt att 

undgå (Denscombe, 2017, s. 409-410). Med detta så har jag tagit grund i Denscombes (2017) två 

frågeställningar angående olika typer av källors validitet, såsom grundad data och triangulering, 

samt för styrdokument och liknande källor har även autenticitet, representativitet, innebörd och 

trovärdighet tagits i beaktande. Jag har, baserat på detta försökt vara så transparent som möjlig i min 

redovisning och presentation av empirin i denna undersökning. 
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4 Resultat och analys 
 

Här kommer jag att redovisa vad som har framkommit av intervjuer med lärarutbildare, 

jämförande av styrdokument samt enkätfrågor ställda till ämneslärarstudenter med inriktning 

svenska.  

Den första delen av detta kapitel fokuserar på de tre teman som framkom ur frågorna ställda 

till lärarutbildare och baseras på deras svar. Det första temat är lärarutbildarnas syn på 

subjektivitet inom ämnet betyg och bedömning, det andra temat behandlar hur lärarutbildarna 

arbetar med att synliggöra subjektivitet i betyg och bedömning för sin ämneslärarstudenter. Det 

tredje temat rör möjliga förbättringsområden inom detta ämne på ämneslärarprogrammet på det 

lärosäte där den aktuella informanten är verksam.    

Den andra delen av detta kapitel fokuserar på de tre teman som uppkom ur frågeställningar 

från enkäten och baseras på informanternas svar. Det första temat undersöker hur 

ämneslärarstudenter med inriktning svenska ser på subjektivitet inom ämnet betyg och 

bedömning, det andra temat behandlar hur ämneslärarstudenterna anser att det universitet eller 

högskola som de är antagna till, arbetar med att synliggöra subjektivitet i betyg och bedömning 

för sina ämnesärarstudenter. Det tredje temat rör möjliga förbättringsområden inom detta ämne 

på ämneslärarprogrammet på det lärosäte där studenten är antagen. 

Gällande koppling till aktuella styrdokument, lagar och förordningar kommer detta att ske 

löpande där det anses relevant för en fördjupning av informanternas svar. Detta betyder att 

styrdokument inte ges ett eget avsnitt baserat på att dessa dokument ofta visade sig tätt kopplat 

till både lärarutbildare och ämneslärarstudenters svar.  

 

 

 

 

 

                

Tabell 1 Förtydligande av kodning av medverkande informanter  

 

 

  

Lärarutbildare benämns enlig följande; Ämneslärarstudenter benämns enligt följande; 

Informant (I) Informant (I) 

Lärare 1 = Informant A 

Lärare 2 = Informant B  

Lärare 3 = Informant C 

Lärare 4 = Informant D 

Student 1 = Informant 1 

Student 2 = Informant 2 

Student 3 = Informant 3 etc.  

 

Dessa bokstäver är baserade på när 

intervjuerna utfördes. Intervju 1=A. 

Dessa nummer är baserade på när svaren kom 

in, de analyserades i ordning. Det första svaret 

fick siffran 1, det andra svaret fick siffran 2 etc. 
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4.1 Lärarutbildare 
 

Den första forskningsfrågan rör lärarutbildare och söker ökad förståelse för hur lärarutbildare 

arbetar med att synliggöra subjektivitet i bedömningssituationer i sin undervisning av 

ämneslärarstudenter med inriktning svenska. Deltagande informanter kommer ifrån fyra olika 

universitet och högskolor i Sverige. Resultatet visar genom bland annat styrdokument att alla 

medverkande universitet och högskolor i denna studie adresserar ämnet betyg och bedömning 

under ämneslärarstudenternas studietid. Informanternas erfarenhet var mångårig inom både 

läraryrket som verksamma lärare på grund- och gymnasieskolor runt om i Sverige men även 

som lärarutbildare, där deras erfarenheter sträckte sig mellan 9 – 18 år. Alla intervjuer är utförda 

under april och maj månad, 2019. 

4.1.1 Lärarutbildares syn på subjektivitet 

 

Denna studie använder ordet subjektivitet i förhållande till individuella och kontextuella 

faktorer som kan påverka likvärdigheten i en bedömningssituation. Skolverket förklarar i sina 

allmänna råd att ”det kan förmodligen aldrig formuleras kunskapskrav som är så precisa att de 

på egen hand kan garantera likvärdigheten. Lärares samsyn har därför stor betydelse för arbetet 

med rättvisande och likvärdiga betyg” (2018, s 23). Informant C (IC) säger i sin intervju, väldigt 

likartat att ” Vi ska ju eftersträva en intersubjektivitet, det är ju därför som det här har blivit så 

stort med sambedömning. Det är därför vi ska sambedöma, för att få en mer likvärdig och 

rättssäker bedömning” (2019). Detta indikerar att arbetet med att synliggöra subjektivitet i 

bedömningssituationer kräver en pågående diskussion, att interaktionen mellan lärare är av vikt 

genom hela processen att bedöma och betygsätta elever. En av informanterna, Informant A, 

beskriver just vikten av en pågående diskussion på grund av ”att det finns en övertro på 

objektivitet, bland både lärare och studenter” (IA, 2019). Informant B säger även att ”det går 

inte att komma undan subjektiviteten, vi kan inte frigöra oss från den”.     
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4.1.2 Hur lärarutbildare arbetar för att synliggöra subjektivitet 

 

Alla medverkande lärarutbildare, oavsett universitet eller högskola, tog under intervjuerna 

upp och namngav en annan kurs som berör ämnet betyg och bedömning utöver den UVK kurs 

som benämns som Bedömning och betygsättning för ämneslärare gymnasieskolan 

(Mälardalens Högskola, 2018) eller som Ämnesdidaktik samt bedömning och  

betygsättning för ämneslärare (KPU), 7,5 högskolepoäng. Subject didactics and assessment  

and grading for secondary school teachers, 7.5 credits (Linnéuniversitet, 2012) där fokus 

ligger på att adressera betyg och bedömning för ämneslärarstudenter specifikt. Mälardalens 

Högskola benämnde kursen som Språkbeskrivning och textanalys (2018) som en sekundär kurs 

som berör ämnet utöver UVK kursen, medan Stockholms universitet benämner en likartad kurs, 

baserat på innehåll och kursplan, som Textanalys och multimodalitet (2019). Dessa kurser 

behandlar bland annat bedömning och responsgivning till elever baserat på de texter som 

eleverna producerat under sin gymnasietid. Enligt Stockholms universitets kursplan är delar av 

innehållet i Textanalys och multimodalitet (2019) att ämneslärarstudenterna får möjlighet att 

bedöma och analysera olika typer av elevtexter, både digitala och analoga. Detta går att ställa i 

kontrast till Mälardalens Högskolas kursplan i Språkbeskrivning och textanalys (2018) vilken 

även lägger vikt vid att skapa respons till de använda texterna. Värt att nämnas här är att 

kursplanerna inte är allom täckande i detalj för varje kurs, vilket innebär att till exempel 

Stockholms Universitets (2019) kurs även kan inkludera responsgivning utan att detta framgår 

i skriften.      

      På frågan hur de olika universiteten arbetar för att synliggöra subjektivitet i kurser rörande 

betyg och bedömning svarade informanterna genom att ge exempel på hur de praktiskt arbetar 

med detta i form av olika övningar. ID beskrev en av övningarna som användes genom att ge 

ett exempel på en uppgift där studenterna kunde träna på att synliggöra subjektivitet i en 

bedömningssituation. Denna uppgift inkluderade att be studenterna bedöma autentiska 

elevtexter, vilka bland annat kan vara kopior på gamla nationella prov. Informant B (IB) 

beskriver en liknande övning på följande sätt; ”Vi arbetar med både bedömning och feedback, 

[…] vissa år får studenterna tillgång till tio olika texter att arbeta med” (IB, 2019), detta för att 

visa på vilken spridning ett betyg eller bedömning på en text kan ha inom samma grupp 

kursdeltagare. Att arbeta med både formativ och summativ bedömning i cirka tio stycken texter 

som ett steg i att synliggöra möjlig subjektivitet, är ett alternativ. Informant C gav exempel på 

en annan typ av uppgift, som även den fokuserade på summativ och formativ bedömning, och 

där kunskapskraven fick en central roll; 
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Studenterna får skapa en elevuppgift som de sen ska applicera både som en provuppgift och som en 

övningsuppgift, där de ska problematisera det här med summativ och formativ bedömning. Där de 

avkrävs att skapa en lärandematris där de ska konkretisera kunskapskraven som är vaga och 

generella, och det kan man först göra när man har kommit till en specifik uppgift i till exempel 

svenska. Ska man skriva en essä eller en debattartikel så är det här med väl och relativt väl helt olika 

och det är först då som man kan konkretisera det. Vi arbetar med att låta studenterna arbeta med just 

konkretisering av kunskapskraven för att komma bort från subjektiviteten. (IC, 2019)  

 

Som tidigare forskning visar kan de vaga kunskapskravens uttryck, användning av matriser 

eller checklistor påverka lärarens subjektivitet (Kayapinar, 2014), vilket dessa typer av 

uppgifter möjligen kan synliggöra.  

Gällande det arbetssätt som lärarutbildare förespråkar svarar alla lärarutbildare att en närhet 

till praktiken och en balans mellan teori och praktik är ett av de mål som de försöker eftersträva. 

Informant D understryker vikten av ”praktiknära forskning” (ID, 2019) och föreslår som ett 

alternativ till detta att inkludera verksamma lärare i kursen. Detta tillsammans med flertalet 

autentiska elevtexter till studenternas förfogande, litteratur, föreläsningar och konstanta 

diskussioner i ämnet används som ett sätt att synliggöra möjlig subjektivitet. Detta sätt att söka 

ett balanserat arbetssätt menar IB kan ske genom att bland annat arbeta med praktiknära 

övningar med autentiska texter, vilket väcker diskussioner om likvärdig bedömning och 

subjektivitet, vilket ICs intervju bekräftar. Diskussionen med studenterna om subjektivitet går 

genom likvärdig bedömning, sambedömning och ett rättssäkert arbetssätt angående 

betygsättning.   

4.1.3 Förbättringsområden inom ämneslärarprogrammet, inriktning betyg och 

bedömning  

 

En av de saker som IA (2019) nämnde gällande möjliga förbättringsområden inom 

ämneslärarprogrammet med inriktning svenska, var att även peka på att olika discipliner 

bedömer på olika sätt ”det skiljer sig mellan grammatik och litteraturbedömning, det är klart att 

man ska prata om det i olika kurser” (IA, 2019). IA förklarade att flertalet kurser bemötte detta 

ämne på hens lärosäte men kunde inte säga i vilka kurser eller när under utbildningens gång 

detta skedde, dock ansåg IA att ”det absolut kan göras mer för att arbeta med detta 

[synliggörandet av subjektivitet] i hela utbildningen” (IA, 2019).  

En annan aspekt av möjlig förändring, som två av lärarutbildarna flaggade för, gällde antal 

och typ av medverkande studenter i kurser rörande betyg och bedömning. IC (2019) förklarar 
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att på hens lärosäte är det ofta få antal studenter med samma inriktning, till exempel svenska, 

vilket påverkar möjligheten till ämnesspecifika diskussioner.  

 

Det blir ännu bättre diskussioner när de [studenterna] får ta vara på sin riktigt djupa 

ämneskompetens, och diskutera vad skillnaden är på en bra essä och en mindre bra essä. Det kan 

[dock] vara en fördel att vara från olika ämnen så att man kan se att vi har likartade problem i, till 

exempel svenska och matematik – att vi har vaga värdeord i alla våra ämnen. (IC, 2019)  

 

En nämnvärd skillnad på ett av de medverkande lärosätena gäller även det programdeltagande. 

Enligt ID (2019), är de antagna ämneslärarstudenterna mer homogena än tidigare, rörande bland 

annat ålder. Detta förklarade ID kunde bero på att den kompletterande pedagogiska 

utbildningen (KPU) nu är skild från gemensamma kurser med ämneslärarstudenterna. ID 

(2019) menade att diskussionerna skulle kunna förbättras ju mer heterogen gruppen med 

kursdeltagare var.  

4.2 Ämneslärarstudenter 
 

Den andra forskningsfrågan söker ökad förståelse i vad ämneslärarstudenters uppfattning är 

angående lärarutbildningens utformning och uppbyggnad för att synliggöra subjektivitet i 

bedömningssituationer. Deltagande informanter kommer ifrån fyra olika universitet och 

högskolor i Sverige. Alla studenter har svenska som en del i sin ämneskombination.  

4.2.1 Ämneslärarstudenters syn på subjektivitet 

 

Denna studie använder ordet subjektivitet i förhållande till individuella och kontextuella 

faktorer som kan påverka likvärdigheten i en bedömningssituation. Ämneslärarstudenternas 

svar på enkäten indikerade att majoriteten ansåg att subjektivitet var svårt att undvika i 

bedömningssituationer. Informanternas svar följde alla samma tema gällande hur de såg på 

subjektivitet i bedömningssituationer; 

 

Att det är svårt att undvika (Informant 1, 2019). 

Det är något som man vill och försöker att undvika men det är oundvikligt (Informant 17). 

Subjektivitet går i mitt tycke aldrig helt att undgå (Informant 3, 2019). 

Man bör vara så objektiv som möjlig i sin bedömning, inga personliga åsikter (Informant 12). 

 

Informant 1 (I1) skrev att ”det är svårt att komma ifrån det subjektiva då allt en elev 

åstadkommer ska räknas in och att saker såsom en likvärdig bedömning ska bejakas” (2019). 
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Informant 16 (I16) svarade att ”elevsvar där läraren tar ställning till huruvida kunskapskraven 

är synliggjorda genom att läsa mellan raderna är problematiskt” (2019). Denna medvetenhet 

om läroplanen för gymnasieskolans (Skolverket, 2010) uttryck gällande just tolkning indikerar 

att studenterna har en inblick i skrivna matriser och råd från Skolverket (2010, 2018). Dessa 

råd som används i bedömningssituationer från Skolverket använder uttryck såsom att 

”kunskapskraven behöver vid betygsättningen läsas och tolkas i relation till syftet, det centrala 

innehållet och den undervisning som har bedrivits” (2018, s. 9).  

     I sina svar på frågan om hur informanterna såg på subjektivitet i betyg och bedömning inom 

svenskämnet togs även ämnet likvärdighet upp av studenterna. De indikerade att lärarens 

relation till sina elever påverkar bedömningssituationen och de delade även med sig av sina 

tankar på hur detta kan förebyggas. Värt att nämnas här är att de medverkande 

ämneslärarstudenterna inte indikerade med sina svar att de gjorde någon skillnad på likvärdig- 

och rättssäker bedömning, vilket lärarutbildarna gjorde med sina svar. En 

ämneslärarstudenterna skrev i sitt svar att;  

 

Då läraren ska göra en formativ bedömning så [söker läraren] alltid efter progression hos eleven. 

Lärarens personliga [relation] till eleven spelar alltid en roll då. Under en summativ, anonym 

bedömning via olika program, så kan en lärare eliminera [subjektiviteten] ytterligare. En lärare som 

har följt eleven under en tid kommer likväl att känna igen stilen som eleven skriver på (Informant 

3).  

 

Att en verksam lärare lär sig att känna igen sina elevers verk kan möjligen påverka en 

bedömningssituation baserat på att lärare, i sin igenkänning av texten, tar in kontextuella 

faktorer i bedömningssituationen. En informant förklarade sina tankar kring subjektivitet som 

följer: 

 

Jag ser det som en omöjlighet att vara helt objektiv när det kommer till bedömning, då vi konstant 

dömer allt som vi har omkring oss utifrån vårt egna perspektiv och de förutfattade meningar som vi 

bär med oss (Informant 6)    

 

Informant 8 svarade, i likhet med en majoritet av lärarutbildarna, att ett sätt att arbeta med att 

synliggöra subjektiviteten i en bedömningssituation var genom sambedömning ”Reflektion och 

sambedömning kan vara bra verktyg” (I8). I8 skrev vidare att beakta uppgiftens utformning och 

att reflektion är bra verktyg för att nå ett så objektivt resultat som möjligt. Just sambedömning 

och anonymisering är återkommande i studenterna svar gällande vad de anser kan påverka 
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subjektivitet, men inte i lika stor utsträckning som personliga faktorer. 6 av 17 informanter 

skriver att de anser att de personliga faktorer, såsom förutfattade meningar, personliga åsikter 

och arbetslivserfarenhet alla påverkar hur subjektiv en lärare är i sin bedömning. Informant 7 

(I7) menar att vad som orsakar subjektivitet var ”något som man som lärare måste utveckla 

[kunskaper] och träna sig i. Därför behövs det en sådan kurs som betyg och bedömning för att 

få grunderna som man behöver för att kunna utveckla sina färdigheter som bedömande lärare” 

(I7). 

     Att träna och utveckla kunskaper genom hela ämneslärarutbildningen, då specifikt inom 

bland annat betyg och bedömning, uttrycks på följande sätt i en av utbildningsplanerna genom 

att beskriva vad studenternas förväntade kunskaper är vid examen: ”visa fördjupad kunskap 

inom bedömning och betygssättning” (Mälardalens Högskola, 2013). Örebro Universitet i sin 

tur skriver att studenterna ska utveckla sin ”förmåga att göra kritiska och självständiga 

bedömningar” (Örebro Universitet, 2019). Som nämnts i bakgrunden (se kapitel 2) så ligger 

högskolelagen och högskoleförordningen till grund för utbildningsplanerna som styr 

kursplanerna inom ämneslärarprogrammet och ämneslärarstudenterna som har medverkat i 

denna studie uppvisar kunskap inom delar av dessa examensmål. 

 

4.2.2 Ämneslärarstudenters syn på lärarutbildares kompetens inom ämnet subjektivitet 

 

Av de 17 deltagande informanter som besvarat hela enkäten, hade alla utom en deltagit i en 

kurs rörande betyg och bedömning. Tio stycken av dessa ämneslärarstudenter hade läst litteratur 

som berörde ämnet subjektivitet i en bedömningssituation. På frågan om de ansåg att de 

lärarutbildare som de kommit i kontakt med under sin utbildning hade adekvata kunskaper inom 

detta område, svarade en majoritet ja (se Figur 1). Värt att nämnas är att sex stycken studenter 

uttryckte att de lärarutbildare de varit i kontakt med hade lite eller ingen kunskap i ämnet 

subjektivitet i bedömningssituationer.  
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Figur 1 Svar från studenterna angående huruvida lärarutbildarna de kommit ikontakt med 

hade adekvat kompetens i området subjektivitet i bedömningssituationer 

 

Svaren varierade från: 

 

Ja, jag tycker att de lärare som vi har haft har kunnat guida och genomföra seminarier för att komma 

fram till de baskunskaper som behövs (Informant 7). 

Jag upplever att de har adekvat kunskap om hur man bör arbeta för att minimera påverkan av 

förutfattade meningar (Informant 14). 

Det har problematiserats något inom utbildningen (Informant 9). 

 

Till: 

 

Jag har bara stött på en lärare som hade den kunskapen (Informant 3). 

Jag har inte upplevt att det ämnet har dryftats överhuvudtaget (Informant 16). 

Kan jag inte påstå (Informant 1). 

Nej, det tycker jag inte att de har. Jag tycker inte att ämnet har berörts särskilt mycket under 

utbildningen (Informant 11). 

 

Två av de medverkande studenterna gav namn på en lärarutbildare som de ansåg 

uppvisade lämplig kompentens inom området, medan tre av informanterna, vilket 

tydliggjorts ovan i citaten, svarade nekande. Att ämnet subjektivitet i 

bedömningssituationer har tagits upp inom utbildningen, som Informant 9’s svar visar, 

tyder även på att ämnet möjligtvis dryftats i andra kurser än de specifikt riktade till just 

betyg och bedömning.    
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4.2.3 Hur ämneslärarutbildningen/lärarutbildare arbetar för att synliggöra 

subjektivitet 

 

Huruvida ämnet subjektivitet i bedömningssituationer hade berörts i andra ämnen än den kurs 

specifikt riktad mot betyg och bedömning på de olika universiteten och högskolorna, visade 

svaren att fem stycken informanter ansåg att så var fallet. Informant 5 svarade att ”Vikten av 

att bedöma utifrån läroplanen har lyfts ofta, detta bör även innebära att man inte bedömer eleven 

utifrån vem den är, utan snarare vad den har gjort” (Informant 5). En av informanterna nämnde 

innehåll kopplat till kursen Texter i skolan (Uppsala Universitet, 2019). Dock var svaren även 

i denna fråga splittrade, med en majoritet av nekande svar (se Figur 2).   

 

 

Figur 2 Svar från studenterna angående huruvida subjektivitet i betyg och bedömning har 

berörts i andra ämnen 

 

Studenterna gav, precis som lärarutbildarna, exempel på övningar och förklarade på vilket sätt 

de har fått arbeta med synliggörandet av subjektivitet i bedömningssituationer.  

 

I kursen [namn på kurs borttaget av författare för anonymitet] diskuterade vi som helklass vid ett 

tillfälle om vi tror att det kan finnas lärare som sätter betyg som påverkats av olika personliga 

faktorer. Till exempel [så diskuterade vi] att om man delar ett intresse med eleven, har elever i 

engelska som har det som modersmål eller om man som idrottslärare har en elev som är aktiv i ett 

topplag. […] Det fanns tid där för reflektion (Informant 13) 

 

Övriga svar rörde just diskussioner i klassrummet, fallstudier och kursen Språkbeskrivning och 

textanalys (Mälardalens Högskola, 2018) där examinerande moment inkluderade analys och 

responsgivning av skrivna texter på svenska. Informant 4 skrev att; 
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Under föreläsningar har vi bedömt texter i grupper och sedan jämfört i ’helklass’, vilket visar att vi 

tenderar att göra olika bedömningar. Vi har också diskuterat för- och nackdelar med sambedömning, 

samt skillnad mellan samstämmighet och samsyn (Informant 4)  

 

 Fyra av informanterna gav även Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ett exempel på vad 

i deras utbildning som gav dem en inblick i möjliga svårigheter och arbetssätt att bemöta 

subjektivitet i bedömningssituationer. På frågan om de hade fått möjlighet att arbeta med sin 

egen möjliga subjektivitet i andra ämnen än de specifikt gällande betyg och bedömning, svarade 

de fyra informanterna: 

 
Ja, vid två VFU-tillfällen när jag deltagit vid rättning av prov (Informant 3). 

Nja, gjort sig påmint under VFU:n (Informant 10). 

Ja, genom att kurser har kombinerats tillsammans med VFU och då kunde man genomföra olika 

bedömningar (Informant 7). 

Inom VFu:n. Anonymiserad rättning har varit till en hjälp men är inte alltid ett alternativ. När det 

inte har varit möjligt med anonymiserad rättning då har jag försökt att alltid tänka objektivitet i min 

bedömning. Till exempel att jag inte ger ett A till en elev som jag vet inte brukar prestera på A-nivå 

(Informant 12). 

 

Åtta stycken av studenterna svarade att de ansåg att de inte hade fått möjlighet att arbeta med 

sin egen möjliga subjektivitet i bedömningssituationer. Detta antal stämmer överens med det 

antal studenter som ansåg att ämnet subjektivitet i bedömningssituationer inte hade berörts i 

andra kurser och/eller överhuvudtaget i deras utbildning.  

4.2.4  Förbättringsområden inom ämneslärarprogrammet, inriktning betyg och 

bedömning  

 

Elva av de 17 medverkande informanterna gav konkreta exempel på vad de ansåg behövde 

förbättras inom deras utbildning. Sju av studenterna svarade att de gärna skulle vilja arbeta mer 

med autentiska elevtexter.  

Att få arbeta mer med autentiska texter, […] få öva på att inte vara subjektiv (Informant 12). 

Jag skulle vilja se mer autentiska elevexempel (Informnat14). 

Jag skulle vilja sitta och bedöma mer texter och diskutera mer vad som kännetecknar en bra text 

(Informant 14). 

 

 Tre av studenterna svarade att diskussionen om kunskapskrav och matrisövningar var av vikt. 

Majoriteten av informanter nämnde ett mer praktiskt fokus på utbildning och en önskan om att 

få öva på de teorier som informanterna lärt sig under sin utbildning. En informant föreslog att; 
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Man senare i utbildningen hade någon fördjupningskurs inom betyg och bedömning och då enbart 

med de som läst samma ämne. Att man får arbeta mer med praktiska uppgifter som att sitta där och 

läsa elevtexter tillsammans, [för] att först bedöma själv och sedan jämföra med varandra och utifrån 

det kunna diskutera om hur vår subjektivitet påverkar vår bedömning och hur man ska försöka 

undvika det! Det känns inte rätt att läsa en kurs i betyg och bedömning så tidigt i utbildningen när 

man inte har någon större erfarenhet och när man inte heller har hunnit utveckla ett språk för att 

kunna prata om det tillsammans med andra (Informant 11) 

 

Att kursen ska vara ämnesspecifik påpekas även av två andra informanter, tillsammans med en 

önskan om att en liknande kurs ska finnas tillgänglig för övriga ämneskombinationer:  

 

Framförallt ämnesfokusering. Att läsa övergripande för alla ämnen ger mig inget i min framtida 

profession. I ämnet engelska berördes inte betygsättning överhuvudtaget. Detta är mycket märkligt 

då betygskriterierna i ämnet är extremt diffusa (Informant 1) 

 

Värt att nämnas är att tre studenter inte hade några önskemål om förbättring, där en av dem var 

nöjd med utformningen av kursen, en annan var av åsikten att subjektivitet inte går att undvika, 

och den tredje menade att arbetet med problematisering i ämnet var tillräckligt.  
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5 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer jag att diskutera resultaten som har framkommit i förhållande till teman 

och gemensamma nämnare i intervjuer och enkäter, samt slutsatser som går att koppla till de 

två i syftet ställda forskningsfrågorna; 

• Hur arbetar lärarutbildare för att synliggöra subjektivitet i bedömningsarbete hos sina 

studenter? 

• Vad är ämneslärarstudenters uppfattning om lärarutbildningens utformning och 

uppbyggnad och dess arbete för att synliggöra subjektivitet i bedömningssituationer?  

5.1 Kursplaner och styrdokument  
 

Jag ansåg att det var av vikt för denna studie att ge en så klar helhetssyn på vad och vem som 

styr, undersöker, och granskar utformningen av ämneslärarprogrammen i svensk högskola. 

Detta för att kunna koppla till både utbildningsplaner, kursplaner och studiehandledningars 

indikationer vid tolkning av resultaten. 

Tidigare forskning visar på att det finns olika kontextuella faktorer som påverkar sättet som 

en lärare bedömer en uppgift, såsom utformning, matriser, modersmål- eller andraspråkselever 

samt professionell och personlig bakgrund hos bedömande lärare (Kayapinar, 2014; Huang & 

Footie, 2010; Wolfe, Song & JIao, 2016; Quintero & Rodriguez, 2013). Dessa ovanstående 

faktorer har alla nämnts av ämneslärarstudenterna som möjliga anledningar till subjektivitet i 

en bedömningssituation. Dessa faktorer går att sätta i perspektiv till kursplanen för 

ämneslärarstudenter vid, till exempel Linnéuniversitets kurs i betyg och bedömning, där 

följande går att läsa: 

 

Kursen introducerar dessutom bedömning och betygsättning. Såväl formativa som summativa  

bedömningsformer behandlas i kursen. Lärarens myndighetsuppdrag vad 

gäller bedömning och betygsättning problematiseras, bl.a. ur ett mångfaldsperspektiv. De 

studerande förväntas utveckla förmåga att utöva bedömning och betygsättning i det 

lärararbete utbildningen avser (2012). 

 

Detta pekar på att kursen i betyg och bedömning ska behandla den problematik inom 

subjektivitet som några av ämneslärarstudenterna lyfter. Vidare visar utdraget ur 

Linnéuniversitets kursplan att kursen i betyg och bedömning ges som en introduktion, och bör 

då följas upp med vidare studier i ämnet, vilket gavs som förslag av bland annat Informant 11.  
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Under dessa förutsättningar, om antagandet är att en fördjupad kunskap i ämnet betyg och 

bedömning är del av examensmålen för ämneslärarstudenter, bör dessa ämnen inkluderas i 

andra kurser. Som del av undersökningen i denna studie har kursplaner undersökts relaterade 

till både betyg och bedömning men även baserat på vad informanter har meddelat gällande 

andra kurser som behandlar ämnet. Linnéuniversitet skriver vidare i sin kursplan för betyg och 

bedömning för ämneslärare att efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 

välja, konstruera, kritiskt granska och problematisera olika arbetssätt, bedömningsformer, 

bedömningssituationer och examinationer i relation till det lärararbete utbildningen avser […] 

formulera och använda bedömningsstöd för att dokumentera, analysera, bedöma och betygsätta 

elevers ämnesmässiga utveckling i relation till aktuella styrdokument och kunskapskrav (2012). 

 

Detta kan sättas i kontrast till Örebro Universitets formulering för delkurs II Bedömning av 

och för lärande, där formuleringen skiljer sig något, då studenter efter avslutad kurs ska visa; 

  

-förståelse för pedagogisk bedömning i relation till för yrkesområdet centrala faktorer såsom syn 

på lärande och didaktiska val,  

- kunskaper om principer, mål och metoder för bedömning i de ämnen utbildningen avser med 

hänvisning till gällande ämnes- och kursplaner, 

- kunskaper om utvärderingsmodellers användbarhet i relation till utvärderingsbehov på olika 

nivåer, och 

- kunskaper om olika sätt att organisera utvecklingsarbete i utbildningssammanhang  

(Örebro Universitet, 2015)  

 

Här finns en skillnad mellan de båda universiteten där Linnéuniversitetets formuleringar visar 

på en mer detaljerad kursplan med mer konkreta formuleringar av kunskapskrav med ordval 

såsom kritiskt granska, problematisera, formulera och använda bedömningsstöd 

(Linnéuniversitet, 2012). Detta i kontrast till Örebros universitets mer vaga och generella 

uttryck såsom didaktiska val, utvärderingsmodeller och pedagogisk bedömning (Örebro 

universitet, 2015). Dessa skillnader i kursplaner och utbildningsplaner förekommer mellan 

flertalet av universiteten och högskolorna som har undersökts i denna studie. Det gäller både 

vad studenter ska uppnå efter avslutad kurs och benämningar på studentens uppvisande av 

progression under kursens gång. I kursen Texter i skolan skriver Uppsala universitet att 

studenter efter avslutad kurs ska kunna ”redovisa hur bedömning kan stödja elevers 

språkutveckling [samt] analysera språknormer och reflektera över lärares attityder i 

språkriktighetsfrågor” (Uppsala universitet, 2019), Att sätta detta i perspektiv till vad informant 

11 önskade om ett inkluderande av en fördjupning eller fortsättningskurs i ämnet subjektivitet 

i betyg och bedömning inom ämneslärarprogrammets övriga kurser så bör då även 

Språkbeskrivning och textanalys (Mälardalens Högskola, 2018) nämnas. Dessa två kurser må 

inte indikera i sina formuleringar att de är en fördjupning eller fortsättningskurser i betyg och 
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bedömning, men de berör ämnet på så vis att det kan antas att uppvisande av progression i 

ämnet är önskvärt baserat på tidigare avklarade studier.  

5.2 Den samlade synen på subjektivitet  
 

När lärarutbildarna beskrev sin syn på subjektivitet framkom vikten av att hålla diskussionen 

levande, vilket överensstämde med flertalet ämneslärarstudenter. Gemensamma teman för både 

ämneslärarstudenterna och lärarutbildarna var att sambedöma, diskutera och tillsammans arbeta 

med att synliggöra var subjektivitet kan bli problematiskt. Studenterna önskade även mer 

praktisk övning i form av sambedömning för att utveckla ett mer objektivt synsätt. Detta 

korresponderar med inte bara Skolverkets (2018) syn på hur verksamma lärare kan arbeta med 

bedömning utan även lärarutbildarnas syn på vad som var viktigt för en rättssäker och likvärdig 

bedömning hos deras studenter. Ämneslärarstudenterna påpekar även att i ämnet svenska på 

gymnasiet så ska även en progression bedömas och denna progression, eller avsaknad av 

progression, kan påverkas av att kontextuella faktorer tar överhanden över objektiviteten och 

orsakar en subjektivitet i bedömningen, även om läraren använder sig av anonymiserade 

rättningar. Att känna igen elevens skrift, oavsett om texten är avidentifierad, var det exemplet 

som gavs, och detta indikerar att lärare tar med sig kontextuella faktorer in i 

bedömningssituationer.  

Att subjektivitet är svårt att undvika och inte går att komma ifrån var tydligt uttalat hos båda 

grupper av informanter. En av lärarutbildarna (ID) ställde även frågan ”Vill vi det, då?” (2019). 

Den samlade uppfattningen från de deltagande informanterna visar på en önskan om ett 

synliggörande, snarare än ett förebyggande av subjektivitet i bedömningssituationer var att 

föredra.   

5.3 Högskolor och universitets arbete för att synliggöra subjektivitet inom 

betyg och bedömning för ämneslärarstudenter  
 

Ett återkommande tema bland både lärarutbildare och ämneslärarstudenter var bedömning av 

elevtexter. I studenternas fall indikerade svaren en önskan om ökad användning av autentiska 

elevtexter medan lärarutbildarna gav konkreta exempel på övningar där elevtexter användes i 

deras kurser. ID (2019) beskrev användandet av nationella prov som ett exempel på 

användandet av autentiska elevtexter. Vidare indikerade ämneslärarstudenternas svar att de 

saknade en koppling mellan teori och praktik gällande de specifika kurser som var speciellt 

riktade till betyg och bedömning, vilket två av lärarutbildarna (ID; IC, 2019) lyfte som viktigt 
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under ämneslärarutbildningens gång. De två lärarutbildarna diskuterade inte bara kopplingen 

mellan teori och praktik under sina intervjuer, vilket även litteraturen stödjer (Hult & Olofsson, 

2017) utan även hur föreläsningar och litteratur används för att lyfta hur bland annat 

professionella och personliga faktorer kan påverka subjektiviteten i en bedömningssituation. 

Dessa aktiviteter i kurserna som beskrivs av lärarutbildare, beskrevs även av fyra av 

ämneslärarstudenterna, dock inte som del av högskole- och universitetsbaserade kurser, utan 

som en del av studenternas VFU.  

      Kursen Texter i skolan (Uppsala universitet, 2019), precis som Språkbeskrivning och 

textanalys (Mälardalens högskola, 2018) beskriver responsgivning och bedömning av 

elevtexter som en del av vad som inkluderas i undervisningen. Att använda sig av autentiska 

elevtexter var av stor vikt för ett praktiknära arbete, menade en av lärarutbildarna, som även 

förespråkade ett nära samarbete med verksamma lärare. Ett nära samarbete med verksamma 

lärare, där betyg och bedömning, formativ och summativ tillsammans med responsgivning 

berörs inom ämneslärarprogrammet, menar fyra av studenterna, skedde under deras VFU:er. 

VFU:n ansågs av flertalet ämneslärarstudenter vara ett tillfälle att öva på dessa färdigheter, 

såsom användandet av matriser, kunskapskrav och diskussioner om likvärdighet i betyg och 

bedömning.    

5.4 Kompetensen hos lärarutbildare  
 

Detta avsnitt kom till som ett resultat av vad ämneslärarstudenterna svarade på de ställda 

enkätfrågorna och var inte del av intervjuerna med lärarutbildarna. Värt att nämna är att 

lärarutbildarna hade mellan 9-18 års erfarenhet att undervisa lärarstudenter och bland de 

deltagande lärarutbildarna fanns kursansvariga examinatorer för just kurser i betyg och 

bedömning med både reell kompetens i undervisning av elever på både grund-, gymnasie- och 

högskolenivå. Majoriteten av ämneslärarstudenterna som fullföljde hela enkäten, ansåg att de 

lärarutbildare som de kommit i kontakt med hade adekvat kompetens inom ämnet subjektivitet 

i betyg och bedömning, närmare bestämt elva av 17 informanter. Med detta sagt, bör det 

uppmärksammas att sex av de 17 medverkande studenterna ansåg att de lärarutbildare som de 

hade kommit i kontakt med på de medverkande lärosätena, inte hade adekvat kunskap inom 

området subjektivitet i bedömningssituationer. Detta tyder på att även om kompetensen går att 

finna hos lärarutbildarna, så är det möjligt att avsaknaden av tydlig riktning under föreläsningar 

och diskussioner för att synliggöra just subjektiviteten i en bedömningssituation, kan ha 

påverkat studenternas uppfattning om lärarutbildarnas kompetens.    
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5.5 Förbättringsområden inom ämneslärarprogrammet, inom ämnet betyg 

och bedömning 
 

Majoriteten av de medverkande studenterna som fullföljde enkäten svarade att de skulle vilja 

arbeta mer med autentiska elevtexter för att, bland annat få öva på bedömning och även finna 

en ingång till diskussionen om subjektivitet i bedömningssituationer. För att sätta detta i 

kontrast till lärarutbildarnas gemensamma uppfattning om att deras arbete inkluderade arbete 

med elevtexter och att två av lärarutbildarna uttryckte att diskussionen om subjektivitet var 

närvarande i deras undervisning, visar på en viss skillnad i uppfattning i ämnet. Tre av 

lärarutbildarna var tydliga med att gemensam bedömning mellan studenterna och jämförelser 

av elevtexter, var en aktiv del i undervisningen av ämneslärarstudenterna och att detta förde 

diskussionen om sambedömning framåt. Sambedömning togs även upp av studenterna som ett 

sätt att synliggöra subjektivitet i deras framtida yrke men att de diskussioner och föreläsningar 

som gavs inte var nog. Detta tyder på att den utbildning som ämneslärarstudenter får i 

subjektivitet i bedömningssituationer är i linje med vad lärarutbildare önskar ge men att 

studenterna önskar mer av praktisk koppling till de aktuella teorier som behandlas i kurserna. 

 En av ämneslärarstudenterna skrev att hen önskade att kursen i betyg och bedömning var 

mer ämnesspecifik, en annan svarade att hen önskade att det skulle finnas en fördjupningskurs. 

Detta tillsammans med att en av lärarutbildarna säger att det är en skillnad i bedömning mellan 

disciplinerna litteratur och grammatik, tyder på att det finns ett behov att utveckla de nuvarande 

kurserna för att, om möjligt, inte bara erbjuda en fördjupning utan även göra denna 

ämnesspecifik. Svaren från lärarutbildare indikerar även att det kan finnas ett behov av att 

utveckla existerande kurser inom de olika disciplinerna för att inkludera betyg och bedömning, 

inte bara med inriktning mot subjektivitet, utan för att visa på skillnader och möjlig problematik 

inom de olika delarna av varje specifikt ämne. Ett sätt att göra detta är, som resultatet visar 

genom kurser såsom Texter i skolan (Uppsala Universitet, 2019). Detta sätt att arbeta, där 

existerande kurser erbjuder en förlängning av grunden i betyg och bedömning, kan erbjuda 

studenterna ett sammanhang. En av lärarutbildarna ser en fördel med ämnesöverskridande 

betygsundervisning och att detta inte bör uteslutas, vilket tyder på en utveckling och möjlig 

ökning av kurser som berör bedömningssituationer kan främja studenterna mer än att exkludera 

redan existerande kurser.  

     Kopplat till de aktuella styrdokumenten som behandlar betyg och bedömning är uttryck som 

”fördjupad kunskap” (Utbildningsplan, Mälardalens Högskola, 2013) inte specifikt uttryckt för 
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att inkludera vare sig diskussioner, sambedömning eller subjektiviteten som ämne. Detta kan 

specificeras i kursplanerna men, som Uppsala Universitet skriver:  

 

I kursen ingår textanalys, både av sakprosatexter och av elevtexter. Begrepp som litteracitet och 

genrepedagogik diskuteras, utifrån aktuell språkvetenskaplig och didaktisk forskning. Vidare 

studeras bedömning av muntliga och skriftliga elevtexter i relation till skolans aktuella 

styrdokument, samt språknormer och språkattityder (Texter i skolan, Uppsala Universitet, 2019)  

 

Linnéuniversitetet i sin tur skriver i sin kursplan rörande bedömning och betygsättning 

att studenten ska; 

Välja, konstruera, kritiskt granska och problematisera olika arbetssätt, bedömningsformer,  

bedömningssituationer och examinationer i relation till det lärararbete utbildningen avser[samt] 

formulera och använda bedömningsstöd för att dokumentera, analysera, bedöma 

och betygsätta elevers ämnesmässiga utveckling i relation till aktuella styrdokument och kunskaps

krav (Linnéuniversitet, 2012) 

 

Denna avsaknad av specifik terminologi riktad mot subjektivitet i bedömningssituationer 

bevisar inte avsaknad av innehåll, utan indikerar snarare att kursplaner är öppna för 

tolkning av möjligt innehåll och kan skilja sig mellan olika lärosäten. Denna skillnad kan 

i förlängningen innebära att ämneslärarstudenter får olika utbildning, beroende på vad 

som inkluderas eller exkluderas på deras lärosäten. och att studenterna omedvetet missar 

vissa delar eller vissa skillnader i vad som har lyfts, diskuterats och undervisats i. Att 

kursplaner och utbildningsinnehåll till viss del skiljer sig mellan lärosätena kan även 

betyda att när ämneslärarstudenterna examineras skiljer sig deras kompetens och 

möjlighet att bemöta situationer där subjektivitet i bedömning kan uppstå. Det kan därför 

vara av vikt att inte bara titta på formuleringarna som finns i de olika styrdokumenten 

utan även se om de kan förtydligas och bli mer homogena. 
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5.6 Metoddiskussion 
 

I denna del diskuteras möjlig problematik som rör bortfall som kan ha påverkat studiens utfall.  

5.6.1 Bortfallsanalys 

 

Enkätundersökningen gav ett urval av informanter där en högskola är överrepresenterad i antal. 

Från de 30 medverkande var 22 informanter från samma högskola, dock var det bara totalt 17 

av studenterna, oberoende av högskola som slutförde enkäten. Det betyder att tio studenter från 

en och samma högskola och sju andra informanter från andra universitet och högskolor i 

Sverige slutförde hela enkäten. Innan den komparativa analysen genomfördes var detta orsak 

för oro då det fanns en möjlighet för en snedvriden representation av de fyra olika lärosätena. 

Detta visade sig dock inte vara fallet. Detta beroende på att vissa informanter gav utförligare 

svar än andra, vilket resulterade i ett mer rättsvisade resultat än väntat, baserat på vilken 

högskola studenten tillhörde.  

     Jag anser att det hade varit önskvärt med flertalet lärarutbildare som deltagit i intervjuer för 

denna studie men baserat på den volym av information och tid som de deltagande informanterna 

lagt ner, kan resultatet anses rättvisande även om medverkande antal informanter är lågt. Detta 

även om det inte går att generalisera några slutsatser baserat på vare sig antal lärarutbildare eller 

ämneslärarstudenter, så går det dock att jämföra resultat baserat på teman och gemensamma 

nämnare som har framkommit under de komparativa analyserna.  

5.7 Slutsats och vidare forskning 
 

Den samlade synen på subjektivitet indikerar en liknande uppfattning mellan de båda 

medverkande grupperna. Inte bara att subjektivitet i bedömningssituationer är svårt att förbygga 

utan även att det behöver synliggöras och diskuteras, gärna genom sambedömning och 

avidentifiering av elevers texter. Detta sätt att arbeta, att låta ämneslärarstudenter praktiskt öva 

på bedömning av elevtexter, sambedömning samt delta i diskussioner som problematiserar 

möjliga situationer inom området betyg och bedömning visar på att lärarutbildare utbildar sina 

studenter inte bara i enlighet med vissa kursplaner utan även såsom studenterna önskar. 

Lärarutbildarna visar på olika arbetssätt mellan de olika lärosätena men svaren från intervjuerna 

pekar ändå på ett gemensamt mål och syfte för kurserna och ämneslärarutbildningen som helhet. 

Ett gemensamt mål för examinerade ämneslärarstudenter stämmer väl överens med regeringens 

riktlinjer och uttryck som går att återfinna i både utbildningsplaner och kursplaner oberoende 

av lärosäte. Gällande förbättringsområden inom ämneslärarutbildningen visar studenternas svar 

på en önskan om mer praktiknära utformning av kursträffarna, en närmare koppling mellan 
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teori och praktik, samt en levande diskussion som synliggör problematiserande situationer som 

berör bland annat subjektiviteten i bedömningssituationer. Dessa pekar även lärarutbildarnas 

svar på, att de önskningar som studenternas svar indikerar, är något som lärarutbildarna strävar 

efter att uppnå med de begränsningar i ramfaktorer som ändock påverkar upplägget av varje 

individuell kurs, oberoende av lärosäte.  

     Denna studie kan, som tidigare nämnts, inte generalisera för högskolor i Sverige överlag 

men kan, inom studiens begränsade omfång dra slutsatser baserat på analyserat resultat. Med 

detta sagt så kan delar av studenternas svar tyda på en välvilja mot mer praktisk övning för att 

koppla samman teori och praktik vore önskvärt för att synliggöra subjektivitet i 

bedömningssituationer. Detta i relation till lärarutbildarnas möjliga mål, baserat på deras svar, 

att ämneslärarutbildningen inte bara bör följa de aktuella styrdokumenten för möjlig förbättring, 

utan även att se en praktiknära forskning bedrivas där rättssäker och likvärdig bedömning 

behandlas genom diskussion, texter och aktuell litteratur. Detta indikerar att lärarutbildarnas 

svar visar på en medvetenhet om regeringens riktlinjer och granskningar, i deras planering, 

utformning och utförande av sin undervisning men det är inte nödvändigtvis vad lärarutbildare 

fokuserar på under daglig basis av sin undervisning.  

      Jag se fördelar med att titta närmar på dessa skillnader i åsikter mellan lärarutbildare och 

ämneslärarstudenter men även likheter, såsom vikten av sambedömning. Det vore även 

intressant att se vilka övriga faktorer som kan påverka subjektiviteten i bedömningssituationer 

för ämneslärare samt om en möjlig omformulering av kunskapskraven och Lgy11 (Skolverket, 

2010), tillsammans med en genomgång av aktuella styrdokument för högskolan, skulle hjälpa 

till att eliminera oklarheter och stärka framtida rättssäkerhet.   
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Bilaga 1: Intervjufrågor till lärarutbildare 

Hur synliggör lärarutbildare subjektivitet hos ämneslärarstudenter i svenska? 

Beskrivning: 

Dessa intervjufrågor skapades för att undersöka hur lärarutbildare undervisar lärarstudenter i att 

synliggöra subjektivitet i bedömning och betygsättning.  

 

Fråga 1: Hur många år har du undervisat lärarstudenter? 

 

Fråga 2: Hur ser din egen utbildningsbakgrund ut? 

 

Fråga 3: Vad är din roll i kurser som berör ämneslärare i svenskas utbildning i betyg och 

bedömning? 

 

Fråga 4: Hur ser du på subjektivitet i betyg och bedömning i svenska gymnasieskolor idag? 

 

Fråga 5: Subjektivitet i bedömning och betygsättning i svenska på gymnasiet är ett debatterat 

ämne. Hur arbetar du för att synliggöra detta för dina lärarstudenter? 

 

Fråga 6: Inom vilka kurser tas ämnet betyg och bedömning upp på ditt lärosäte? 

 

Fråga 7: Anser du att studiehandledningen som ert universitet använder sig av i 

kursen/kurserna möjliggör för adekvat utbildning inom subjektivitet för lärarstudenterna? 

 

F7: Om nej, vad skulle du säga bör ändras? 

 

F8: Anser du att lärarstudenter i kursen Betyg och bedömning får tillräcklig utbildning i vad 

subjektivitet betyder i detta sammanhang? 

 

F9: Om nej, på vilket sätt skulle du vilja se en förändring? 

 

F10: Anser du att lärarstudenter i kursen Betyg och bedömning får tillräcklig utbildning i hur 

subjektivitet kan påverka dem i deras framtida yrke? 

 

F11: Om nej, på vilket sätt skulle du vilja se en förändring? 

 

F12: Anser du att ämneslärarutbildningen borde ha ett annat upplägg angående betyg och 

bedömning för sina lärarstudenter? 

 

F13: Om ja, på vilket sätt skulle du vilja se en förändring? 
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Bilaga 2: Enkätfrågor till ämneslärarstudenter 

Lärarstudenters uppfattning av hur subjektivitet synliggörs i kursen Betyg och bedömning. 

 

F1: Vilka ämnen har du valt att studera på ämneslärarprogrammet? 

 

F2: Vilken termin studerar du på ämneslärarprogrammet? 

 

F3: Har du deltagit i kursen betyg och bedömning under din utbildning? 

 

Ja/Nej/annat 

 

F4:Hur ser du på subjektivitet i betyg och bedömning i ämnet svenska på gymnasienivå? 

 

F5: Anser du att den utbildning i subjektivitet som kursen gett dig är nog i ditt framtida yrke? 

 

Nej, inte alls – finns rum för förbättring – Ja, absolut 

 

F6: Om "Nej, inte alls, finns rum för förbättring", vad anser du borde ändras? 

 

F7: Har du läst litteratur i ämnet subjektivitet i betyg och bedömning inom din utbildning? 

 

Ja/Nej/Ja, men inte inom min utbildning/annat - vänligen specificera 

 

F8: Anser du att de lärarutbildare du har kommit i kontakt med under din utbildning har adekvat 

kunskap inom området subjektivitet i betyg och bedömning? Ge gärna exempel på olika 

situationer från din utbildning. 

 

F9: Har subjektivitet i betyg och bedömning berörts i andra ämnen än den aktuella kursen som 

diskuteras här? Om så, på vilket sätt? 

 

F10: Hur har du fått arbeta med att synliggöra din egen möjliga subjektivitet i betyg och 

bedömning inom svenskämnet, under din utbildning? 

 

F11: Vad skulle du önska förändrades inom detta ämne inom din utbildning? 

 

F12: Hur skulle du beskriva att lärarutbildare har tydliggjort subjektivitet i betyg och 

bedömning för dig under din utbildning? 

 

F13: Hur skulle du beskriva att lärarutbildare har arbetat för att synliggöra din egen (möjliga) 

professionella subjektivitet i betyg och bedömning för dig under din utbildning? 
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Bilaga 3: Missivbrev till lärarutbildare  

Information om undersökningen ”Att synliggöra subjektivitet i bedömning” 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej! 

Jag är ämneslärarstudent på Mälardalens Högskola och läser just nu min sista termin. Som del 

av mina kurser under denna termin kommer jag att utföra ett examensarbete på avancerad nivå, 

inom området svenska med inriktning didaktik.  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur man kan synliggöra subjektivitet i 

bedömning inom svenskämnet. För att studera detta vill jag dels få en ökad förståelse för hur 

lärarutbildare arbetar med sina studenter för att medvetandegöra för dem hur möjlig 

subjektivitet kan vara ett problem i bedömningssituationer. Jag söker även ökad förståelse för 

hur ämneslärarstudenter i svenska uppfattar att deras utbildning är utformad och upplagd för att 

synliggöra subjektivitet i bedömningssituationer hos verksamma lärare.  

För detta ändamål skulle jag uppskatta att få en möjlighet till att intervjua dig då din utbildning 

och professionella kunskap om arbete inom lärarutbildning skulle vara värdefull för mitt 

examensarbete. Intervjun kommer att vara semi-strukturerad och ta cirka 30 minuter. Detta kan 

utföras över telefon eller Skype. 

I intervjun kommer frågor att ställas rörande hur du som lärarutbildare arbetar med synliggöra 

kontextuella faktorer i en bedömningssituation för lärarstudenter. Närmare söker studien ökad 

förståelse för hur lärarstudenter i svenskas professionella och personliga bakgrund kan påverka 

betyg och bedömning av deras framtida elever.  

I denna undersökning tas givetvis hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

vilket innebär att ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och är helt frivilligt. Du 

kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande i denna studie, utan vidare förklaring och utan 

negativa konsekvenser för dig. Resultatet av undersökningen kommer endast att användas i 

forskningsändamål och alla eventuella namn kommer att anonymiseras. När undersökningen är 

genomförd, kommer den att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Har du några frågor kring detta arbete, ditt deltagande eller resultatet av denna studie, är du 

välkommen att kontakta mig, Josefin, eller min handledare.   

Med vänlig hälsning,    Handledare: 

Josefin Mård Grinde     Annaliina Gynne 

jmd14001@student.mdh.se   annaliina.gynne@mdh.se 

0721748510     021- 101693 
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Bilaga 4: Missivbrev till ämneslärarstudenter 

Information om undersökningen ”Att synliggöra subjektivitet i bedömning” 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Hej! 

 

Jag är ämneslärarstudent på Mälardalens Högskola och läser just nu min sista termin. Som del 

av mina kurser denna termin kommer jag att utföra ett examensarbete på avancerad nivå, inom 

området svenska med inriktning didaktik.  

  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur man kan synliggöra subjektivitet i 

bedömning inom svenskämnet. För att studera detta vill jag dels få en ökad förståelse för hur 

ämneslärarstudenter i svenska uppfattar att deras utbildning är utformad och upplagd för att 

synliggöra subjektivitet i bedömningssituationer hos verksamma lärare. Jag söker även att 

undersöka hur lärarutbildare undervisar sina studenter i situationer då möjlig subjektivitet kan 

vara ett problem i bedömningssituationer. 

 

För detta ändamål skulle jag uppskatta möjligheten att dela ut en enkät till dig, då din 

utbildningssituation skulle kunna vara en värdefull informationskälla för mitt examensarbete. 

Enkäten innehåller 13 frågor rörande din utbildning med speciellt fokus på hur du uppfattar att 

din utbildning är utformad och upplagd för att synliggöra subjektivitet i framtida 

bedömningssituationer. En webbenkät kommer att skickas ut under vecka 16 och jag skulle 

uppskatta ett svar så snart som möjligt, dock senast fredag vecka 17. 

 

Denna undersökning kommer givetvis att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, vilket innebär att ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och är helt 

frivilligt. Du kan när som helst välja att avsluta ditt samarbete med mig och ta bort din 

medverkan från denna studie, utan vidare förklaring och utan negativa konsekvenser för dig. 

Resultatet av undersökningen kommer endast att användas i forskningsändamål och alla 

eventuella namn kommer att anonymiseras. När undersökningen är genomförd, kommer den att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutform läggs ut på 

databasen DiVA.  

 

  

Har du några frågor kring detta arbete, ditt deltagande eller resultatet av denna studie, är du 

välkommen att kontakta mig, Josefin, eller min handledare.   

 

Med vänlig hälsning,    Handledare: 

Josefin Mård Grinde     Annaliina Gynne 

Jmd14001@student.mdh.se   annaliina.gynne@mdh.se 

0721748510     021-101693 
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