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Abstrakt 

Från teoretisk reflektion till reflekterande praktik: En modalitetsanalys av 

lärarstudenters förhållningssätt till begreppet och ämnet bedömning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om lärarstudenterna har förändrat sitt förhållningssätt till 

begreppet och ämnet bedömning, och hur detta i så fall tar sig uttryck och avspeglas i deras 

språk. Tre forskningsfrågor formulerades utifrån detta syfte som hur studenterna talar om 

bedömning, vilka modalitetsuttryck de använder i förhållande till begreppet och ämnet 

bedömning och om där finns en förändring i användandet av modalitetsuttryck, i förhållande 

till begreppet och ämnet bedömning, över tid och hur den i så fall tar sig till uttryck. 

Materialet som ligger till grund för undersökningen utgörs av gruppdiskussioner med 

lärarstuderande på ämneslärarutbildningen på Lunds Universitet, Campus Helsingborg. 

Undersökningens resultat pekar på att studenterna genom internalisering av teoretisk kunskap 

och praktisk erfarenhet har förändrat sin position och sitt förhållningssätt till begreppet och 

ämnet bedömning. Förändringen tar sig uttryck och avspeglas i studenternas språkbruk genom 

en ökning eller minskning av uttryck för modalitet inom en specifik modalitetskategori, en 

förändring inom modalitetskategorierna av vilken grad på modalitetsskalan som är 

dominerande i materialet, en förändrad användning av satsadverbial som uttrycker intensitet 

och genom en förändring av satsadverbialets position i satsen. 

 

Nyckelord: Modalitet, SFL, SFG, longitudinell. 
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1. Inledning 
Jag började på ämneslärarutbildningen för att förändra världen. Det jag inte visste då var att 

utbildningen skulle förändra mig. Kunskapen jag mött under dessa år har utvecklat mig som 

människa och fått mig att uppleva och agera annorlunda i den värld jag lever. Jag känner 

denna förändring, men hur tar den sig till uttryck? Nyfikenheten kring hur utbildningen kan 

utveckla och påverka de som går den ligger till grund för denna uppsats. Hur förändrar 

utbildningen oss? Går utvecklingen att se? 

Jag har under min utbildning medverkat i forskningsprojektet Att utbildas till svensklärare i 

teori och praktik – ett longitudinellt projekt som fokuserar kring fyra lärarstudenters 

utveckling under utbildningens gång (Lundin 2018). Inom ramen för detta projekt har jag och 

tre andra lärarstudenter fått möjlighet att i grupp diskutera och reflektera kring olika ämnes- 

och utbildningsrelaterade områden. Dessa diskussioner och reflektioner har varit ett 

kontinuerligt inslag under hela utbildningen och har fördjupat och utvecklat mitt förhållande 

till min framtida yrkesroll och yrkesutövning. I gruppdiskussionerna finns vissa ämnen som 

återkommer frekvent, däribland bedömning. Detta ger en möjlighet att undersöka om det finns 

en utveckling över tid i förhållande till ett specifikt ämne. Har den kunskap vi mött och den 

erfarenhet vi skaffat oss under utbildningens gång förändrat vårt förhållningssätt till ämnet? 

Har vi intagit en annan position och hur kommer detta i så fall till uttryck? Genom att försöka 

kartlägga denna möjliga förflyttning kan utveckling bli synlig, liksom utbildningens påverkan 

på studenterna. 

För att undersöka om lärarstudenterna har förändrat sitt förhållningssätt till ett ämne kommer 

deras uttryck för modalitet i förhållande till det givna ämnet analyseras. Något förenklat är 

modalitet olika sätt att genom språkliga val nyansera och variera en sats betydelse (Holmberg 

& Karlsson 2006:58). Detta begrepp kommer fördjupas i teoriavsnittet, men ett första 

exempel kan lyftas redan här med hjälp av de modala hjälpverben kan och ska. Vi kan komma 

på festen och Vi ska komma på festen. Beroende på vilket verb som används påverkas hela 

satsens betydelse. Det första verbet kan indikerar att det finns en möjlighet att sällskapet 

kommer närvara på festen, medan ska snarare indikerar att sällskapet med all säkerhet 

kommer. Utöver modala hjälpverb framgår modalitet genom interpersonella satsadverbial så 

som till exempel kanske och ibland. Vi kommer kanske komma på festen. I detta fall indikerar 

det interpersonella satsadverbialet kanske att sändaren är osäker på utfallet, men baserar sitt 

yttrande på förvärvad information. Genom språket avslöjas personers förhållningssätt till det 
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sagda - om det så är säkerheten i sin egen framtida närvaro eller lärarstudenters attityder till 

bedömning. I denna uppsats ställer jag frågan om en förändring i språket kan avslöja något 

om lärarstudenternas förändrade förhållningssätt. Har studenterna förändrats, och i så fall hur?  

1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om lärarstudenterna har förändrat sin attityd mot 

begreppet och ämnet bedömning, och hur detta i så fall tar sig uttryck och avspeglas i 

lärarstudenternas språk. 

Utifrån detta syfte har jag valt att formulera nedanstående frågeställningar. 

 Hur talar studenterna om bedömning? 

 Vilka modalitetsuttryck använder de i förhållande till begreppet och ämnet 

bedömning? 

 Finns där en förändring i användandet av modalitetsuttryck, i förhållande till 

begreppet och ämnet bedömning, över tid och hur tar den sig i så fall uttryck?  

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrundsorientering och innehåller den forskning som kan relateras 

till denna undersökning då det inte finns någon forskning om hur lärare, elever eller 

lärarstudenter talar om bedömning, alltså hur åsikter eventuellt avspeglas i språket. Efter det 

följer ett avsnitt där material och materialbearbetningar presenteras. Vidare följer ett avsnitt 

där systemisk-funktionell-grammatik beskrivs. Systemisk-funktionell grammatik, härefter 

benämnd SFL eller funktionell grammatik, har i denna uppsats en funktion både som 

uppsatsens teori och metod. Den funktionella grammatiken blir ett metodologiskt 

analysredskap när det teoretiska ramverket appliceras på materialet, och används som 

teoretiska diskussionsredskap återigen vid tolkningsprocessens start. Efterföljande avsnitt 

presenterar tillvägagångssätt och forskningsprocessens etiska övervägande. Vidare kommer 

uppsatsens analys och resultat att presenteras för att sedan slutligen följas upp av en 

fördjupande diskussion.  
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2. Bakgrund 
Avsnittet nedan är uppdelat i två delar. I den första delen lyfts forskning fram som rör vilket 

förhållningssätt lärare, lärarstudenter och elever har till begreppet och ämnet bedömning. I 

denna del kommer forskning presenteras från Bergman-Claeson (2002), Östlund-Stjärnegårdh 

(2002), Parmenius Swärd (2008), Skar (2013) och Lundin & Linnér (2013). Forskningen i 

denna del av bakgrundsorienteringen har ett fokus på vad olika grupper inom svenskämnet har 

sagt om bedömning. Att jag väljer att presentera forskning med ett annat fokus än det jag har i 

denna uppsats beror på att det inte finns någon forskning om hur lärare, lärarstudenter och 

elever, eller någon annan för den delen, talar om bedömning. Den andra delen i 

bakgrundsorienteringen lyfter fram forskning som rör språkliga uttrycks relation med en 

social kontext. I denna del kommer forskning presenteras från Bockgård (2004), Karlsson 

(2005) och Lundin (2018). Forskningen som presenteras i denna del har samtalskontexten 

som primärt föremål för analys. 

 

2.1 Förhållningssätt till bedömning 
Bergman-Claeson (2002) skriver om begreppet och ämnet bedömning i rapporten Tre lärare – 

tre världar. Lärarkommentarer till elevtexter i tre gymnasieklasser där hon undersöker 

yrkesverksamma svensklärares bedömning på elevskrivna texter. Syftet med undersökningen 

är att analysera hur lärare kommenterar elevtexter centrerat kring tre huvudaspekter: vad i 

innehållet kommentaren fokuserar på, hur kommentarerna utformas och var kommentaren 

placeras i förhållande till texten. Materialet för studien är tre gymnasielärares 

textkommentarer tillsammans med intervjuer med de aktuella lärarna och ett fåtal elever. 

Resultatet av undersökningen visar på att lärarna har gjort en förflyttning från rollen som en 

korrigerande normväktare till en kommunicerade responsgivare (Bergman-Claeson 2002:6), 

och att detta uttrycks i bedömningsarbetet genom ett processinriktat arbetssätt. Dock 

problematiseras denna förflyttning genom lärarnas uttryck om svårigheten att balansera rollen 

att både dela ut betyg och ge respons. Bergman-Claeson (2002) framhåller vidare 

bedömningsprocessens relation till fastställda kriterier, och lyfter fram att lärarna i 

undersökningen till stor del fokuserar på språkliga fel i bedömningen. Fokuseringen på 

textens formella brister i bedömningssituationen härleds till att bedömningsläsningen jämförs 

med fastställda kriterier, vilket gör bedömningsläsningen ytlig. Bergman-Claeson (2002) 
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lyfter även ur ett elevperspektiv fram språkets identitetsbärande och identitetsutvecklande 

karaktär, och problematiserar förhållandet mellan bedömning och elevernas utveckling genom 

bland annat lyfta lärarkommentarens påverkan på elevens fortsatta skrivande.  

Gemensamt för Bergman-Claesons (2002) undersökning och min egen är intresset för 

bedömningsprocessen. Båda undersökningarna fokuserar sig på hur deras informanter 

förhåller sig till bedömningsprocessen, vilket gör att undersökningen ligger i linje med mina 

forskningsfrågor. Bergman-Claesons (2002) forskning fokuserar liksom min på svenskämnets 

gymnasienivå.  Det finns dock skillnader mellan Bergman-Claesons (2002) undersökning och 

min. Medan Bergman-Claeson (2002) har valt yrkesverksamma svensklärare fokuserar jag på 

svensklärarstudenter. Därtill analyserar Bergman-Claeson (2002) ett material bestående av 

lärarkommentarer och intervjuer medan jag analyserar transkriberade gruppdiskussioner med 

redskap från den funktionella grammatiken. Bergman-Claesons (2002) undersökning är också 

fokuserad kring bedömning på elevskrivet material, medan studenterna i mitt material 

diskuterar bedömning i förhållande till ett bredare perspektiv. 

Även Östlund-Stjärnegårdh (2002) fokuserar på bedömning av elevskrivna texter. Östlund-

Stjärnegårdh undersöker i sin avhandling Godkänd i svenska? Bedömning och analys av 

gymnasieelevers texter bedömning av nationella prov i svenska, specifikt inriktat på nivån för 

godkänd i förhållande till elevernas skriftliga prestationer (Östlund-Stjärnegårdh 2002:14). 

Materialet som ligger till grund för analysen består av elevskrivna texter innanför ramen för 

nationella provet i svenska, enkätsvar från de medverkande bedömarna samt intervjuer med 

några av bedömarna. Studiens resultat visar bland annat en enighet bland lärarna om vilka 

bedömningskriterier som är avgörande för skillnaden mellan godkänt/icke-godkänt, nämligen 

helhetsbedömning, relevant innehåll, röd tråd, meningsbyggnad och huruvida eleven följt 

instruktionen (Östlund-Stjärnegårdh 2002:53f). Likt Bergman-Claeson (2002) lyfter Östlund-

Stjärnegårdh (2002) upp relationen mellan bedömningsprocessen och betygsystemet och hur 

bedömningen av texter sker i förhållande till fastställda kriterier. Lärarna i Östlund-

Stjärnegårdhs (2002) undersökning uppehåller sig till stor del i bedömningsprocessen vid 

textens formella brister, något som också sågs i Bergman-Claesons (2002) undersökning. 

Fortsatta jämförelser mellan de två undersökningarna kan göras i förhållande till deras syn på 

bedömningsläsning. Östlund-Stjärnegårdh (2002), likt Bergman-Claeson (2002), länkar 

samman en ytlig bedömningsläsning med de fastställda kriterier som läsningen jämförs med. 

Dock menar Östlund-Stjärnegårdh (2002) att läraren ofta kan påverka uppgiftens och därmed 

sin bedömnings kontextuella ramverk. 
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Östlund-Stjärnegårdhs (2002) forskning ligger även den i linje med mina frågeställningar 

genom undersökningens fokusering på lärares förhållningssätt till bedömningsprocessen. 

Även att undersökningen sker inom svenskämnets gymnasienivå förenar Östlund-

Stjärnegårdhs (2002) forskning med ramverket för min. Likt med Bergman-Claeson (2002) 

finns det i Östlund-Stjärnegårdhs (2002) forskning skillnader från min undersökning. Östlund-

Stjärnegårdh (2002) har i sin forskning ett fokus på bedömning i förhållande till nivån mellan 

godkänt/icke-godkänt, medan mina frågeställningar rör ett bredare perspektiv på bedömning. 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) fokuserar i sin undersökning på yrkesverksamma lärares 

förhållningssätt, medan min undersökning fokuserar på lärarstudenter. Även metod och 

material skiljer våra undersökningar åt. Där jag fokuserar på transkriberade gruppdiskussioner 

analyserar Östlund-Stjärnegårdh (2002) en faktisk bedömningsprocess, enkätsvar samt 

intervjuer.  

Både Östlund-Stjärnegårdh (2002) och Bergman-Claeson (2002) fokuserar på bedömning av 

elevskrivna texter. Ett annat verk som fokuserar på bedömning i förhållande till 

skrivprocessen är Parmenius Swärds (2008) avhandling Skrivande som handling och möte – 

gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet. Avhandlingens 

syfte är att undersöka hur elever uppfattar, hanterar och påverkas av skrivandets kontext i 

förhållande till uppsatsämnen och instruktioner, villkoren för skrivandet och lärarens 

bedömning (Parmenius Swärd 2008:25f). Materialet som ligger till grund för studien är 

differentierat och innefattar loggböcker, elevintervjuer och fokusgruppssamtal, lärarintervjuer, 

observationer, elevtexter och undervisningsmaterial. Studiens resultat understryker de 

komplikationer som uppstår när eleverna möter skrivandets kontext. Parmenius Swärd (2008) 

lyfter fram svårtolkade instruktioner, en förväntad anpassning till implicita krav och en 

begränsad tidsram för skrivundervisningen som problem eleverna behöver möta och hantera. 

Parmenius Swärd (2008) framhåller vidare, i förhållande till uppsatsskrivande inom ramen för 

de nationella proven, att de normer och strukturer som skapar villkoren för skrivuppgiften inte 

diskuteras utan tillåts reproduceras utan ifrågasättning. 

Vidare framhåller Parmenius Swärd (2008), i linje med Bergman-Claeson (2002) och 

Östlund-Stjärnegårdh (2002), att lärarnas bedömning fokuserar på textens formella brister. 

Relationen mellan bedömningsprocessen och det summativa betygsystemet resulterar i en 

ytlig och bristfokuserad bedömningsläsning. Detta skapar enligt Parmenius Swärd (2008) 

känslor av skam och otillräcklighet hos eleverna. Likt Bergman-Claeson (2002) 

problematiserar Parmenius Swärd (2008), utifrån bland annat den bristfokuserade 
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bedömningsprocessen, relationen mellan bedömningsprocessen och elevernas fortsatta 

skrivande genom att framhålla språkets identitetsbärande och identitetsutvecklande aspekter.  

Parmenius Swärds (2008) forskning erbjuder ett elevperspektiv på bedömningsprocessen, 

vilket ger mig en bredare förståelse av mitt material då perspektivet visar upp en del av 

samspelet mellan lärare, elev och bedömningsprocess som jag inte fördjupar mig inom. 

Parmenius Swärds (2008) forskning förhåller sig likt min undersökning inom ramen för 

svenskämnets gymnasienivå och ställer frågor som berör personers förhållningssätt till 

bedömning. Parmenius Swärd (2008) fokuserar sig i sin forskning på gymnasieeleven, vilket 

skiljer sig både från min undersökning och från Bergman-Claeson (2002) och Östlund-

Stjärnegårdh (2002) då de undersöker yrkesverksamma lärare och jag lärarstudenter. Likt den 

ovan presenterade forskningen riktar sig Parmenius Swärd (2008) in på bedömning i 

förhållande till skrivande medan jag förhåller mig till ett bredare perspektiv på 

bedömningsprocessen. Även teori, metod och material skiljer Parmenius Swärds (2008) 

undersökning från min. 

Även ett annat verk som behandlar bedömning i förhållande till skrivande är Skars (2013) 

avhandling Skrivbedömning och validitet: fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning 

på gymnasiet. Avhandlingen syftar till att undersöka validiteten i bedömningsprocessen länkat 

till enskilda skrivuppgifter utifrån tre aspekter – vad lärarna gör när de bedömer skrivande, 

vad lärarna gör när de undervisar skrivande och hur relationen mellan bedömning och 

undervisning ser ut (Skar 2013:11f). Materialet som ligger till grund för avhandlingen 

uppvisar likt Parmenius Swärd (2008) en bred variation och utgörs av observationer, 

elevintervjuer, lärarintervjuer, elevgensvar, dokument och elevenkäter. Avhandlingens 

resultat visar på att bedömningsprocessens validitet kan ifrågasättas ur flera perspektiv så som 

till exempel lärarens användning av tolkningsverktyg i bedömningsprocessen, 

kommunikationen mellan lärare och elev angående bedömningsinformation och avsaknaden 

av likvärdighet i bedömningsprocessen. Vidare problematiserar Skar (2013) legitimiteten och 

validiteten av två aspekter av skrivbedömning, en skrivbedömning som summativt redskap för 

att undersöka vad elever kan, samt skrivbedömningens resultat som resulterar i möjligheter till 

jämförelse och utvärdering av till exempel elever, skolor, länder och utbildningssystem.  

Genom att ta del av Skars (2013) forskning har min förståelse för mitt eget material ökat då 

Skar (2013) belyser sambandet mellan bedömning och undervisning och 

bedömningsprocessens relation med större samhälleliga strömningar och strukturer. Skars 

(2013) perspektiv hjälper mig att reflektera över ytterligare en dimension av 
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bedömningsprocessens komplexa varande. Avhandlingens undersökning förhåller sig till 

svenskämnets gymnasienivå, och undersöker lärares och elevers förhållningssätt till 

bedömningsprocessen. Skars (2013) fokus på såväl yrkesverksamma lärare som 

gymnasieelever, samt fokuseringen på bedömningsprocessens validitet försätter denna 

avhandling något isär från den tidigare presenterade forskningen. Likt ovanstående forskning 

skiljer sig min undersökning mot Skars (2013) i förhållande till avhandlingens fokusering på 

skrivbedömning samt valet av teori, material och metod.  

Lundin & Linnér (2013) presenterar ett annat perspektiv på bedömning av elevskrivna texter i 

deras artikel Språkvård för språkutveckling - Språk, språknormer och elevspråkbruk ur ett 

utbildningsperspektiv då de undersöker lärarstudenter. Artikeln undersöker hur lärarstudenter 

förhåller sig till elevskrivna texter, till begrepp så som språkvård, språknormer och 

språkutveckling samt hur en teori om språkutveckling skulle kunna byggas ut (Lundin & 

Linnér 2013:32). Det empiriska materialet består av skriftliga inlämningsuppgifter och 

gruppintervjuer. Artikelns resultat visar att lärarstudenterna fokuserar på bedömning när de 

möter en elevskriven text och att den språkutvecklande aspekten talas väl om men inte 

appliceras i det faktiska mötet. Lundin & Linnér (2013) lyfter fram studenternas egen 

erfarenhet av bedömning och en avsaknad av redskap för språkutveckling som möjliga 

förklaringar för detta förhållande. Lundin & Linnér (2013) problematiserar vidare relationen 

mellan bedömningsprocessen och fastställda kriterier genom att betona bedömningsläsningens 

fokusering på textens formella brister, vilket sammanlänkar artikeln med resonemang 

presenterade ovan av Bergman-Claeson (2002), Östlund-Stjärnegårdh (2002) och Parmenius 

Swärd (2008). Lundin & Linnér (2013) framhåller även bedömning som problematisk genom 

att belysa de fastställda kriteriernas förgivettagande samt antagandet om ett objektivt 

godtagbart språk som bedömningen ska relateras till. Vidare lyfter Lundin & Linnér (2013) 

fram ett föränderligt och kontextuellt perspektiv på språknormer, språkvård och 

språkutveckling, där språknormerna fungerar som ett redskap för anpassning till en språklig 

kontext och därigenom fungerar som ett stöd för språkutveckling. 

Genom att ta del av Lundin & Linnérs (2013) forskning har jag fått en större förståelse av hur 

forskning om lärarstudenter kan utformas och genomföras. Undersökningen håller sig inom 

svenskämnet i relation till grundskolans senare år och gymnasiet. Lundin & Linnérs (2013) 

forskning ligger i linje med mina frågeställningar på flera sätt. För det första resonerar de 

kring hur lärarstudenternas under utbildningen förvärvade kunskaper tar sig till uttryck, eller 

inte tar sig till uttryck i materialet. Detta perspektiv, som problematiserar och undersöker 
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lärarstudenters internalisering av kunskap, ligger till grund även för utgångspunkten för denna 

uppsats. För det andra gör de en medveten uppdelning i materialet mellan vad 

lärarstudenterna säger om bedömning och hur deras förhållningssätt till bedömning tar sig till 

uttryck. Mötet med denna uppdelning startade många reflektioner och ledde till val av teori 

och metod till denna uppsats. Både Lundin & Linnérs (2013) forskning och min undersökning 

tar ett bredare grepp om fältet bedömning, och i relation till material finns vissa likheter då de 

har använt gruppintervjuer, något som i liknande form ligger som grund för min analys. 

Skillnaden mellan undersökningarna är flera, men utgångspunkten i den funktionella 

grammatiken kan ses som den största. 

 

2.2 Modalitetsuttryck i samtal 
Karlsson (2005) skriver om modalitetsuttryck i samtal i antologin Samtal och grammatik – 

Studier i svenskt samtalsspråk. Hon undersöker i sitt kapitel Modalitet i interaktion – en 

studie av jag tycker och tycker jag verbet tycka utifrån vilka interaktionella funktioner verbet 

uttrycker beroende på var i yttrandet det är placerat. Verbet tycka analyseras i förhållande till 

första personens pronomen singular, jag. Det empiriska materialet består av ett 

middagssamtal, ett styrelsemöte, ett syföreningsmöte, ett privat telefonsamtal och två 

gruppdiskussionssamtal (Karlsson 2005:119). Analysen av dessa olika samtalskontexter visar 

på att jag tycker/tycker jag uttrycker olika funktioner beroende på vilken position i yttrandet 

verbet och pronomenet har. Jag tycker/tycker jag uttrycker i materialet en funktion som 

aktivitetsmarkör, turtillägg och ståndpunktsmarkör. 

Jag har genom att ta del av Karlssons (2005) forskning breddat min förståelse för hur 

modalitet kan ta sig till uttryck i en samtalskontext. Karlssons (2005) fokus på uttryckens 

funktion gav mig även en djupare förståelse för vikten av att relatera uttrycken till den kontext 

de uppkommer i. Gemensamt för Karlssons (2005) undersökning och min egen är vårt fokus 

på hur modalitet tar sig till uttryck i en samtalskontext. Dock finns där skillnader mellan 

Karlssons (2005) undersökning och min. Karlsson (2005) fokuserar på ett specifikt verbs 

uttryckta funktion beroende på position i ett yttrande, medan jag anlägger ett bredare 

perspektiv och söker i min undersökning efter alla uttryck för modalitet. Min undersökning 

skiljer sig från Karlssons (2005) också genom det att jag undersöker modalitetsuttryck i 

förhållande till ett specifikt ämne, bedömning, och om de modalitetsuttryck som realiseras i 

relation till detta ämne förändras över tid, medan Karlsson (2005) undersöker verbet tycka i en 

rad olika samtalskontexter. Vidare finns det även en skillnad mellan undersökningarna i 
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relation till ur vilket perspektiv modalitetsuttryckens påverkan på samtalet analyseras. 

Karlsson (2005) fokuserar på hur uttrycken påverkar samtalssituationen, medan jag 

undersöker om uttrycken för modalitet kan säga något om en förändring i attityd.  

Lundin (2018) fokuserar i sin undersökning Att utbildas till svensklärare i teori och praktik på 

hur förändringar i tal kan påvisa utveckling. I ett av kapitlen inom projektet har Lundin (2018) 

med hjälp av verktyg från den funktionella grammatiken analyserat lärarstudenters språkliga 

utveckling och hur den tar sig till uttryck. Lundin (2018) framhåller att de tidiga intervjuerna i 

hennes material är av en berättande karaktär, medan de senare är mer resonerande. 

Undersökningens syfte är att undersöka vilka språkliga uttryckssätt i studenternas språkbruk 

som realiserar denna skillnad och hur den upplevda förändringen över tid tar sig till uttryck i 

materialet. Det empiriska materialet som ligger till grund för undersökningen är fyra 

gruppintervjuer, de två första och de två sista av de totalt tio gruppintervjuer som utgör 

projektets material.  

Lundin (2018) lyfter fram tre språkliga drag som uppvisar utveckling i studenternas 

språkbruk: huvudsatsformade exemplifieringar inledda med adverbet alltså, egencitat och 

explicita sambandsmarkörer mellan yttranden (Lundin 2018:89). Undersökningen påvisar en 

minskning i studenternas användning av egencitat och huvudsatsformade exemplifieringar 

inledda med adverbet alltså, och en ökning i användandet av explicita sambandsmarkörer. 

Lundin (2018) analyserar förändringarna i de språkliga uttryckens frekvens tillsammans med 

de språkliga uttryckens funktion utifrån den funktionella grammatikens ideationella 

metafunktion och framhåller att den språkliga utvecklingen som uppvisas kan kopplas 

samman med studenternas internalisering av kunskap. Under utbildningen har studenterna 

mött en kunskapsbas relaterad till deras framtida yrke, och Lundin (2018) menar att 

internaliseringen av denna kunskap i materialet avspeglas i en språklig förändring.  

Lundins (2018) undersökning är likt min longitudinell och båda undersökningarna fokuserar 

på hur en förändring av språkliga uttryck kan berätta någonting om lärarstudenters utveckling 

i en utbildningskontext. Samma materialbank ligger till grund för båda undersökningarna. 

Undersökningarna skiljer sig åt i val av teoretiska diskussionssredskap från den funktionella 

grammatiken. Lundin (2018) fokuserar i sin undersökning på språkets ideationella 

metafunktion, medan jag fokuserar på den interpersonella. Lundins (2018) forskning har för 

mig antagit rollen som inspirationskälla och utgångspunkt för den problemformulering som 

ledde fram till denna uppsats.          
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Ett verk som likt Karlsson (2005) fokuserar på språkliga uttrycks påverkan på 

samtalssituationen är Bockgårds (2004) avhandling Syntax som social resurs: en studie av 

samkonstruktionssekvensers form och funktion i svenska samtal. I avhandlingen undersöker 

Bockgård (2004:16) samkonstruktionssekvensers struktur och sociala funktion med fokus på 

sambandet mellan form och funktion. Det empiriska materialet är brett och består av 

inspelningar av vardagliga samtal, institutionella interaktioner, fokusgruppssamtal och ett tv-

program. Resultatet visar på att andradrag, så som turövertaganden och turinträden, används 

övervägande assisterande och stödjande gentemot personen som påbörjade yttrandet. Vidare 

framhåller Bockgård (2004) att funktionen av en språklig struktur avgörs av det sammanhang 

den yttras i, vilket för med sig att en och samma språkstruktur kan ha flera funktioner. Genom 

att ta del av Bockgårds (2004) forskning har min förståelse av sambandet mellan form och 

funktion fördjupats, speciellt i förhållande till diskurspartiklars funktion och deras påverkan 

på den övergripande samtalskontexten. En skillnad mellan Bockgårds (2004) undersökning 

och min som kan lyftas fram är hur vi förhåller oss till vårt material. Bockgård (2004:56) har 

som ansats att med ett brett material baserat på många olika samtalskontexter undersöka om 

de mönster som uppkommer kan sägas vara allmänna i samtalsspråk eller genrespecifika. Jag 

å andra sidan förhåller mig till ett avgränsat material behandlande en specifik samtalskontext 

och har inte som ambition att presentera något annat än de tendenser som uppvisas i 

materialet.  

 

3. Material 
Materialet härstammar från forskningsprojektet Att utbildas till svensklärare i teori och 

praktik, och utgörs av gruppdiskussioner med lärarstuderande på ämneslärarutbildningen på 

Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Projektet var longitudinellt och hade som syfte att 

undersöka en grupp lärarstudenters utveckling i förhållande till deras uppfattning av och 

förhållningssätt till teoretiska och praktiska inslag i utbildningen samt att undersöka 

utvecklingen och fördjupningen av lärarstudenternas kunskaper, färdigheter och förmågor. 

För vidare fördjupning, se Lundin (2018). Gruppdiskussionerna var strukturerade så att 

forskningsledaren ställde öppna frågor kopplade till ett specifikt tema, och tog sedan en 

tillbakadragen roll och lät diskussionen föras fritt. Av de totalt tio gruppdiskussionerna valde 

jag ut två. Denna urvalsprocess fördjupas i avsnittet tillvägagångssätt. Tidsspannet mellan de 

utvalda gruppdiskussionerna är cirka två och ett halvt år. Gruppdiskussion 1 spelades in i 
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december 2013, och gruppdiskussion 2 i april 2016. Gruppdiskussion 1 innehåller 4213 ord, 

och gruppdiskussion 2 innehåller 4484 ord.  

Materialet från forskningsprojektet är bastranskriberat (Norrby 2014), och jag har bearbetat 

det inför analysstadiet av denna uppsats enligt exempel nedan för att få en tydligare 

meningsstruktur som grund för analysen. Metakommentarer samt forskningsledarens 

kommentarer är borttagna.  

Exempel med metakommentarer 

Student 3: nej, verkligen… och det tycker jag också, det är verkligen viktigt att 

man aldrig ska känna att det finns dumma frågor [INSTÄMMANDE 

HUMMANDEN], så länge man vill förstå någonting… liksom [MEDHÅLL]… 

Eh… men ja, det kräver mycket arbete… [SMÅSKRATT] 

 

Exempel utan metakommentarer  

Student 3: nej, verkligen…, och det tycker jag också, det är verkligen viktigt att 

man aldrig ska känna att det finns dumma frågor, så länge man vill förstå 

någonting…, liksom… men ja, det kräver mycket arbete… 

 

I uppsatsen har jag valt att markera ord och meningar som uppvisar exempel med kursiv stil. 

Understrykningar markerar ett förtydligande av vad exemplet eller utdraget från materialet är 

tänkt att illustrera.   

 

4. SFL som teori och metod 
I min uppsats används funktionell grammatik både som teori och metod. Den funktionella 

grammatikens teoretiska ramverk hjälper mig förstå en språksituation. Genom en applicering 

av den funktionella grammatikens teori kan jag i analysstadiet karaktärisera och kategorisera 

materialet för att sedan åter applicera teorin i tolkningsprocessen. Den funktionella 

grammatiken blir därigenom både analysredskapet som hjälper mig hitta, samt de glasögon 

genom vilka jag tolkar det funna. Om inget annat anges så utgår nedanstående genomgång av 

den funktionella grammatiken från boken Grammatik med betydelse – En introduktion till 

funktionell grammatik, av Holmberg & Karlsson (2006). Valet av systemisk-funktionell teori 

istället för mer traditionella beskrivningsmodeller motiveras av att jag tydligt fokuserar på 

funktionen före formen. 
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Systemisk-funktionell grammatik tar sin utgångspunkt i språkets betydelseskapande funktion. 

Detta innebär att språket inte bara ses som ett uttryck för en betydelse, utan i kommunikation 

mellan människor har språket även en förmåga att skapa betydelser. Betydelsen skapas i 

språksituationen, och språket används där med tre centrala syften: för att förhålla oss till andra 

genom kontakt och relationer, för att beskriva våra erfarenheter om verkligheten och för att, 

med hjälp av språket, strukturera den information vi vill förmedla så att ett samband skapas 

mellan olika bitar av information. Dessa tre språkliga syften kallas inom den funktionella 

grammatiken för metafunktioner, och de refereras till som den interpersonella, den 

ideationella och den textuella metafunktionen. Då nedanstående analys har som syfte att 

undersöka om en utveckling har skett i lärarstudenternas förhållningssätt och relation till det 

givna ämnet, blir den interpersonella metafunktionen analysens ingångspunkt och 

huvudfokus. Den interpersonella metafunktionen kommer gås igenom nedan, men innan det 

några ord om den funktionella grammatikens syn på språk.    

Språket i den funktionella grammatiken delas upp i fyra skikt – kontext, betydelse, 

lexikogrammatik och fysiska uttryck. Kontexten sätter ramar för den språkliga 

kommunikationen och vilka betydelser som kan uppstå. Beroende på vad samtalet handlar 

om, vilken relation som finns mellan sändare och mottagare och genom vilket medium 

samtalet förs genom kan olika betydelser skapas. Betydelse uppstår i språksituationens 

kontextuella villkor, och uttrycks genom lexikogrammatikens ord och kombinationer av ord. 

Dock finns inget absolut samband mellan form och betydelse då betydelsen skapas och 

realiseras i den aktuella språksituationen. Satsen Det kan regna idag kan ha funktionen som 

ett påstående om framtida väderlek, men kan även fungera som ett svar på frågan vilken jacka 

som är lämpligast för dagen. Den funktionella grammatiken ser språket i ständigt bruk mellan 

människor i olika kontexter, och det fjärde skiktets fysiska uttryck, tal och skrift, blir därför 

bara en del i en större förståelse av mänsklig kommunikation.  

Den interpersonella metafunktionen fokuserar som namnet antyder på skapandet av relationer 

i kommunikationssituationen och språkets roll i denna process. Den skapade betydelsen i 

situationen beror på olika val som sändaren gör utifrån vilken funktion personen önskar att 

yttrandet ska ha. Detta kan illustreras genom att återvända till exemplet från inledningen – vill 

man markera fullständig kontroll över sin närvaro och sudda bort alla tvivel kan ska 

användas: Vi ska komma på festen. Vill man däremot låta det vara lite spelrum i yttrandet så 

är kan möjligt att använda: Vi kan komma på festen. Denna uppsats är fokuserad kring den del 

av den interpersonella metafunktionen som rör modalitet, det vill säga möjligheten att 
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nyansera en sats, men innan en fördjupning av modalitet presenteras kan det vara på plats att 

bekantas med de språkhandlingar som modaliteten verkar inom. 

Ur ett interpersonellt perspektiv ses språket som ett spel mellan två eller flera personer där de 

olika språkliga valen sändaren gör kan ses som drag som sätter ramen för hur det språkliga 

samspelet kommer fortgå. Dessa drag kallas språkhandlingar. I modellen finns fyra stycken 

språkhandlingar: påstående, fråga, erbjudande och uppmaning. De fyra språkhandlingarna kan 

delas upp i två grupper utifrån om de förhåller sig till ett utbyte av information eller ett utbyte 

av varor och tjänster. Ett påstående och en frågas funktion rör sig om ett utbyte av information 

medan ett erbjudande och en uppmanings funktion handlar om ett utbyte av varor och tjänster. 

I dessa utbyten finns enligt den funktionella grammatiken två stycken talarroller möjliga – en 

givande och en krävande. Ett påstående är exempelvis att ge information medan en 

uppmaning är att kräva en handling. Språkhandlingarna karaktäriseras av relationen till de två 

utbytena och de två talarrollerna, och presenteras i tabellen nedan. Exemplen är mina egna.  

 

Tabell 1 – De interpersonella språkhandlingarna (Holmberg & Karlsson 2006:34).  

    

    

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Olika språkhandlingar väljs i det språkliga spelet beroende på vilken funktion och skapad 

betydelse sändaren önskar att yttrandet ska ha. Uttryck för modalitet verkar inom dessa 
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Talarroll: 

Påstående 

Erbjudande Uppmaning 

Krävande 

Fråga 

Givande 

Jag har mycket att göra 

inför festen imorgon. 

Jag kan komma tidigare. 

Kan du hjälpa mig? 

Kom vid fem! 



14 
 

språkhandlingar och skapar möjligheter att ytterligare modifiera yttrandets funktion och 

betydelse.  

Modalitet beskrevs i inledningen som olika sätt att nyansera och modifiera en sats beroende 

på vilken betydelse den ska få för mottagaren. En sats utan uttryck för modalitet – Vi kommer 

på festen – kan ställas mot sin negerande motsats – Vi kommer inte på festen. 

Modifieringsmöjligheterna, modaliteten, finns mellan dessa två ytterligheter. De vanligaste 

uttrycken för modalitet är modala verb (kan, bör, brukar, vill m.fl.), och interpersonella 

satsadverbial som till exempel kanske, ibland, förmodligen, nog och vanligtvis. Beroende på 

vilket grammatiskt uttryck sändaren väljer att använda kan valet placeras in på någon av fyra 

betydelseskalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. De fyra betydelseskalorna 

presenteras nedan.  

4.1 Sannolikhet 
Sannoliksmodalitet markerar olika grader av säkerhet i en sändares yttrande. Sannolikheten i 

ett påstående kan avslöja sändarens säkerhet i förhållande till det sagda, men också användas 

medvetet för att mottagaren ska uppfatta yttrandet på ett visst sätt. Med till exempel en låg 

grad av sannolikhet kan sändaren yttra sig med vaghet, och därigenom undvika eventuellt 

ansvar om det aktuella påståendet överträffas av ett med större sanningshalt. Det kan regna 

idag. Detta yttrande är svårt att totalt motsäga. Möjligheten för regn finns, och om regnet 

uteblir så fanns möjligheten alltid där. Vidare avslöjar både låg och hög grad av sannolikhet 

sändarens förhållande till det sagda. Ett yttrande med hög grad av sannolikhet – Det kommer 

säkert att regna idag - kan ge oss en inblick i sändarens intentioner och relation med ämnet. 

Ännu en dag med regn, och sändaren börjar möjligtvis bli trött på den eviga nederbörden.   

 

Modalitetsskala 1 - De tre graderna av sannolikhet (Holmberg & Karlsson 2006:60). 

  SANNOLIKHET   

Negerat 

påstående, utan 

modalitet 

Låg grad 

(tänkbart) 

Medelhög grad 

(troligt) 

Hög grad 

(säkert) 

Onegerat 

påstående, utan 

modalitet 

Din ekonomi 

får sig inte en 

törn i dag. 

Din ekonomi 

kan få sig en 

törn i dag.  

Din ekonomi bör 

få sig en törn i 

dag. 

Din ekonomi 

måste få sig en 

törn i dag.  

Din ekonomi 

får sig en törn i 

dag.  
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4.2 Vanlighet 
Vanlighetsmodalitet markerar ett yttrandes giltighet i förhållande till tid – hur länge 

information gäller. Kan och brukar är de enda modala verb som kan uttrycka vanlighet, och 

de placeras därför ofta tillsammans med interpersonella satsadverbial så som ibland, ofta och 

alltid för att nyansera modifieringen. Sändaren kan med vanlighetsmodalitet förse yttrandet 

med olika grader av giltighet. Jag tar alltid av mig strumporna inomhus – ett yttrande med 

hög grad av vanlighet, markerar att yttrandets giltighet är hög. Det gäller alltid. Ett yttrande 

med låg grad av vanlighet – Jag tar ibland av mig strumporna inomhus – visar istället upp en 

lägre grad av giltighet då det vid många tillfällen inte sker.  

 

Modalitetsskala 2 - De tre graderna av vanlighet (Holmberg & Karlsson 2006:62). 

  VANLIGHET   

Negerat 

påstående, utan 

modalitet 

Låg grad  

(ibland)  

Medelhög grad 

(vanligen) 

Hög grad 

(alltid) 

Onegerat 

påstående, utan 

modalitet 

Stenar tas inte 

bort under 

operationen 

Stenar kan 

ibland tas bort 

under 

operationen 

Stenar brukar 

ofta tas bort 

under 

operationen. 

Stenar brukar 

alltid tas bort 

under 

operationen.  

Stenar tas bort 

under 

operationen.  

 

 

4.3 Förpliktelse  
Förpliktelsemodalitet används för att modifiera en uppmanings förpliktelse. Sändaren kan 

med olika grader av förpliktelse förmedla en uppmaning så att den av mottagaren uppfattas 

som mer eller mindre tvingande. Beroende på vilken grad av förpliktelse som sändaren 

använder sätts ramar upp för mottagarens förväntade beteende. Du får börja äta och Du ska 

börja äta förmedlar till mottagaren olika grader av förpliktelse. En låg grad av förpliktelse – 

Du får börja äta – ger mottagaren informationen att det är tillåtet att börja, och att det är 

mottagaren själv som bestämmer över matintaget. En hög grad av förpliktelse – Du ska börja 

äta – är tvingande, och lämnar få handlingsalternativ för mottagaren. Förpliktelsemodalitet tar 

sig uttryck som påståendesatser då uppmaningssatsen i sig kräver handling.    
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Modalitetsskala 3 - De tre graderna av förpliktelse (Holmberg & Karlsson 2006:63). 

  FÖRPLIKTELSE   

Negerad 

uppmaning, 

utan modalitet 

Låg grad 

(tillåtet/möjligt) 

Medelhög grad 

(rekommenderat) 

Hög grad 

(nödvändigt) 

Onegerad 

uppmaning, 

utan modalitet 

Fyll inte i en 

särskild 

blankett! 

Du kan fylla i 

en särskild 

blankett. 

Du bör fylla i en 

särskild blankett. 

Du ska fylla en 

särskild 

blankett. 

Fyll i en 

särskild 

blankett! 

 

 

4.4 Villighet 
Villighetsmodalitet markerar hur hårt en sändare binder sig till ett erbjudande. Sändaren kan 

med olika grader av villighet skapa en distans från genomförandet av det sagda. Med ett 

yttrande med låg grad av villighet, som till exempel Jag kan göra det, distanserar sig sändaren 

från genomförandet som i detta fall blir en av många möjliga resultat. Om istället ett yttrande 

med hög villighet för fram – Jag ska göra det – markerar sändaren att ett beslut är taget, och 

att genomförandet är säkerställt. Villighetsmodalitet kan därför sägas sätta ramar för 

sändarens olika handlingsalternativ i förhållande till det erbjudande som yttrandet innehåller. 

 

Modalitetsskala 4 - De tre graderna av villighet (Holmberg & Karlsson 2006:65). 

  VILLIGHET   

Negerat 

erbjudande, utan 

modalitet 

Låg grad 

(beredd) 

Medelhög grad 

(villig) 

Hög grad 

(angelägen) 

Onegerat 

erbjudande, 

utan modalitet 

Nej, ni får inget 

nationellt mål 

för 

försäljningen av 

förnybara 

bränslen! 

Vi kan sätta upp 

ett nationellt 

mål för 

försäljningen av 

förnybara 

bränslen. 

Vi vill sätta upp 

ett nationellt 

mål för 

försäljningen av 

förnybara 

bränslen. 

Vi ska sätta upp 

ett nationellt 

mål för 

försäljningen av 

förnybara 

bränslen. 

Varsågod! Här 

får ni ett 

nationellt mål 

för 

försäljningen av 

förnybara 

bränslen! 
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Som ovanstående skalor visar så finns det några modala verb (kan, bör, ska, måste) som 

uttrycker flera former av modalitet. Detta medför att man i analys av modalitet måste ta i 

beaktande hela satsens betydelse i sin kontext för att finna vilken typ av modalitet som verbet 

gör uttryck för. 

Avslutningsvis kan ytterligare ett alternativ för att uttrycka modalitet lyftas fram, nämligen 

modalitetsmetaforer (Holmberg & Karlsson 2006:69). En modalitetsmetafor är när 

modaliteten uttrycks i en närliggande sats istället för i den aktuella satsen. Detta grammatiska 

val gör att modaliteten kan bli mer subjektivt betingad – Jag tror inte att det kommer fungera 

– eller mer objektiv och förskjuta bedömningen bort från den som yttrar sig – Det kommer 

inte att fungera. En objektiv modalitetsmetafor uttrycks genom att sätta det som satsens 

subjekt. En objektiv förskjutning av modaliteten genom en extra sats möjliggör för sändaren 

att distansera sig från modaliteten, och i detta fall slå ner på förslaget utan att själv ta ansvar 

för handlingen. 

 

5. Tillvägagångssätt 
Då målet med uppsatsen är att undersöka om en utveckling skett över tid tog arbetet sin 

utgångspunkt i att avgränsa antal gruppdiskussioner som skulle analyseras. För att få ett 

relevant tidsspann mellan diskussionerna så att en eventuell språklig utveckling skulle kunna 

framträda valdes initialt de två första och de två sista diskussionerna. Dessa fyra 

gruppdiskussioner tematiserades utifrån innehållet för att jag skulle kunna finna ett relevant 

och återkommande ämne som kunde avgränsa arbetets analysfokus. Bedömning var både det 

begrepp och det ämne som framträdde starkast i materialet och återkom frekvent i 

diskussionerna och diskuterades utifrån många olika perspektiv. Jag kunde därför göra en 

avgränsning och begreppet och ämnet bedömning blev fokus för vidare analys. Uppsatsens 

tidsomfattning drev fram ytterligare en avgränsning då samtliga fyra gruppdiskussioner 

innehöll för mycket material för att analysera inom projektets ram. Gruppdiskussion 1 och 

gruppdiskussion 2, en av de två första och en av de två sista, valdes ut på grund av deras 

starka sammanlänkning av diskussioner om begreppet och ämnet bedömning samt för det 

relevanta tidsspann som fanns mellan inspelningstillfällena.  

De två utvalda gruppdiskussionerna bearbetades sedan på en rad olika sätt. Först isolerades 

passager i materialet som berörde bedömning. Då undersökningens fokus ligger på 

lärarstudenternas utveckling ströks forskningsledarens kommentarer från materialet. Därefter 
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ströks även de transkriberade diskussionernas metakommentarer (markeringar för skratt, 

instämmande etc.) för att materialet skulle koncentreras kring lärarstudenternas yttranden 

samt för att bidra till en enklare meningsstruktur i analysstadiet. I samband med detta arbete 

anonymiserades materialet. Utifrån den första gruppdiskussionens första yttrande numrerades 

studenterna utefter vilken ordning de yttrade sig i samtalet. Den första studenten som yttrade 

sig blev Student 1. Nästa student som yttrade sig blev Student 2 och så vidare.1  

Analysarbetet startade med en tematisering av de avsnitt ur gruppdiskussionerna som 

behandlade begreppet och ämnet bedömning. För att kunna uttala sig om hur studenterna talar 

om bedömning behövde jag hitta avgränsningar i materialet för närmre analys. 

Tematiseringen av materialet blev därför ett första steg mot att besvara min forskningsfråga 

om hur studenterna talar om bedömning. De två teman som framträdde tydligast var 

bedömning i förhållande till betygsättning och bedömning i förhållande till eleven. Dessa två 

teman valdes för analys av två skäl. För det första framträdde temana tydligt i båda 

gruppdiskussionerna, vilket möjliggjorde en jämförelse över tid. För det andra var samtalet 

inom respektive tema strukturerat i längre tematiska stycken, vilket underlättar en 

interpersonell analys av det sagda. Efter tematiseringen av det avgränsade materialet 

färgkodades studenternas yttranden beroende på om ett modalt verb eller ett interpersonellt 

satsadverbial valdes för att uttrycka modalitet. Resultaten av kodningen förde jag därefter in i 

tabeller som delades upp utifrån tema och val av modalitetsuttryck. Därtill kommer en 

kategori som jag har valt att kalla dubbelmodalitet, det vill säga att både ett modalt verb och 

ett interpersonellt satsadverbial uttrycker modalitet inom samma sats. Verbet och adverbialet 

kan i dubbelmodaliteten uttrycka modalitet inom samma modalitetskategori eller i en 

kombination av två olika modalitetskategorier. Vidare analyserade jag varje yttrande i sin 

kontext för att bestämma vilken av de fyra betydelseskalorna (sannolikhet, vanlighet, 

förpliktelse, villighet) som det modala verbet eller det interpersonella satsadverbialet gav 

uttryck för. Utöver de satsadverbial som passade in i modalitetsskalorna las även fokus på 

satsadverbial som uttrycker intensitet, så som liksom och faktiskt (Holmberg & Karlsson 

2006:68), då de har en inverkan på den interpersonella strukturen. 

I materialet framträdde satsadverbialen ju och väl. Dessa satsadverbial var inte del av de 

modeller som Holmberg & Karlsson (2006) presenterar, och fick därför placeras in i modellen 

eftersom de uttryckte modalitet i sin kontext. Satsadverbialet ju används som förstärkning av 

                                                           
1 I gruppdiskussion 2 är Student 2 frånvarande. De resterande studenterna kvarhåller sina tilldelade 
numreringar från gruppdiskussion 1.   
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det yttrande sändaren vill förmedla till gruppen. Med användandet av ju försöker sändaren 

befästa sitt yttrande med en hög grad av giltighet. Ju placeras därför in på betydelseskalan 

sannolikhet och ger uttryck för en hög grad av sannolikhet. Adverbialet väl uttrycker även det 

sannolikhet, men inte i lika hög grad som ju. Med användandet av väl försöker sändaren 

befästa yttrandets giltighet genom att referera till gruppens gemensamma förståelse av 

verkligheten. En säkerhet uppvisas i yttrandet om att gruppen förmodligen har liknande 

uppfattning om det sagda, men en osäkerhet finns om yttrandets definitiva giltighet. Då 

adverbialet väl i sin kontext uppvisar både en säkerhet och en osäkerhet om yttrandets 

giltighet placeras det in i betydelseskalan sannolikhet och ger uttryck för en medelhög grad av 

sannolikhet. Vidare i förhållande till analysen av både de interpersonella satsadverbialen och 

de modala verben har inga negerande satser analyserats på grund av att de fungerar på en 

negerad modalitetsskala (Holmgren & Karlsson 2006:67f).  

 

5.1 Problematisering av metod och material  
Den valda metoden kan inte härleda den förändring som skett exklusivt till 

ämneslärarutbildningen eller till någon av dess delar. Uppsatsens anspråk blir därför att visa 

på en utveckling i ett förhållningssätt som även avspeglas i språket hos ett fåtal individer som 

undergått ämneslärarutbildningen vid en specifik tidpunkt.  

Min medverkan i materialet från forskningsprojektet Att utbildas till svensklärare i teori och 

praktik kräver här en fördjupad kommentar då jag har valt att analysera materialet inom 

ramen för denna uppsats och själv är en av de studenter som deltar i de inspelade 

diskussionerna. För att studiens resultat inte ska ifrågasättas på forskningsetiska grunder följer 

nedan ett resonemang kring min medverkan i materialet. Forskningsprojektet Att utbildas till 

svensklärare i teori och praktik sträcker sig från utbildningens start till cirka fyra år in i 

utbildningen. Vid tiden för projektet var jag inte medveten om eller gick i tankar kring denna 

uppsats utformning eller ämne. Det medför att jag under gruppdiskussionerna inte har haft 

någon som helst möjlighet att påverka resultatet, av den enkla anledningen att jag inte visste 

om att jag skulle genomföra mitt examensarbete inom ramen för projektet. Att jag inte visste 

att jag skulle skriva denna uppsats gör att materialet fråntas forskningsetisk konflikt. Vidare är 

denna uppsats analysarbete kvantitativt med en stark teoretisk ram, vilket reducerar risken för 

en subjektiv tolkning av materialet. Analysen utgår från språkets interpersonella metafunktion 

som gör att fokus hamnar på hur lärarstudenterna yttrar sig om ämnet. Detta medför att 

uppsatsens reliabilitet stärks. 
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5.2 Etiska överväganden 
Uppsatsens arbete har utgått från och följt Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2017). De övriga deltagarna som medverkar i materialet har blivit 

informerade om forskningens syfte. De har också blivit informerade om att deras medverkan 

är frivillig, och att de när som helst får lov att avbryta sin medverkan. Lärarstudenterna har 

alla gett sitt fulla samtycke utifrån denna information och har vidare blivit anonymiserade. De 

har också blivit informerade att materialet och deras uppgifter inte kommer användas till 

något annat än att svara på uppsatsens frågeställningar.        

 

6. Resultat och analys 
I detta avsnitt redogör jag för de resultat som framkom av undersökningen. De språkliga 

uttryck för modalitet som har varit undersökningens fokus är modala verb och interpersonella 

satsadverbial. Fokus har också lagts på när dessa två språkliga uttryck realiserar modalitet 

inom samma sats, en så kallad dubbelmodalitet. Utifrån undersökningens kvantitativa resultat 

försöker jag i analysen säga något om resultatens kvalitativa egenskaper. En sammanfattning 

av det kvantitativa analysresultatet bifogas som bilagor i slutet av texten. Resultaten och 

analysen presenteras parallellt och avsnittet är uppdelat utefter resultatens förhållande till 

forskningsfrågorna. Den tidigare forskningen kommer även den parallellt förhållas till 

undersökningens resultat. Den första delen svarar på frågan om hur studenterna talar om 

bedömning. Den andra delen behandlar vilka modalitetsuttryck studenterna använder i 

förhållande till begreppet och ämnet bedömning. Den tredje och avslutande delen fokuserar på 

frågan om det finns en förändring i användandet av modalitetsuttryck, i förhållande till 

begreppet och ämnet bedömning, över tid och hur den förändringen i så fall sig till uttryck. 

 

6.1 Studenternas tal om bedömning 
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat utifrån de två tematiska indelningarna 

bedömning och betygsättning och bedömning och eleven. Den tematiska uppdelningen 

motiveras genom att den möjliggör för en mer närliggande analys av studenternas 

förhållningssätt till begreppet och ämnet bedömning. Först presenteras resultaten inom temat 

bedömning och betygsättning, och följs sedan upp av resultaten inom temat bedömning och 

eleven.  
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6.1.1 Bedömning och betygsättning 

Inom temat bedömning och betygsättning diskuterar studenterna bedömning i förhållande till 

ett övergripande betygssystem utifrån flera perspektiv. Diskussionerna samlas runt hur det 

praktiska arbetet med bedömning sker i förhållande till ett summativt betygssystem, vad det är 

som bedöms i denna process och hur man som lärare ska understödja elevernas utveckling 

genom bedömning. I den första gruppdiskussionen reflekterar studenterna kring hur 

bedömning och utveckling samspelar, och hur denna process påverkas av ett summativt 

betygssystem. Studenterna problematiserar i samtalet hur betygssystemets summativa karaktär 

tar överhand i förhållande till bedömningens formativa egenskaper. 

Student 1: det är nog en väldigt stor risk att man drabbas av misärsjukan, att 

man bara poängterar det som är dåligt, eller rättare sagt det som kan bli bättre, 

ja, men att man ständigt bara kommer in på det och då glömmer man bort det 

som faktiskt funkar bra och så landar man i det klassiska att det jag inte tar upp, 

det är bra. 

Student 4: som på körskolan, säger jag inget är det rakt fram, det är världens 

sämsta direction ever…, man bara, ja… det är ju en skitdum grej. Jo men det du 

säger är skitviktigt för att det… det drivs ju mer och mer mot betygsättande, det 

ska vara en sån naturlig del av vardagen… Självklart är det en vardag för en 

lärare, men jag tycker att det går åt ett håll där just det ska vara en sån liksom 

första steget, känns det som, först betyg och sedan är det utveckling, och jag vet 

inte, jag gillar inte den tankegången… över huvud taget. (Gruppdiskussion 1). 

 

Studenternas tankegångar om risken att en lärare i bedömningen av en elevskriven text 

fokuserar på textens formella brister ligger in i linje med resonemang hos Lundin & Linnér 

(2013), Östlund-Stjärnegårdh (2002), Bergman-Claeson (2002) och Parmenius Swärd (2008). 

Studenterna uttrycker en oro för att falla in i det som Student 1 kallar för det ”klassiska”, en 

bedömningsprocess fokuserad på textens brister och tillkortakommanden. Den bristfokuserade 

bedömningsprocessen kopplas i nästa yttrande samman med ett resonemang om relationen 

mellan summativ bedömning och utveckling. Student 4 uttrycker sig i yttrandet negativt om 

en utveckling där hen ser den summativa bedömningen prioriteras på bekostnad av den 

formativa bedömningen. Lundin & Linnér (2013) skisserar upp en liknande bild, där lärarna 

fokuserar på bedömning i förhållande till formella strukturer i mötet med en elevskriven text, 

och den språkutvecklande aspekten får som bäst en sekundär roll.  
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I den andra gruppdiskussionen fortsätter studenterna att uppehålla sig kring samspelet mellan 

bedömning och utveckling, denna gång mer inriktad på en problematisering kring processen 

att mäta kunskap i teori och praktik.  

Student 4: men sedan kanske man också måste ställa frågan ”varför mäter man 

det?” Mäter man det för att ge någon form av respons för att det ska utvecklas 

eller mäter man bara för att… 

Student 3: för att ge betyg. 

Student 4: för att ge betyg och för att det ska passa in i den här… summativa 

systemet som vi arbetar i… liksom, vad… liksom, själva bakgrunden till 

mätningen kanske också behöver diskuteras (Gruppdiskussion 2). 

 

Samtalet är denna gång tätare sammanlänkat med betygskriterierna, och studenterna 

reflekterar kring lärarens tolkningsutrymme av kriterierna och hur begreppen tolkning och 

mätning samtidigt samspelar och står i konflikt med varandra i bedömningsprocessen.  

Student 4: ja och diskussionen inom gruppen gick ju likadant, lite som här. 

Alltså, hur mäter vi, hur är… hur ska man se det här? I denna texten, hur vilk… 

i vilken grad… Och alla hade olika tankar om vad som var acceptabelt, vissa 

hängde upp sig mer på den språkliga strukturen medan vissa kollade mer på 

innehållet, alltså hur det… ja, det är svårt. (Gruppdiskussion 2). 

Student 1: nej, men jag känner alltid när jag tittar på betygskriterierna, jag 

känner varenda gång att ”det här kan jag… bedöma på olika sätt, faktiskt.” Ofta, 

inte alltid. Har… har jag väldigt instrumentella, så här, ”så här är det”, då är det 

ju liksom lättare, det är ju därför man ändå… lutar sig mot det, mot en väldigt 

tydlig mätning. (Gruppdiskussion 2). 

 

I diskussionen framhåller studenterna relationen mellan tolkning och mätning som komplex 

då de möter en bedömningspraktik som förhåller sig till både till det objektiva och det 

subjektiva. Studenternas resonemang kan kopplas samman med Skar (2013), som lyfter fram 

och ifrågasätter bedömningsprocessens validitet, legitimitet och likvärdighet utifrån lärares 

tillvägagångssätt. Studenterna reflekterar över skillnader i bedömnings- och 

tolkningsprocessen mellan lärare och skolor och problematiserar genomgående egna upplevda 

skillnader i förhållande till lärarens tolkning av text och betygskriterier. 

De båda gruppdiskussionerna uppehåller sig vid relationen mellan bedömning och utveckling. 

Vid båda tillfällena problematiserar studenterna bedömningsprocessen med diskussioner om 
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vilken roll elevernas möjliga utveckling får i bedömningen. I studenternas reflektioner 

uttrycks en önskan om en utvecklande bedömning i motsats till betygssystemets summativa 

mätningspraktik. Gemensamt för de två diskussionerna är även att de sammanlänkar skolans 

mätningspraktik med större normativa samhällsströmmar.   

Student 2: det handlar om att vi glömmer bort, vi får inte chanserna och 

möjligheterna om vi inte får de betygen, siffrorna som någon annan har sagt att 

vi måste klara (gruppdiskussion 1). 

Student 4: fast jag är rädd för det… jag är rädd att det… den, liksom, den mät… 

mätmonstret ska liksom ta upp och allting ska instrumenteras och hela det, 

liksom, socialiserande delen av läraruppdraget och skolans funktion över lag 

bara reduceras ner till någon form av… jag vet inte, sorteringsmaskin… nej, det 

är inte gôtt. Det är inte gôtt. (Gruppdiskussion 2).  

 

Skar (2013) framhåller den aspekt av bedömning som mäts för jämförelse mellan elever, 

skolor och länder, och studenterna problematiserar denna del av bedömningsprocessen 

genomgående i båda gruppdiskussionerna. Vidare sker en förflyttning mellan de två 

gruppdiskussionerna angående hur studenterna förhåller sig till betygssystemet. Den första 

diskussionen karaktäriseras av en distans till betygssystemet, medan i studenterna i den andra 

diskussionen uppvisar en förtrogenhet med betygssystemet och problematiserar detta ur flera 

perspektiv så som till exempel betygskriteriernas tolkningsutrymme, möjligheten till 

sambedömning och involveringen av eleverna i bedömningsprocessen. 

 

6.1.2 Bedömning och eleven 

Inom temat bedömning och eleven diskuterar studenterna relationen mellan elev och 

bedömning – vilken påverkan bedömningsprocessen har på eleven och hur man som lärare 

understödjer elevernas utveckling genom bedömning. I den första gruppdiskussionen är 

samtalet centrerat kring bedömning av muntliga framträdanden, och studenterna reflekterar 

om hur bedömningsprocessen påverkar eleven.  

Student 1: det är så svårt också med talet just om man skulle vilja gå in sen och 

rätta till eller vad man ska säga, hos någon som har haft ett muntligt 

framträdande, eller någonting, för att talet är så starkt knutet till dens egna jag, 

så det finns… det blir liksom nästan som kritik mot… 

Student 4: jo men varför är det så personligt kopplat då? 
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Student 1: jo men just mitt tal är mitt… (Gruppdiskussion 1).  

 

Studenterna lyfter fram svårigheten att som lärare bedöma och sedan förmedla den 

bedömningen till en elev då språket, i detta fall det talade, är starkt sammankopplat med 

identiteten. Både Bergman-Claeson (2002) och Parmenius Swärd (2008) lyfter fram språkets 

identitetsbärande och identitetsutvecklande funktion och problematiserar förhållandet mellan 

bedömningsprocessen och elevers fortsatta skrivande och framhåller att elevens 

skrivutveckling påverkas av lärarens respons. Problematiseringen kring 

bedömningsprocessens påverkan på eleven är i studenternas reflektion fört över till att handla 

om det talade språket, men samma oro återstår. Studenterna medvetliggör i samtalet 

kopplingen mellan språk och identitet och diskuterar vidare vilka strategier som är möjliga för 

att bedömningen ska få en utvecklande effekt istället för en hämmande. 

Student 2: men hur känner ni, om man skulle be en elev hålla ett tal och sen 

lämna in talet både på papper och sen hålla anförandet, jag personligen skulle 

nog tycka att det var lättare att sätta sig med eleven och ”såhär skrev du…” 

alltså, att man nästan tar ner det på skriftnivå för att där blir det kanske ändå 

liksom lite mindre känsligt. (Gruppdiskussion 1).  

I reflektionen förs också av studenterna fram en oro för om de bedömningsstrategier som 

diskuteras kan finna en plats i en tidspressad arbetsmiljö.  

I den andra gruppdiskussionen ligger samtalets fokus på vikten av att involvera eleverna i 

bedömningsprocessen.  

Student 1: … Men jag tror att det är ganska viktigt och att vi inte är riktigt så 

noga med det idag, att prata med dem om det ofta. Inte bara gå igenom 

betygskriterierna… utan prata om vad är det man bedömer i, hur är det jag 

jobbar. ”Jo, jag jobbar så här” och sedan om jag tittar på en sådan här text visar 

på exempel ibland och så vidare… (Gruppdiskussion 2). 

 

Studenterna reflekterar om hur en god kommunikation mellan lärare och elever angående 

bedömningsprocessen är viktig för elevernas utveckling. Resonemanget kan kopplas 

tillsammans med Skars (2013:191f) argument att bedömningsprocessens validitet kan 

ifrågasättas utifrån hur bedömningsinformation kommuniceras mellan lärare och elever. 

Studenterna lyfter återkommande fram strategin att explicit medvetliggöra eleverna om 

bedömningsprocessens praktik och vikten i att läraren motiverar denna praktik för eleverna. 
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Skar framhåller att betygsystemets trovärdighet är beroende av transparens (Skar 2013:192), 

och i exemplet nedan lyfter Student 3 fram explicit medvetliggörande och motivering som en 

strategi för att adressera elevers ifrågasättning av systemets trovärdighet. 

Student 3: ja, jag tänker så här i argumenterande texter och så, så är det ju... kan 

ju elever ”ah, det är för att du inte håller med mig!” Men det är ju viktigt där att, 

så här, ”ja, det är inte dig som person utan det är texten, det är viktigt att du 

har… välargumenterat, var har du tagit det här ifrån”, ställa det mot någonting 

annat, alltså, visa på det också. För det kan ju också… det är klart att det finns 

lärare såklart som bedömer utifrån… bara person men… det är ju viktigt att se… 

ja men, motivera vad det är man bedömer. (Gruppdiskussion 2). 

 

Studenterna reflekterar vidare kring hur de ska balansera mellan en fördjupad och inbjudande 

bedömningsprocess och ämnesstoffet. I relation till detta uttrycks det att avsaknad av tid är en 

av faktorerna som samspelar i denna balansakt. 

Gemensamt för de två gruppdiskussionerna är att studenterna vid båda tillfällena ställer sig 

frågande inför hur man som lärare ska arbeta praktiskt med en utvecklande bedömning. I den 

första gruppdiskussionen förhåller sig studenterna till en väldigt specifik situation – nämligen 

muntliga framträdanden – och strategier för individuell bedömning. I den andra 

gruppdiskussionen lyfter de upp diskussionen på ett mer övergripande plan och diskuterar 

bedömning ur ett mer teoretiskt och systemiskt perspektiv och i förhållande till eleverna som 

grupp. I båda gruppdiskussionerna lyfts tidsbrist upp som en faktor som står i motsättning 

med en utvecklande bedömningsprocess. 

Student 4: frågan är om det liksom finns tid i dagens lärarroll, det skulle ju 

verkligen vara en sån handson-grej, liksom, underbart om det fanns det, men… 

alltså, nu vet jag ju inte hur det är att vara lärare men det känns ju som, vad man 

hör, så blir det bara mindre och mindre för att just… ta tag i det. 

(Gruppdiskussion 1). 

Student 1: sedan tror jag man säll… alltså, man lägger för lite tid att faktiskt 

prata bedömning med eleverna under lektioner också för man har så mycket 

annat man måste gå igenom… (Gruppdiskussion 2). 

 

Vidare sker mellan de två gruppdiskussionerna en förflyttning av studenternas fokus från det 

man skulle kunna beskriva som ”utlärning” till ”inlärning” i förhållande till 

bedömningsprocessen. I den första gruppdiskussionen är studenterna fokuserade på hur de ska 
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förmedla bedömningen på bästa sätt till eleven så att en utvecklande process kan ske i nästa 

led. Detta perspektiv har förändrats till den andra gruppdiskussionen då studenterna är 

betydligt mer fokuserade på hur de ska involvera eleven i bedömningsprocessens alla steg. 

Studenternas omformulering av relationen mellan läraren och eleven i förhållande till 

bedömningsprocessen går att relatera till Bergman-Claesons rollförflyttning från den 

korrigerade normväktaren till den kommunicerande responsgivaren (Bergman-Claeson 

2002:6). Båda undersökningarna presenterar i viss mån en utveckling från en praktik baserad i 

att korrigera en produkt till en praktik grundad i att kommunicera om en process. Studenternas 

fokus har i materialet flyttats från en förmedlande relation till ett gemensamt kunskapsprojekt, 

där eleven och läraren tillsammans engagerar sig i inlärningsprocessens komplexitet. 

Student 1: ja, det tror jag är jätteviktigt. Att hela tiden motivera… innan… så 

man inte sitter i det efteråt. Då är det för sent, då har man… då har de tappat sin 

chans, för det handlar ju om att ge eleven en chans också... att… för att vad de 

tolkar som att man bedömer är kanske någonting annat än vad man faktiskt 

bedömer och då ger man dem en chans att faktiskt visa det som man ska 

bedöma. (Gruppdiskussion 2). 

 

6.2 Studenternas användning av modalitetsuttryck 
I denna del av analysen ligger fokus på vilka modalitetsuttryck studenterna realiserar i 

förhållande till begreppet och ämnet bedömning inom ramen för de tematiska indelningarna. 

Först kommer studenternas användning av modala verb presenteras, sedan kommer 

användningen av interpersonella satsadverbial föras fram och avslutningsvis kommer fokus 

ligga på studenternas användning av dubbelmodalitet. Varje fokusområde kommer först lyfta 

fram de resultat som är gemensamma för de två tematiska indelningarna för att sedan föra 

fram de resultat som skiljer indelningarna åt.     

6.2.1 Modala verb 

I båda de tematiska indelningarna – bedömning och betygsättning och bedömning och eleven 

– ser man i materialet att studenterna i stor utsträckning använder modalitetsuttryck som 

uttrycker förpliktelse. Även modalitetsuttryck som uttrycker villighet och sannolikhet 

förekommer i materialet, men då tydligt mindre frekvent än uttryck för förpliktelse. 

Förpliktelsemodaliteten uttrycks i materialet av de modala verben får, ska, kunna, kan, skulle, 

måste, behöver, få och fick.  

Student 3: vi måste förhålla oss till kunskapskraven (Gruppdiskussion 2).  
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I materialet uttrycks enbart låg och hög grad av förpliktelse. En tendens inom temat 

bedömning och betygsättning är att hög grad av förpliktelse används i relation till tal om 

betygssystemets summativa karaktär och den påverkan detta system har på läraren och 

eleverna.  

Student 2: vi får inte chanserna och möjligheterna om vi inte får de betygen, 

siffrorna som någon annan har sagt att vi måste klara (Gruppdiskussion 1).  

 

Användningen av en hög grad av förpliktelse i förhållande till betygssystemet kan tolkas som 

att studenterna förhåller sig till betygssystemet som ett system av regler och förordningar de 

måste anpassa sig till. Tendensen är tydligast utryckt i den första gruppdiskussionen. I sin 

kontext blir användningen av en hög grad av förpliktelse ett tecken på att studenterna ställer 

sig frågande om betygssystemets varande i det svenska skolsystemet. 

Sannolikhetsmodaliteten uttrycks genom de modala verben kan, ska och skulle.  

Student 3: för eftersom det kan se så olika ut… (Gruppdiskussion 2).  

Villighetsmodaliteten realiseras i materialet genom de modala verben vilja och vill. De två 

modala verben vill och vilja uttrycker båda villighet i medelhög grad, vilket betyder att enbart 

en grad av villighetsmodalitet realiseras i materialet. Avsaknaden av låg och hög grad av 

villighet i materialet kan tolkas som att studenterna binder sig till en önskan om att handla på 

ett visst sätt i förhållande till sitt framtida yrke, men binder sig inte för hårt genom att till 

exempel använda ska. Villighet i medelhög grad uttrycker en önskan om att binda sig till ett 

visst beteende, men öppnar samtidigt upp för andra handlingsalternativ.  

Student 1: Det känns som om vi allihopa är inne på att vilja språkutveckla först 

liksom (Gruppdiskussion 1).  

Den skillnad som kan ses mellan de tematiska indelningarna var att det uttrycktes mer 

villighetsmodalitet i bedömning och betygsättning. En möjlig tolkning av denna skillnad är att 

studenterna känner sig mer osäkra i en diskussion om betygssystemet än om bedömningens 

påverkan på eleven att de därför vill möjliggöra andra framtida handlingsalternativ. Något 

som också kan spela in i att de känner sig mer bekväma att uttala sig om bedömningens 

påverkan på eleven än om betygssystemets komplexa praktiska tillämpning är att studenterna 

vid tiden för diskussionerna har blivit bedömda fler gånger än vad de har bedömt. 

Resonemanget kan jämföras med Lundin och Linnérs (2013) tankegångar om lärarstudenters 

vana att prioritera en bedömningsläsning av en elevskriven text över en språkutvecklande 
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läsning. Lundin & Linnér (2013) framhåller att studenternas tillvaro i en kontext där 

bedömning är närvarande ur flera perspektiv påverkar deras agerande angående elevtexten. 

Förtroligheten med upplevelsen av att vara bedömd kan vara det som leder till en mer direkt 

kommunikation inom temat bedömning och eleven. 

 

6.2.2 Interpersonella satsadverbial 

I förhållande till de interpersonella satsadverbialen var uttryck för sannolikhetsmodalitet 

dominerande i materialet. Några enstaka fall av modalitetsuttryck som uttrycker vanlighet 

förekom. Sannolikhetsmodaliteten uttrycks i materialet genom satsadverbialen väl, ju, kanske 

och nog. Vanlighetsmodaliteten uttrycks genom alltid och ofta.  

Student 1: … först tar man väl upp normbryt… normbrotten…(Gruppdiskussion 

1). 

Student 1: ja, men det är det ju, det är alltid en känsla också hur jag tolkar 

kriterierna… (Gruppdiskussion 2).  

 

Angående satsadverbialet ju framgick det av materialet att beroende på yttrandets kontext kan 

adverbialets funktion förändras. Den primära funktionen för adverbialet ju är som tidigare 

nämnt att befästa och förstärka giltigheten i sändarens yttrande genom att uttrycka sannolikhet 

i hög grad. Det som sker i materialet är att adverbialet ju istället får en funktion som ett 

uttryck av osäkerhet. Sändaren försöker befästa yttrandets höga giltighet i gruppen genom att 

uttrycka en hög grad av sannolikhet men uttrycker istället osäkerhet.  

Student 1: Och sen är ju frågan om jag sätter en… i vilket läge av utbildningen 

man är också, om man sätter en bedömning på just det arbetet eller… 

(Gruppdiskussion 1).  

För jämförelse kan ett annat exempel lyftas fram där adverbialet ju vid flera tillfällen antar sin 

primära funktion som förstärkning av yttrandets giltighet i samtalets gemensamma 

referensram.  

Student 3: men det finns ju jättejättejättemycket – läste någon av er retorik, så 

finns det ju att man kan ge positiv kritik, två positiva och en ”tänk på att”, till 

exempel när man håller tal är ju superbra, då lyfter man upp att både det positiva 

hos eleven och något som man konstruktivt kan arbeta på till nästa gång. 

(Gruppdiskussion 1).  
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Satsadverbialet ju antar två olika funktioner i samtalet trots att det i båda tillfällena uttrycker 

sannolikhet i hög grad. Yttrandets kontext dikterar vilken funktion uttrycket får. Resultatet går 

i linje med Bockgård (2004) som betonar att en och samma språkliga struktur kan anta olika 

funktioner beroende på vilket sammanhang som den yttras i.  

Även ett annat satsadverbial som förekommer i materialet har en dubbel funktion, trots ett 

identiskt uttryck. Adverbialet liksom visade sig i materialet anta olika funktioner beroende på 

vilken plats i satsen som uttrycket placerades. Adverbialets primära funktion är att uttrycka 

låg grad av intensitet (Holmberg & Karlsson 2006:68). I materialet ser man att om liksom 

placerades i slutet på en sats realiserade adverbialet sin primära funktion. 

Student 3: Då trycker du ju inte ner den, utan då får den ju bara möjlighet att 

utvecklas. Och det tror jag att de flesta kan ta, liksom. (Gruppdiskussion 1). 

   

Satsadverbialet liksom fungerar i detta fall som en förstärkning av yttrandet, och cementerar 

yttrandets giltighet i samtalets gemensamma referensram. Placerades däremot liksom inuti 

satsen skedde en förändring av adverbialets funktion. Liksom får där en funktion som en 

talmekanism för utveckling av yttrandet.  

Student 3: utan det är ungefär som att man ju hoppas att man liksom utvecklar 

eleverna eller vara en del av det stödet (Gruppdiskussion 1).  

Student 4: men det visar ju tydligt på liksom någon form av subjektiv 

bedömning av objektiva strukturer… (Gruppdiskussion 2). 

 

Den utvecklande talmekanismen skapar i sin kontext ett uttryck för osäkerhet då satsen bryts 

upp av att adverbialet liksom skjuts in. Liksom får genom sin placering inuti en sats en 

interpersonell funktion som osäkerhetsmarkör. Beroende på vilken placering adverbialet 

liksom har i en sats kan adverbialet således ha olika funktioner. Resultatet kan kopplas 

samman med det resultat Karlsson (2005) visar upp i undersökningen av jag tycker/tycker jag, 

där funktionen av verbet och pronomenet förändras beroende på position i satsen. 

I första gruppdiskussionen framträdde en skillnad mellan de tematiska indelningarna i 

förhållande till placeringen av adverbialet liksom. I temat bedömning och eleven placerar 

studenterna liksom i slutet på satser, vilket skapar en förstärkning av yttrandets intensitet och 

därmed giltighet i gruppens gemensamma referensram. Inom temat bedömning och 

betygsättning finns inga exempel på detta. En möjlig tolkning är att studenterna har mer 
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erfarenhet av bedömningens påverkan på eleven, och kan inom det bekanta temat uttrycka en 

intensitet som stärker yttrandets giltighet. 

 

6.2.3 Dubbelmodalitet 

Dubbelmodalitet, det vill säga när ett modalt verb och ett interpersonellt satsadverbial 

realiserar modalitet inom samma sats, förekom i materialet vid tre sorters modalitet: 

förpliktelse, sannolikhet och villighet. Förpliktelsemodalitet uttrycktes genom de modala 

verben får, ska, kan, måste, behöver och kunna. Sannolikhetsmodalitet uttrycktes genom de 

interpersonella satsadverbialen ju, kanske och nog samt det modala verbet skulle. 

Villighetsmodalitet uttrycktes genom det modala verbet vill. 

Den kombination av modalitetskategorier som var vanligast i materialet är den mellan 

förpliktelse och sannolikhet. Kombinationer mellan sannolikhet och villighet förekom också, 

men då enbart vid enstaka tillfällen. Ett samband kunde utrönas i förhållande till 

kombinationen av modalitetskategorierna sannolikhet och förpliktelse. Vid användning av ett 

modalitetsuttryck som uttryckte låg grad av förpliktelse användes ett modalitetsuttryck som 

uttryckte hög grad av sannolikhet.  

Student 1: Sen så får man ju överväga där för en bedömning, vad som är… 

(Gruppdiskussion 1).  

 

Sambandet – att ett uttryck för hög grad av modalitet ackompanjerades av ett uttryck för låg 

grad av modalitet – bestod oberoende av vilken av de två modalitetskategorierna som 

uttryckte vad. Nedanstående exempel visar på när ett uttryck för hög grad av förpliktelse 

samspelar med ett uttryck för låg grad av sannolikhet.  

Student 4: men sedan kanske man också måste ställa frågan ”varför mäter man 

det?” (Gruppdiskussion 2). 

 

Även i förhållande till dubbelmodalitet där villighetsmodalitet var en av faktorerna återfanns 

ett mönster där en gradskillnad kunde urskiljas. Villighetsmodalitet uttrycktes i materialet i 

medelhög grad av det modala verbet vill. I de fall som återfanns av dubbelmodalitet mellan 

modalitetskategorierna villighet och sannolikhet kombinerades villighetens medelhöga grad 

med antingen en hög alternativt låg grad av sannolikhet. I exemplet nedan kombineras ett 

utryck för en medelhög grad av villighet med ett uttryck för en låg grad av sannolikhet.  
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Student 4: I alla fall i någon form av idealistisk syn, om vad vi vill göra. Eller 

vad vi vill använda den till, kanske. (Gruppdiskussion 2). 

 

Mellan de två tematiska indelningarna fanns skillnader i relation till uttrycken för 

dubbelmodalitet. I temat bedömning och eleven fanns yttrande som realiserade 

dubbelmodalitet genom uttryck som tillhörde samma modalitetskategori. Några liknande 

yttrande återfanns inte i temat bedömning och betygsättning. I både den första och den andra 

gruppdiskussionen inom temat bedömning och eleven uppvisas exempel på dubbelmodalitet 

inom modalitetskategorin sannolikhet. Det tidigare uppvisade sambandet med gradskillnader 

mellan dubbelmodalitetens modalitetsuttryck visar en svag tendens att även stämma i 

förhållande till uppvisad dubbelmodalitet inom samma modalitetskategori. Nedan följer ett 

exempel som följer sambandets mönster där hög och låg grad av sannolikhet ackompanjerar 

varandra.  

Student 3: För det kan ju också… det är klart att det finns lärare såklart som 

bedömer utifrån… bara en person men… det är ju viktigt att se… ja men, 

motivera vad det är man bedömer. (Gruppdiskussion 2). 

 

Mellan de två tematiska indelningarna fanns också skillnad i användningen av 

villighetsmodalitet. Alla yttrande som uttryckte villighetsmodalitet återfanns inom temat 

bedömning och betygsättning. En möjlig tolkning av detta resultat är att studenterna i sin 

diskussion vill möjliggöra alternativa handlingsstrategier vid det faktiska mötet med 

betygssättningsprocessen. Jämför med resonemanget tidigare i avsnittet när de modala verben 

behandlades. Studenterna binder sig till en önskan om ett visst beteende, men lämnar öppen 

en utväg till andra handlingsmöjligheter.  

Student 1: man vill ju kunna det (Gruppdiskussion 1).  

 

6.3 Studenternas förändrade användning av modalitetsuttryck 
Denna tredje och avslutande del av resultat- och analysavsnittet fokuserar på förändringen i 

studenternas användning av modalitetsuttryck, i förhållande till begreppet och ämnet 

bedömning, över tid och hur den förändringen tar sig till uttryck. Först kommer 

undersökningens resultat angående förändringen av modalitetsuttryck realiserade genom 

modala verb presenteras. Fokus kommer sedan förflyttas över till förändringen av 

modalitetsuttryck realiserade genom interpersonella satsadverbial. Då förändringen av 
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modalitetsuttryck uttrycktes olika beroende på inom vilket tema diskussionen fördes kommer 

de tematiska indelningarna bedömning och betygsättning och bedömning och eleven fungera 

som utgångspunkt för resultatens presentation inom respektive del.      

 

6.3.1 Modala verb 

Inom temat bedömning och betygsättning skedde det ett antal förändringar mellan den första 

och andra gruppdiskussionen i förhållande till de modala verben. Den första förändring som 

framträdde var ökningen av modalitetsuttryck för sannolikhetsmodalitet. I första 

gruppdiskussionen utrycktes enbart en låg grad av sannolikhet genom det modala verbet kan, 

medan studenterna i andra gruppdiskussionen uttryckte både hög och låg grad av sannolikhet 

genom att även använda det modala verbet ska utöver det redan redovisade kan.  

Den andra förändring inom temat bedömning och betygsättning som blev synlig genom 

jämförelsen mellan de två gruppdiskussionerna var minskningen av uttryck för 

villighetsmodalitet från den första till den andra gruppdiskussionen. Minskningen kan tolkas 

utifrån studenternas påbörjade inträde i läraryrket och de processer som medföljer. Den första 

gruppdiskussionen skedde i en kontext där studenterna inte hade fått någon större praktisk 

erfarenhet av bedömningsprocessen. Uttrycken för villighetsmodalitet i den första 

gruppdiskussionen kan spegla deras avsaknad av erfarenhet av det ämne de diskuterar, och 

resulterar i teoriserat samtal om framtida handlingsstrategier. Minskningen av 

villighetsmodalitet i den andra gruppdiskussionen kan tolkas som att studenterna nu har inträtt 

en position där de har fått praktisk kunskap om det aktuella ämnet, och utgår därigenom i 

större utsträckning från egna erfarenheter, vilket i sin tur resulterar i ett mindre fokus på ett 

önskat framtida beteende. 

Den tredje förändringen inom temat bedömning och betygsättning som framträdde mellan 

första och andra gruppdiskussionen i förhållande till modala verb var en omställning av vilken 

grad av förpliktelse som dominerade materialet. I den första gruppdiskussionen dominerade 

uttryck för en hög grad av förpliktelse medan i den andra gruppdiskussionen var det istället 

övervägande en låg grad av förpliktelse som framträdde. Förändringen mellan graden av 

förpliktelse kan tolkas vara en del av samma process som minskningen av modalitetsuttryck 

för villighet ger uttryck för. På samma sätt som uttrycken för villighet kan den höga graden av 

förpliktelse vara ett tecken på att studenterna står utanför det system de ska verka inom. De 

ser det formella regelverket och tar i diskussionen de första stegen mot att placera sig inom 
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systemets ramar. Den första gruppdiskussionen färgas av utanförperspektiv, och den höga 

graden av förpliktelse kan ses som ett första möte med betygssystemet där det formella och 

synliggjorda regelverket är det studenterna i första steget internaliserar. Omställningen till den 

andra gruppdiskussionen där studenterna uttrycker en låg grad av förpliktelse kan likt 

avsaknaden av uttryck för villighet tolkas som att studenterna i ett senare skede i utbildningen 

förnyat sin position och placerat sig i en dialektisk relation med betygssystemet. Studenternas 

förändrade position till summativ bedömning ligger i linje med Lundin (2018) som också 

framhåller att studenterna genom mötet med en teoretisk och praktisk kunskapsbas förändrat 

sin position till ett ämne, vilket i sin tur har lett till ett förändrat språkbruk. Tendensen – att 

studenternas förändrade position till ett ämne har lett till ett förändrat språkbruk – är den 

samma i båda undersökningarna men kartläggs på olika sätt då min undersökning baseras i en 

modalitetsanalys medan Lundin (2018) använder andra analysverktyg. 

Studenterna har genom praktisk erfarenhet mött och teoretiskt reflekterat kring 

betygssystemets komplexa varande, och upptäckt att den tydliga gränsen mellan rätt och fel 

inte är så skarp. En ny förståelse för att det inom ramen för det summativa betygssystemet 

finns alternativa handlingsmöjligheter och strategier kan vara en bidragande faktor till den 

andra gruppdiskussionens uttryck för en låg grad av förpliktelse. Studenterna vill inte längre 

binda sig för hårt till framtida handlingar utan håller möjligheterna öppna. Verbet i exemplet 

nedan uttrycker visserligen en hög grad av förpliktelse men yttrandet förmedlar studenternas 

nyvunna dialektiska relation med betygssystemet, och hur det formella regelverkets rätt och 

fel blir öppna för tolkning. 

Student 4: ja och diskussionen inom gruppen gick ju likadant, lite som här. 

Alltså, hur mäter vi, hur är… hur ska man se det här? I denna texten, hur vilk… 

i vilken grad… Och alla hade olika tankar om vad som var acceptabelt, vissa 

hängde upp sig mer på den språkliga strukturen medan vissa kollade mer på 

innehållet, alltså hur det… ja, det är svårt. (Gruppdiskussion 2). 

 

Två förändringar skedde mellan gruppdiskussionerna i förhållande till modala verb inom 

ramen för temat bedömning och eleven. Den första förändringen var i relation till vilken grad 

av förpliktelse som var den mest framträdande i materialet. Till skillnad från temat bedömning 

och betygsättning gick utvecklingen inom temat bedömning och eleven på motsatt håll. I 

första gruppdiskussionen dominerade en låg grad av förpliktelse medan i den andra 

gruppdiskussionen var fördelningen mer jämn men med en övervägande del uttryck för en 

hög grad av förpliktelse. Denna tendens kan tolkas utifrån studenternas internalisering av 
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praktisk erfarenhet. Där studenterna i första gruppdiskussionen genom uttryck för en låg grad 

förpliktelse reflekterar kring möjliga handlingsvägar inom bedömningsprocessen uppvisas i 

den andra gruppdiskussionen istället ett användande av uttryck för en hög grad av förpliktelse 

i samband med reflektioner utifrån deras egna erfarenheter. Studenterna har gått från teoretisk 

reflektion till en reflekterande praktik, och har genom denna förflyttning upptäckt en 

systemisk beskaffenhet inom temat som de måste förhålla sig till. Denna anpassning kan vara 

det som i materialet uttrycker sig som en högre användning av uttryck för en hög grad av 

förpliktelse. 

Student 1: sedan tror jag man säll… alltså, man lägger för lite tid att faktiskt 

prata bedömning med eleverna under lektioner också för man har så mycket 

annat man måste gå igenom. (Gruppdiskussion 2). 

 

Den andra förändringen som skedde mellan de två gruppdiskussionerna i förhållande till 

modala verb inom temat bedömning och eleven var en minskning av uttryck för 

sannolikhetsmodalitet. Minskningen av uttryck för sannolikhetsmodalitet i den andra 

gruppdiskussionen jämfört med den första kan sammanlänkas med resonemanget i föregående 

stycke angående studenternas internalisering av praktisk erfarenhet. I första 

gruppdiskussionen uttrycker studenterna sannolikhet för att befästa giltigheten i deras yttrande 

i en teoretisk diskussion som rör sig kring framtida handlingsvägar. I den andra 

gruppdiskussionen minskar sannolikhetsuttrycken då studenterna inte längre behöver befästa 

teoretiska yttranden utan istället kan grunda sin reflektion i praktisk erfarenhet.  

 

6.3.2 Interpersonella satsadverbial  

Inom temat bedömning och betygsättning framträdde två förändringar i jämförelsen mellan de 

två gruppdiskussionerna. Den första förändringen rörde placeringen av satsadverbialet liksom. 

I första gruppdiskussionen fanns inga fall där adverbialet liksom placerades i slutet av en sats 

med funktionen av att befästa och förstärka yttrandets giltighet i samtalets gemensamma 

referensram. I den andra gruppdiskussionen var detta vanligt förekommande. Förändringen 

mellan gruppdiskussionerna i hur adverbialet liksom placeras skulle möjligen kunna tolkas 

utifrån studenternas förflyttning från en teoretisk reflektion till en reflekterande praktik. Till 

skillnad från den första gruppdiskussionen har studenterna vid tiden för den andra 

gruppdiskussionen samlat på sig praktisk erfarenhet om ämnet, och uttalar sig därigenom med 

större säkerhet kring ämnet. Säkerheten tar sig till uttryck genom placeringen av adverbialet 
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liksom i satsens slut. Placeringen framhåller att sändaren har en stor förståelse om det aktuella 

ämnet och befäster yttrandets giltighet i gruppens gemensamma referensram.  

Student 1: man kan göra en bedömning ändå men man har ju svårt att motivera 

den bedömningen om man inte har någonting som man har mätt, liksom. 

(Gruppdiskussion 2). 

 

Den andra förändringen som framkom i relation till satsadverbialen inom temat bedömning 

och betygsättning var relaterad till användningen av vanlighetsmodalitet. Uttryck för 

vanlighetsmodalitet används av studenterna i den andra gruppdiskussionen, medan det i den 

första gruppdiskussionen inte förekommer några fall av detta.  Att uttrycken för 

vanlighetsmodalitet ökar i den andra gruppdiskussionen kan likt det föregående styckets 

resonemang kopplas till studenternas förvärvade erfarenheter inom ämnet. Studenterna har i 

tiden mellan gruppdiskussionerna skaffat sig praktisk kunskap och färdigheter inom ämnet 

och kan därigenom befästa yttrandets giltighet genom att åberopa personlig erfarenhet. Denna 

ökning av uttryck för vanlighetsmodalitet i den andra gruppdiskussionen förekommer även 

inom temat bedömning och eleven.  

Student 1: nej, men jag känner alltid när jag tittar på betygskriterierna, jag 

känner varenda gång att ”det här kan jag… bedöma på olika sätt, faktiskt.” Ofta, 

inte alltid. (Gruppdiskussion 2). 

 

Inom temat bedömning och eleven skedde flera förändringar i förhållande till satsadverbialen 

när de två gruppdiskussionerna jämfördes. Den första förändringen som framträdde var en 

skillnad mellan de två gruppdiskussionerna i användningen av satsadverbial som uttrycker 

intensitet. I den första gruppdiskussionen var uttryck för intensitet frekventa, medan dessa 

uttryck i den andra gruppdiskussionen tydligt reducerades. Förutom minskningen av 

intensitetsuttryck sågs också en förändring i vilken typ av intensitet som uttrycktes i de olika 

gruppdiskussionerna. I den första gruppdiskussionen uttrycker studenterna till övervägande 

del en låg grad av intensitet genom adverbialet liksom. I den andra gruppdiskussionen väljer 

studenterna istället att huvudsakligen uttrycka intensitet genom adverbialet faktiskt, ett 

adverbial som realiserar intensitet som sändaren uttrycker mot sin eller andras förväntan 

(Holmberg & Karlsson 2006:68). Förändringen från användandet av adverbialet liksom till 

användandet av adverbialet faktiskt i den andra gruppdiskussionen kan tolkas utifrån att 
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studenterna i den senare diskussionen internaliserat deras praktiska erfarenhet och förhåller 

sig dialektiskt till ämnet. 

Student 1: ja, det tror jag är jätteviktigt. Att hela tiden motivera… innan… så 

man inte sitter i det efteråt. Då är det för sent, då har man… då har de tappat sin 

chans, för det handlar ju om att ge eleven en chans också… att… för att vad de 

tolkar som att man bedömer är kanske någonting annat än vad man faktiskt 

bedömer och då ger man dem en chans att faktiskt visa det som man ska 

bedöma. (Gruppdiskussion 2). 

 

Studenternas problematiserande och dialektiska relation med ämnet genom adverbialet 

faktiskt i andra gruppdiskussionen kan sättas i relation till den första gruppdiskussionens 

placering av adverbialet liksom. I första gruppdiskussionen placeras adverbialet liksom 

huvudsakligen inuti satsen och detta i en hög frekvens. Placeringen blir i sin kontext en 

osäkerhetsmarkör, och då den andra diskussionen uttrycker en annan sorts intensitet till 

övervägande del påvisas ytterligare skillnaderna mellan de två gruppdiskussionerna. 

Förändringen av vilken intensitet som uttrycks, sammanlänkat med placeringen av adverbialet 

liksom i första gruppdiskussionen, stödjer resonemanget att studenternas förvärvade kunskap 

och färdigheter internaliseras och ger uttryck i materialet. 

I de två gruppdiskussionerna kan man även inom temat bedömning och eleven iaktta en 

skillnad i uttrycken för en hög grad av sannolikhet. I den första gruppdiskussionen finns 

uttryck för alla grader i modalitetsskalan för sannolikhet, låg, medelhög och hög, medan i den 

andra gruppdiskussionen används nästan uteslutande bara uttryck för en hög grad av 

sannolikhet, i detta fall av satsadverbialet ju. Även om det står fast, som utvecklat i förra 

avsnittet, att satsadverbialet ju uttrycker olika funktioner i materialet beroende på yttrandets 

kontext, kan förändringen likväl sammanlänkas med resonemanget om en internalisering av 

kunskap och färdigheter. Oberoende om adverbialet ju uttrycker sin primära funktion, ett 

befästande av yttrandet giltighet, eller sin sekundära funktion, som en kontextuell 

osäkerhetsmarkör, relateras adverbialet i den andra gruppdiskussionen till det av studenterna 

upplevda, till skillnad från första gruppdiskussionens teoretiska reflektioner.  

 

Student 4: frågan är om det liksom finns tid i dagens lärarroll, det skulle ju 

verkligen vara en sån handson-grej, liksom, underbart om det fanns det, men… 

alltså, nu vet jag ju inte hur det är att vara lärare men det känns ju som, vad man 
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hör, så blir det bara mindre och mindre för att just… ta tag i det.” 

(Gruppdiskussion 1). 

Student 1: sedan tror jag man säll… alltså, man lägger för lite tid att faktiskt 

prata bedömning med eleverna under lektioner också för man har så mycket 

annat man måste gå igenom. Alltså, som… och det är ju därför man är där, man 

vill förmedla kunskap på något sätt… och liksom locka till utveckling. Det är 

därför man står och håller på och inte står och snackar med bedömning om 

dem… (Gruppdiskussion 2). 

 

7. Diskussion och utblick 
Undersökningens resultat pekar på att studenterna har förändrat sitt förhållningssätt till 

begreppet och ämnet bedömning från den första gruppdiskussionen till den andra. Jag menar 

att denna förändring finner sin grund i en förändrad position i förhållande till 

bedömningsprocessen genom en internalisering av teoretisk kunskap och praktisk kunskap. 

Studenterna möter under utbildningen en kunskapsbas kopplad till sitt framtida yrke och 

förändras genom sin dialektiska relation till den. Det är denna utvecklingsprocess som är 

utgångspunkt för detta diskussionsavsnitt. Nedan följer några reflektioner som grundas i 

undersökningens resultat för att sedan kopplas samman med en större social kontext. Först 

kopplas utvecklingsprocessen till lärarstudenternas förhållningssätt till summativ bedömning. 

Efter det kopplas studenternas förändrade bedömningspraktik till relationen mellan lärare och 

elev med fokus på vikten av ett elevcentrerat perspektiv i bedömningsprocessen. Vidare 

betonas diskussionens möjlighet att fungera som ett verktyg för att understödja studenternas 

utvecklingsprocess. Efter detta avslutas avsnittet med förslag om vidare forskning och några 

avslutande ord.    

 

7.1 Lärarstudenters förhållningssätt till summativ bedömning  
I materialet syns flera förändringar i studenternas språkbruk som tyder på att de har förändrat 

sitt förhållningssätt till bedömning under utbildningens gång. En sådan förändring kan 

relateras till studenternas användning av modala verb som uttrycker förpliktelsemodalitet, där 

resultatet visar på att studenterna har förändrat sin position gentemot det summativa 

betygsystemet genom en förändring från hög till låg grad av förpliktelsemodalitet. Att 

studenterna verkar ha förändrat sitt förhållningssätt till det summativa betygsystemet antyder 

att relationen mellan lärarstudenter, och i förlängningen också verksamma lärare, och 
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betygsystemet inte är statisk utan är i ständig förändring. Med hänsyn till detta antagande kan 

villkoren för relationen mellan lärarstudenter och betygsystemet ifrågasättas och ligga till 

grund för en fördjupad reflektion. 

Som lärarstudent har jag under utbildningens gång mött perspektiv som ifrågasätter de villkor 

som konstruerar mitt framtida yrkes vardagspraktik. I den arbetslivserfarenhet av läraryrket 

jag erhållit, både inom ramen för utbildningen och utanför, upplever jag att dessa perspektiv 

inte är närvarande i så stor utsträckning som behövs för att skapa en grundlig dialog om 

villkorens existens. Mot bakgrund av den upplevda skillnaden mellan utbildning och yrkesliv 

kan frågan ställas om de ifrågasättande perspektivens plats i en utbildningskontext allt mer 

påverkad av arbetslivet. Om trenden med arbetsmarknadens kolonisering av kunskapens 

domäner fortsätter och man i yrkeslivet inte använder dessa perspektiv kan resultatet bli att 

perspektiven får mindre utrymme i utbildningen. Att det saknas ifrågasättande perspektiv på 

ämneslärarutbildningen angående betygsystemet kan leda till en instrumentaliserad yrkeskår. 

För att möjliggöra för den utveckling studenterna uppvisar i materialet att fortsätta måste 

utbildningen reflektera över de ifrågasättande perspektivens plats i undervisningen och för 

lärarstudenterna explicitgöra sambanden mellan läraren och det system hen verkar inom. 

Lundin & Linnér (2013) framhåller att de kontextuella ramarna för bedömningsprocessen ofta 

lämnas fria från reflektion och ifrågasättning. Östlund-Stjärnegårdh (2002) å andra sidan 

lyfter fram att läraren ofta kan ifrågasätta kontexten för sin bedömning. Studenterna verkar i 

materialet hamna någonstans mitt i mellan. Studenterna ifrågasätter det system de ska verka 

inom men verkar samtidigt acceptera de villkor som sätter ramen för deras framtida 

verksamhet. Tendensen att ifrågasätta betygsystemets villkor avtar från den första 

gruppdiskussionen till den andra. Om utvecklingen går mot att anpassa sig till rådande norm 

samtidigt som ifrågasättandet minskar, vad händer då om inte ett ifrågasättande perspektiv är 

starkt rotat i utbildningens undervisning? Ovan skisseras upp en skillnad mellan utbildning 

och skolverksamhet i användandet av kritiska perspektiv på betygsystemet. Om studenterna 

tappar det kritiska perspektivet på betygsystemet under utbildningens gång minskar 

möjligheterna för att en dialog om betygsystemets villkor ska föras i skolans verksamhet. För 

att dra argumentet till sin spets – om inte utbildningen förser skolverksamheten med ett 

kritiskt perspektiv, var ska det då komma från?  

En situation där lärare och skolledning tar sina villkor för givna kan leda till en allt mer 

instrumentaliserad verksamhet. I båda gruppdiskussionerna uttrycker studenterna en rädsla för 

att bli en del av en instrumentaliserad bedömningskultur och praktik. Att studenterna har 
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uppmärksammat en allt mer formell bedömningspraktik kan kopplas samman med Lundin & 

Linnér (2013), Östlund-Stjärnegårdh (2002), Bergman-Claeson (2002) och Parmenius Swärd 

(2008) som alla lyfter fram tendensen hos lärare och lärarstudenter att vid mötet med en 

elevskriven text fokusera på textens formella brister. Lundin & Linnér (2013) framhåller 

därtill att denna bristfokuserade bedömning sker på bekostnad av en språkutvecklande 

läsningspraktik. Studenternas uppvisade oro över att anpassas in i en sådan bedömningskultur, 

gör att den av forskning uppvisade tendensen inte bara påvisar de kontextuella villkorens 

påverkan på lärare och lärarstudenter utan även blottar en utvecklingsmöjlighet för 

ämneslärarutbildningen. Genom att än mer i dagens utbildning lyfta fram och diskutera 

konflikten mellan summativ och formativ bedömning ur ett yrkesperspektiv kan utbildningen 

adressera studenternas oro och använda den diskussion som uppstår som en språngbräda för 

en fördjupad reflektion om betygssystemets kontextuella villkor. Ett möjligt hinder mot en 

sådan fördjupad reflektion är att den aspekt av bedömning som mäts för jämförelse av elever, 

skolor och länder (Skar 2013:4f) får allt större utrymme i den politiska debatten. 

Resonemanget ovan skisserar upp en skillnad mellan lärarstudenter och lärare angående deras 

olika möjligheter att ifrågasätta villkoren för den process som utgör en fundamental del av 

deras professionella verksamhet. I mellanrummet mellan teoretisk reflektion och avsaknad av 

reellt handlingsutrymme kan läraridentiteten fungera som diskussionssredskap. Den övergång 

mellan dessa två möjlighetssfärer för påverkan som lärarstudenter gör vid ingången till 

arbetslivet kan påverka hur de förhåller sig till sitt yrke negativt. Den oro som studenterna i 

materialet uppvisar angående deras anpassning till ett brist- och mätningsfokuserat 

bedömningssystem kanske realiseras. Vad gör det med deras självbild som lärare? Vad gör 

det med en yrkesgrupp? Ett förlorat handlingsutrymme och en splittrad läraridentitet kan få 

lärare att ifrågasätta sitt yrkesval. För att förhindra det krävs stora förändringar på 

institutionell nivå. En sådan förändring tar tid. Utifrån detta vore det önskvärt att de 

lärarstudenter som går ut i arbetslivet under tiden försöker skapa strukturella rum för dialog 

om villkoren som konstruerar deras dagliga verksamhet.  

 

7.2 Lärare och eleven 
Studenternas förändrade förhållningssätt till bedömningsprocessen visade sig också i 

förhållande till relationen mellan lärare och elev. Resultatet visar på att studenterna uttryckte 

en annorlunda bedömningspraktik i de olika gruppdiskussionerna. Studenterna uttryckte i den 

första gruppdiskussionen en bedömningspraktik som var baserad på att förmedla en färdig 
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respons på en färdig ”produkt”. I den andra gruppdiskussionen gav istället studenterna uttryck 

för en bedömningspraktik där läraren och eleven arbetar och ger respons i en kontinuerlig 

process, och engagerar sig båda i ett slags gemensamt kunskapsprojekt. Utifrån iakttagelsen 

av denna omformulering av studenternas bedömningspraktik kan en reflektion föras om hur 

utbildningen behandlar bedömningsprocessen i undervisningen. Läroprocessen som det ovan 

framhålla gemensamma kunskapsprojektet grundar sig i är ett elevperspektiv, där fokus utgår 

från de inlärningsmöjligheter som är tillgängliga för eleven. Utökandet i utbildningens 

undervisning av detta perspektiv kan understödja den utveckling som materialet uppvisar. 

Studenterna reflekterar i den andra gruppdiskussionen utifrån praktisk erfarenhet. Ett 

undervisat teoretiskt perspektiv skulle kunna kontextualisera studenternas upplevelser och 

fördjupa deras kunskap. Tilläggas kan att ett sådant perspektiv skulle möta på motstånd i 

dagens skolkontext där instrumentell kunskapsförmedling premieras. 

Studenternas omformulering av bedömningspraktiken och det elevcentrerade perspektiv som 

uttrycks i materialet blottlägger ännu ett argument för att ett elevfokuserat perspektiv bör bli 

mer framstående i utbildningen. Skar (2013:191f) framhåller att bedömningsprocessens 

validitet kan ifrågasättas utifrån hur bedömningsinformation kommuniceras mellan lärare och 

elever. Genom att anlägga det elevcentrerade perspektiv som studenterna lyfter i materialet 

kan bedömningsprocessens trovärdighet öka genom att eleverna involveras i deras egen 

utveckling. Trovärdighetsargumentet kan även förhållas till läraridentiteten. Ursprunget av 

lärarens auktoritet kan inte längre i dagens skola sägas komma från enbart lärarrollen, utan 

auktoriteten befästs snarare i den relation som uppstår mellan läraren och eleven. För att 

stödja förändringen av lärarrollen från en förmedlare av statisk kunskap till en 

medutforskande kunskapsresenär bör därför ett elevcentrerat perspektiv så som presenterat 

ovan vara mer framträdande i ämneslärarutbildningen. 

Ett elevcentrerat perspektiv inbäddat i utbildningen skulle också kunna skapa en fördjupad 

dialog om språkets relation till identiteten. Undersökningens resultat visar att studenterna 

problematiserar bedömningsprocessens påverkan på eleven. Studenterna talar om hur språket 

är sammankopplat med identiteten, och beroende vilken respons läraren ger och på vilket sätt 

den sker på kan eleven påverkas negativt. Denna problematisering av bedömningsprocessens 

påverkan på eleven utifrån språkets identitetsbärande karaktär finns även i Bergman-Claeson 

(2002) och Parmenius Swärd (2008). Studenterna uttrycker i materialet en rådvillhet om hur 

de ska navigera bedömningsprocessen. Tillämpningen av ett elevcentrerat perspektiv i 

utbildningen skulle kunna föra en diskussion om språkets identitetsbärande och 
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identitetsutvecklande karaktär närmre ytan och möjliggöra för en ifrågasättning av rådande 

vetande inom utbildningens ramar.  

           

7.3 Diskussionen som verktyg för internalisering av kunskap 
Ett annat av undersökningens resultat som kan fungera som utgångspunkt för en fördjupad 

reflektion är studenternas användning av satsadverbialet ju. Studenterna använder adverbialet 

för att befästa ett yttrandes höga sannolikhet i gruppen. Och det är just i denna önskan om ett 

befästande av yttrandet som användningen av adverbialet ju kan kopplas samman med 

studenternas förändrade förhållningssätt till begreppet och ämnet bedömning. Diskussionerna 

som ligger till grund för materialet är i grupp och utspelar sig i en kontext relaterad till den 

utbildning deltagarna går. Samtalsinnehållet innefattar ämnen som är en del av utbildningen 

och man kan anta att deltagarna relaterar till innehållet utifrån liknande perspektiv då de gått 

samma utbildning. Funktionen som adverbialet ju har – att befästa ett yttrande i samtalet – 

kan överföras och liknas till ett sätt för studenterna att kunna befästa och bekräfta den 

kunskap som de har lärt sig. Ett yttrande med ett visst kunskapsinnehåll framhålls av en 

student, och i kontexten av gruppen antingen befästs eller avvisas yttrandet och därmed 

kunskapsinnehållet. Denna process, detta framläggande av kunskap inför jämlikar, menar jag 

är en del i studenternas internalisering av den kunskap som de tillförskaffar sig på 

utbildningen. Ett liknande resonemang förs i Lundin (2018).  

Om man ser framläggandet av ett kunskapsinnehåll inför en grupp som en del i studenternas 

internaliseringsprocess blir diskussionen som form en viktig komponent i utbildningen (jfr 

Lundin 2018). Utifrån min egen erfarenhet av dessa gruppdiskussioner så möjliggjorde detta 

forum att jag kunde utforska min nyförvärvade kunskap tillsammans med andra i samma 

situation. Dessa gemensamma reflektioner fördjupade min kunskap angående mitt framtida 

yrke då vi inte bara reflekterade över vad som är och vad som bör vara utan även gavs 

möjlighet att ifrågasätta villkoren för den kontext vi befann oss i. Att ”testa” sin kunskap är att 

dialektiskt förhålla sig till den kunskap som man förvärvar, och att ge studenter rikligt med 

möjligheter att i strukturerade miljöer reflektera öppet om utbildningens innehåll menar jag 

kan utveckla utbildningen till det bättre och hjälpa studenterna att internalisera sin kunskap. 
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7.4 Förslag för vidare forskning 
Arbetet med denna undersökning har introducerat mig för språkets interpersonella 

metafunktion. Intresset för språkliga uttrycks relation med den sociala kontext i vilken de 

realiseras förde mig till denna uppsats. Så här i slutet av uppsatsarbetet har det initiala 

intresset enbart fördjupats och nedan läggs några förslag för vidare forskning inom den 

interpersonella metafunktionen fram. Dubbelmodalitet, två uttryck för modalitet i samma sats, 

är ett område som till min vetskap är svagt belyst i forskningssammanhang och hade varit 

intressant att fördjupa sig inom. Ett annat område som hade varit intressant att fördjupa sig i 

är sambandet mellan satsadverbialens funktion och positionen adverbialet har i satsen. I denna 

uppsats var fokus riktat mot adverbialet liksom. En breddad undersökning i andra kontexter 

och av andra satsadverbial hade kunnat leda till en större förståelse för sambandet mellan 

funktion och position. Ett tredje område som hade varit intressant att utforska djupare är 

modalitetsmetaforer. Användandet av en modalitetsmetafor gör det möjligt för sändaren att 

dölja eller framhäva yttrandets modalitet, vilket gör att en undersökning av detta fenomen gör 

det möjligt att få en större förståelse av någons förhållningssätt och attityd till ett givet ämne. 

Resultatet av denna undersökning har uppvisat en utveckling av studenternas språkbruk i 

förhållande till begreppet och ämnet bedömning. Den fråga som uppkommer här i slutet på 

uppsatsarbetet är: vad finns där mer? Jag har förutom svenska även studerat samhällskunskap 

och det skulle vara intressant att se vad det samhällsvetenskapliga teoripaketet skulle kunna 

säga om det material som föreligger denna uppsats. Andra glasögon kan ge andra svar.  

 

7.5 Avslutande ord 
Jag ställde mig frågan i början av denna undersökning om den förändring jag kände att jag 

genomgått gick att se. Det gjorde den. Kunskapen jag mött under utbildningens gång har 

förändrat mig och genom arbetet med denna uppsats har jag fått undersöka hur den 

förändringen ser ut och hur den kommer till uttryck i mitt språk.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka om lärarstudenterna i materialet hade förändrat 

sin attityd mot begreppet och ämnet bedömning, och hur denna attitydförändring i så fall tog 

sig till uttryck och avspeglades i lärarstudenternas språk. Undersökningen utgick från de tre 

frågorna hur studenterna talar om bedömning, vilka modalitetsuttryck de använder i 

förhållande till begreppet och ämnet bedömning och huruvida man kan iaktta en förändring i 

användandet av modalitetsuttryck, i förhållande till begreppet och ämnet bedömning, över tid 
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och hur den i så fall tar sig till uttryck. Resultatet av undersökningen pekar på att studenterna 

genom internalisering av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet har förändrat sin position 

och sitt förhållningssätt till begreppet och ämnet bedömning. Förändringen tar sig uttryck och 

avspeglas i studenternas språkbruk genom en ökning eller minskning av uttryck för modalitet 

inom en specifik modalitetskategori, en förändring inom modalitetskategorierna av vilken 

grad på modalitetsskalan som är dominerande i materialet, en förändrad användning av 

satsadverbial som uttrycker intensitet och genom en förändring av satsadverbialets position i 

satsen. 

Jag önskar att denna uppsats har skickat ljus över ett område som behöver belysas ur fler 

perspektiv från forskningssamfundet. Hur lärarstudenter förhåller sig till bedömning är och 

kommer förbli en viktig fråga i utvecklingen av ämneslärarutbildningen och vidare 

skolväsendet i stort. 

Jag började på ämneslärarutbildningen för att förändra världen. Det jag inte visste då var att 

utbildningen skulle förändra mig. Nu vet jag hur den förändringen ser ut. 
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Bilagor - Bedömning och betygsättning 
 

Bilaga 1 – Tabell 1 & 2 – Modala verb 
 

Tabell 1 – Gruppdiskussion 1 - Modala verb 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Förpliktelse Låg 6 

Förpliktelse Medelhög 0 

Förpliktelse Hög 9 

Villighet Låg 0 

Villighet Medelhög 6 

Villighet Hög 0 

Sannolikhet Låg 1 

Sannolikhet Medelhög 0 

Sannolikhet Hög 0 

 

 

Tabell 2 – Gruppdiskussion 2 - Modala verb 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Förpliktelse Låg 15 

Förpliktelse Medelhög 0 

Förpliktelse Hög 8 

Villighet Låg 0 

Villighet Medelhög 3 

Villighet Hög 0 

Sannolikhet Låg 2 

Sannolikhet Medelhög 0 

Sannolikhet Hög 2 
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Bilaga 2 – Tabell 3 & 4 - Interpersonella satsadverbial 
 

Tabell 3 – Gruppdiskussion 1 – interpersonella satsadverbial 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Sannolikhet Låg 3 

Sannolikhet Medelhög 3 

Sannolikhet Hög 13 

Intensitet Låg 4 

Intensitet Hög 3 

Intensitet I strid med förväntan 1 

 

 

Tabell 4 – Gruppdiskussion 2 – interpersonella satsadverbial 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Intensitet Låg 16 

Intensitet Hög 4 

Intensitet I strid med förväntan 1 

Vanlighet Låg 0 

Vanlighet Medelhög 1 

Vanlighet Hög 3 

Sannolikhet Låg 5 

Sannolikhet Medelhög 2 

Sannolikhet Hög 39 
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Bilaga 3 – Tabell 5 & 6 – Dubbelmodalitet 
 

Tabell 5 – Gruppdiskussion 1 – Dubbelmodalitet 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Förpliktelse Låg 3 

Förpliktelse Medelhög 0 

Förpliktelse Hög 1 

Villighet Låg 0 

Villighet Medelhög 2 

Villighet Hög 0 

Sannolikhet Låg 2 

Sannolikhet Medelhög 0 

Sannolikhet Hög 3 

 

 

Tabell 6 – Gruppdiskussion 2 – Dubbelmodalitet 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Förpliktelse Låg 6 

Förpliktelse Medelhög 0 

Förpliktelse Hög 4 

Villighet Låg 0 

Villighet Medelhög 1 

Villighet Hög 0 

Sannolikhet Låg 3 

Sannolikhet Medelhög 0 

Sannolikhet Hög 6 
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Bilagor - Bedömning och eleven 
 

Bilaga 4 – Tabell 7 & 8 – modala verb 
 

Tabell 7 – Gruppdiskussion 1 – modala verb 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Förpliktelse Låg 6 

Förpliktelse Medelhög 0 

Förpliktelse Hög 1 

Villighet Låg 0 

Villighet Medelhög 1 

Villighet Hög 0 

Sannolikhet Låg 0 

Sannolikhet Medelhög 0 

Sannolikhet Hög 3 

 

 

Tabell 8 – Gruppdiskussion 2 – modala verb 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Förpliktelse Låg 4 

Förpliktelse Medelhög 0 

Förpliktelse Hög 6 

Villighet Låg 0 

Villighet Medelhög 1 

Villighet Hög 0 

Sannolikhet Låg 1 

Sannolikhet Medelhög 0 

Sannolikhet Hög 0 
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Bilaga 5 – Tabell 9 & 10 – interpersonella satsadverbial 
 

Tabell 9 – Gruppdiskussion 1 – interpersonella satsadverbial 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Intensitet Låg 10 

Intensitet Hög 1 

Sannolikhet Låg 4 

Sannolikhet Medelhög 1 

Sannolikhet Hög 8 

 

 

Tabell 10 – Gruppdiskussion 2 – interpersonella satsadverbial 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Intensitet Låg 1 

Intensitet I strid med förväntan 3 

Vanlighet Låg 1 

Vanlighet Medelhög 1 

Vanlighet Hög 0 

Sannolikhet Låg 1 

Sannolikhet Medelhög 0 

Sannolikhet Hög 13 
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Bilaga 6 – Tabell 11 & 12 – Dubbelmodalitet 
 

Tabell 11 – Gruppdiskussion 1 - Dubbelmodalitet 

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Förpliktelse Låg 4 

Förpliktelse Medelhög 0 

Förpliktelse Hög 0 

Sannolikhet Låg 1 

Sannolikhet Medelhög 0 

Sannolikhet Hög 5 

 

  

Tabell 12 – Gruppdiskussion 2 – Dubbelmodalitet  

Modalitetskategori  Grad Totalt: 

Förpliktelse Låg 1 

Förpliktelse Medelhög 0 

Förpliktelse Hög 1 

Sannolikhet Låg 1 

Sannolikhet Medelhög 0 

Sannolikhet Hög 2 

 

 


