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Abstract 

This examination project focuses on the pupils and teachers experience of written assessments 

and grades.  To highlight the significance of assessments and grades we will present the 

background to the development of the current educational view of knowledge, assessment and 

marking models.  Today’s current laws and policies are described as is a proposal for a future 

law and grading scheme.  

The project is based on literature we have read and the empirical material is derived from 

interviews with eight students and two teachers. Four of the students are eleven years old, the 

other four are between seventeen and nineteen. The teachers teach years four and five. Each 

sex is equally represented.  The interview questions are based on the students memories and 

personal development discussions in which the written assessments were presented. The 

results are based on interviews that have been studied and categorized. The purpose of the 

study is to determine if the written assessment is a help, or otherwise, for the individual 

student.  Furthermore, it reflects on similarities and differences between girls and boys and 

examines students with strong and weak knowledge of their written assessment and grades. It 

also examines the teachers understanding of the student’s experience. 

The result indicates that the biggest difference in how the students react to the written 

assessment and grade is related to the sexes. Girls take the assessment more personally. All 

girls in this study felt anxious and nervous ahead of the assessment, while the boys did not 

take it personally. The results showed no big differences between students with strong and 

weak knowledge of the assessments. The formulation of the assessment is a critical factor    

for the student. An informative assessment gives the student more information and helps to 

improve their academic result and leads to a satisfactory summary and conclusion of the 

assessment. All students expressed a positive attitude to written assessments and grades. All 

sources, including the students and teachers, think that a new seven point scale would be a 

fairer grading structure leading to a fairer grading system overall. 

 

 

 

 

Keywords: written assessments, grades, knowledge. 



 

 

Carsbo, Madeleine & Skoglar, Lotta (2010). Skriftliga omdömen och betyg hjälper eller 

stjälper det?  Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och 

ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Abstract 

Detta examensarbete handlar om elevers och lärares upplevelser av skriftliga omdömen samt 

betyg. För att belysa betydelsen av omdömen och betyg ges en historisk presentation av 

skolans utveckling gällande kunskapssyn samt bedömningsmodeller. Dagens aktuella lagar 

och förordningar beskrivs samt framtida lagförslag om en ny betygsskala. 

Examensarbetet grundar sig på läst litteratur och det empiriska materialet utgörs av en 

intervjustudie med åtta elever och två lärare. Fyra av eleverna är elva år och de övriga fyra 

eleverna är mellan sjutton och nitton år. De båda lärarna undervisar i årskurs fyra och fem. 

Fördelningen mellan könen är lika stor. Intervjufrågorna utgår från elevernas minnen och 

upplevelser av utvecklingssamtal där de skriftliga omdömena presenteras. Resultatet baseras 

på inspelade intervjuer som bearbetats och kategoriserats. Syftet med studien är att undersöka 

om skriftliga omdömen och betyg hjälper eller stjälper den enskilda eleven. Vidare granskas 

likheter och skillnader mellan flickor och pojkar samt mellan kunskapsstarka och 

kunskapssvaga elevers upplevelser av skriftliga omdömen och betyg samt lärarnas 

uppfattningar om elevernas upplevelser. 

Av resultatet framgår att den största skillnaden i hur elever uppfattar skriftliga omdömen och 

betyg är könsrelaterat. Flickor tar sitt omdöme mer personligt. Alla fyra flickor i denna studie 

kände oro och nervositet inför utvecklingssamtalen och omdömena medan pojkarna inte 

berördes personligen. I resultatet framkom inga stora skillnader mellan kunskapsstarka och 

kunskapssvaga elever. Utformningen av bedömningen är av betydelse för eleven, en formativ 

bedömning ger eleven mer information och hjälp till att förbättra sitt studieresultat och den 

avslutande summativa bedömningen. Alla elever ställer sig positiva till skriftliga omdömen 

och betyg. Samtliga informanter, såväl elever som lärare anser att en ny sjugradig betygsskala 

kan leda till en mer rättvis bedömning. 
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1. Inledning 

Med denna studie vill vi undersöka barnens upplevelser av att ta del av skriftliga omdömen 

samt hur de anser att dessa påverkar dem. Anledningen till att vi valt detta ämne är ett 

uttalande av Sveriges utbildningsminister Jan Björklund (FP) under en debatt i TV4 

Nyhetsmorgon fredagen den 13:e november 2009. Utbildningsministern vill införa 

betygsliknande skriftliga omdömen från förskoleklass med anledning av föräldrars rättigheter 

att ta del av sitt barns kunskapsnivå. Vidare hävdades att detta var för barnens bästa, så att 

barnet själv kan ta del av sin kunskapsnivå och påverka sin möjlighet att höja sitt omdöme. 

Detta fick oss att fundera över hur stor påverkan ett omdöme har för den enskilda eleven. 

Uppfattas omdömen olika av pojkar och flickor? Den duktiga prestigeprinsessan, finns hon 

och varför? Generellt har flickor de bästa studieresultaten men det är trots allt männen som får 

de mest välbetalda jobben och chefspositionerna senare i livet. En annan frågeställning vi 

söker svar på är, om en kunskapssvag elev uppfattar omdömet annorlunda än en 

kunskapsstark elev?  

Som ett pedagogiskt hjälpmedel i förskolan och skolan använder sig pedagoger idag av en 

form av skriftliga omdömen. Lagförslaget (Prop. 2009/10:165) om betygsliknande skriftliga 

omdömen i de lägre åldrarna i skolan är anledningen till att vi vill undersöka om dessa 

omdömen hjälper eller stjälper barnen. Vi vill även undersöka hur barnet själv upplever att ta 

del av dessa omdömen. Vi har för avsikt att undersöka detta ur ett historiskt perspektiv med 

utgång från svensk skolutveckling med början på 1500-talet (Lundahl 2006). Genom 

intervjuer med barn och lärare vill vi få en förståelse hur omdömena upplevs ur deras 

perspektiv. 

I mycket av de rapporter och information som berör ämnet, ligger fokus på lärarens arbete 

med individuella utvecklingsplaner (IUP) samt föräldrars rättigheter att ta del av sina barns 

kunskapsnivåer vilka ska förmedlas primärt genom utvecklingssamtalen (Skolverket 2008a, 

2009). Däremot finner vi ingen forskning eller någon rapport om hur barnen upplever dessa 

samtal och IUP. En fråga vi då ställer oss är om dessa i huvudsak är för barnens bästa. Varför 

finns det då så lite forskning och rapporter ur ett barns perspektiv? Under hösten har det varit 

en debatt i massmedia angående betygsliknande omdömen redan från förskoleklass. Denna 

debatt har vi intresserat oss för och funderat mycket kring vad det egentligen skulle innebära 

för barnen, lärarna och föräldrarna. Hur stor blir skillnaden mot dagens skriftliga omdömen 

som ges i samband med utvecklingssamtalen? 

Vi har även tagit del av lagförslaget om en ny sjugradig betygsskala. Dagens betygskala 

består av Godkänd, Väl Godkänd samt Mycket Väl Godkänd (G, VG samt MVG) (Skolverket 

2008a). Anser elever och lärare att det leder till en mer rättvis bedömning om fler betygssteg 

finns eller har det ingen betydelse hur betygskalan ser ut?  
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera barns upplevelser av skriftliga omdömen och betyg. 

Vi kommer att undersöka om uppfattningen av skriftliga omdömen och betyg skiljer sig åt 

mellan pojkar och flickor, samt mellan kunskapssvaga och kunskapsstarka elever. Vi vill 

skapa oss en uppfattning om lärarnas upplevelser av att skriva omdömen, samt hur lärarna 

föreställer sig elevernas känslor inför skriftliga omdömen. Vi kommer samtidigt att undersöka 

hur eleverna tar till sig skriftliga omdömen samt deras delaktighet i dessa. 

 

1.2  Frågeställning 

Alla människor är olika och personligheter skiljer sig åt. Erfarenheter och personlighetsdrag 

gör att människor uppfattar och tar till sig kritik på skilda sätt. Skriftliga omdömen och betyg 

blir därför en individuell betydelse för den enskilda eleven. Vi ställer oss följande frågor: 

 Vad är intentionen med skriftliga omdömen? 

  Anser eleverna att omdömena hjälper eller stjälper dem? 

  Vilka faktorer är av betydelse för hur eleven uppfattar sitt omdöme? 

  Vad är elevernas och lärarnas uppfattning angående skriftliga omdömen samt 

betygsskalor? 

 

1.3 Disposition 

Efter denna inledning följer ett kapitel om bakgrunden till ämnet. Den berör de begrepp och 

teorier vi utgår ifrån. Därefter presenteras en historisk tillbakablick av skolan och betygens 

uppkomst och syfte. Där informeras även om gällande lagar och riktlinjer beträffande 

skriftliga omdömen och betyg. Sist i detta kapitel berörs forskning och litteratur angående de 

kategorier vi arbetar utifrån.  

I metodavsnittet som kommer därefter presenteras hur tillvägagångssättet varit i 

undersökning. I det kapitlet framkommer hur vi kommit fram till urvalet av intervjupersoner 

samt intervjufrågor. Vidare beskrivs hur vi bearbetat insamlad data, utifrån etiska aspekter 

och studiens tillförlitlighet. 

Det fjärde kapitlet omfattar resultat och analys. Det presenteras i form av kategorier som vi 

tolkat fram när vi analyserat det insamlade materialet. Granskningar av frågeställningar 

utifrån ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv redogörs. En kort tolkning av resultatet 

presenteras även. I den avslutande diskussionen problematiserar och förklarar vi resultatet för 

att kunna knyta samman det med tidigare forskning. Vi ser till undersökningar och debatter i 

samhället samt försöker klargöra varför det finns betyg och skriftliga omdömen i dagens 

skola. Avslutningsvis följer en kort metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning.
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2. Bakgrund 

I följande kapitel beskriver vi vilka begrepp och teorier vi kommer att använda oss av. Vidare 

redovisas en historisk tillbakablick av skolan och betygens utveckling. En genomgång av 

vilka lagar och riktlinjer som är gällande idag samt förslag på framtida lagar återges även. 

2.1 Begreppsdefinition 

I detta examensarbete kommer vi att använda oss av begreppen kunskapssvaga och 

kunskapsstarka elever. Begreppen har vi valt på grund av att dessa är vanligt förekommande i 

litteratur, forskning och i skolans värld. Vi har medvetet valt att inte kalla dessa för 

högpresterande respektive lågpresterande elever, därför att vi anser att en kunskapsstark elev 

kan vara lågpresterande. Eleven kan ha mycket lätt att ta till sig kunskap men av lättja och 

ovilja inte sträva efter ett högt studieresultat. Med kunskapssvaga elever syftar vi på de elever 

som har svårigheter att nå de uppnåendemål som finns för respektive läsår. Dessa mål är 

upprättade av Skolverket på uppdrag av regeringen (prop. 2008/09:87). Bland dessa elever 

kan det finnas barn med diagnoser, koncentrationssvårigheter samt elever som har en lägre 

mognadsnivå. Vi har inte tagit hänsyn till om de elever vi har intervjuat har någon diagnos. 

För lärare finns en undantagsbestämmelse i grundskoleförordningen 7 kap § 8 (1994:1194). 

Den ger läraren möjligheter att bortse från om eleven inte uppnår enstaka mål på grund av 

särskilda skäl. Med kunskapsstarka elever menar vi de elever som med lätthet uppnår målen 

och har lätt att ta till sig ämneskunskap.   

En allmän uppfattning kan vara att kunskapsstarka och kunskapssvaga elever har en social 

anknytning. Faktorer som kan påverka är föräldrars utbildning och inkomster samt etnicitet. 

Denna segregation kan medföra att vi har kunskapsstarka och kunskapssvaga elever i skolan 

idag. Enligt en amerikansk forskning (Kahlenberg 2003) blir studieresultatet för hela klassen 

sämre om mer än 50 % av eleverna kommer från familjer med låg inkomst. En faktor kan vara 

att föräldrars engagemang minskar i familjer där studietraditioner saknas. Från ekonomiskt 

svaga hushåll ökar antalet barn med svårigheter och detta leder till disciplinproblem i skolan. 

Genom att motverka intersektionalitet
1
 i svenska skolan blir klasserna homogena. Om elever 

från olika sociala bakgrunder utgör en skolklass, skapas de bästa förutsättningarna för ett 

demokratiskt, jämlikt och ekonomiskt framgångsrikt samhälle. Skolans uppdrag är att alla 

elever ska ha samma förutsättningar. Därför blir skolans förhållningssätt för att nå 

kunskapsmålen värdefulla för eleverna.   

Vi kommer även att dela in bedömning i summativ och formativ bedömning. Med summativ 

bedömning menar vi när läraren summerar elevens olika resultat inom ett område och 

bedömer detta som ett betyg. Detta blir en summering av elevens kunskapsnivå (Skolverket 

2009). Den formativa bedömningen är en fortlöpande bedömning med en återkoppling till 

                                                

1  Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som synliggör specifika maktrelationer som baseras på 

ras, kön och klass (Nationalencyklopedin 2010). 
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elevens läroprocess. Den blir ett redskap för en fortsatt kunskapsutveckling. Newton (2007) 

menar att bedömning ofta beskrivs som om det har ett formativt ändamål. Meningen är att 

eleven får vägledning för fortsatt utveckling. Funktionen med den summativ bedömningen 

utgör en slutlig dom av elevens kunskaper. Vi kan också beskriva det som Segers (2008) gör 

som anser att den formativa bedömningen görs för att öka elevens förståelse av sitt lärande 

och för att eleven ska få relevant feedback på en uppgift. Det måste finnas ett samband mellan 

bedömningen och praktiken som eleven kan använda sig av. Detta kan även användas i 

urvalsändamål och för att utveckla skolan. Även Jönsson (2008) visar på vikten av att ge ett 

omdöme i direkt anslutning till en uppgift, så att eleven kan se en koppling mellan uppgift och 

omdöme. Skolverket har genom MyrA
2
 – samverkan i bedömning, utvecklat en modell för 

formativ bedömning som (se figur1).          

                                       

 

Figur 1: Figuren visar ett underlag för en mer utvecklingsinriktad (formativ) bedömning av 

elevens kompetens. Utifrån den kompetens som eleven visar i olika typer av situationer, ska 

lärare och elev tillsammans kunna planera för elevens fortsatta kunskapsutveckling (Skolverket 

2008 b). 

 Jönsson (2008) menar att om eleven får ett omdöme kopplat till varje enskild uppgift ger det 

mer information för eleven. Genom att få direkt feedback på sitt arbete kan eleven själv 

jämföra sitt arbete med de kriterier och uppsatta mål som är givna och detta medför en positiv 

effekt enligt Sadler (1989,1998).  Även Wiggins (1998) förespråkar vikten av att eleverna 

själva förstår hur ett bra arbete ska se ut och göra en jämförelse med det egna arbetet. För att 

det skriftliga omdömet ska få en positiv effekt krävs att eleven själv kan se sin egen påverkan 

av resultatet. Genom att få den insikten kan eleven själv se sin delaktighet i det skriftliga 

omdömet. Om den enskilda eleven saknar denna insikt kan det skriftliga omdömet istället få 

en negativ inverkan på eleven både själsligt och resultatmässigt. 

Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 

som ska dokumenteras i en utvecklingsplan. Detta ska ge information och leda fram till 

                                                

2MyrA är ett pilotprojekt med syftet att stimulera till en samverkan kring bedömning av elevers kompetens i 

matematikämnet kopplat till karaktärsämnen på gymnasieskolan program med yrkesämnen (Skolverket 2008b). 
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ömsesidiga åtaganden om det ansvar som parterna har, för att eleven ska nå målen. Detta är 

vår definition av utvecklingssamtal. Hofvendahl (2006) däremot delar upp elevsamtal i två 

olika definitioner. Han använder sig av begrepp som kvartsamtalet, detta syftar till samtalen 

från 1970, samt utvecklingssamtalen som började användas i mitten av 1990 - talet. Han 

menar att dessa samtal har olika syften.  Den största skillnaden mellan samtalen är att i 

kvartsamtalen är eleven inte närvarande medan i utvecklingssamtalet har eleven en aktiv roll. 

Vi kommer dock inte att beröra de samtal som Hofvendahl syftar på när han åsyftar 

kvartsamtal, utan stannar vid utvecklingssamtalen, som började användas under mitten av 90-

talet. Han skiljer även på utvecklingssamtalen i teori och praktik. Samtalet i teorin blir en 

formuleringsarena medan samtalet i praktiken blir en realiseringsarena. Formuleringsarena 

visar på syftet med samtal enligt läroplanen samt grundskoleförordningen. Relationen mellan 

samtalsdeltagarna, samtalstidens längd och fokus under samtalet utgör realiseringsarenan. 

Man skiljer på betyg och betygsliknande omdömen på flera punkter. Betyg ger elevens 

föräldrar en information om vilka kunskaper eleven har utifrån kunskapsmålen. De nationella 

kursplanerna ligger till grund för vilka kunskapskriterier som utgör underlag för respektive 

betyg. Betyget är en summativ bedömning av ett avslutat ämne som värderas i efterhand.           

(Skolverket 2009). 

 De betygsliknande omdömena visar hur långt eleven har kommit på väg mot målen enligt 

den lokala pedagogiska planeringen. Rektor vid varje enskild skola beslutar om den lokala 

pedagogiska planeringen (Utbildningsdepartementet 2008a). I Sverige har det utvecklats två 

skilda betygssystem enligt Lekholm & Cliffordson (2008) och dessa har olika syften. De 

beskriver dem som norm – reference som innebär ett betyg grundat på populationen. Den 

andra formen av bedömning är criterion- reference där mål och kriterier är viktiga i 

bedömningen. Innan dessa två system fanns skedde en bedömning av eleven genom att 

läraren använde sig av subjektiva och absoluta betyg i sin bedömning. Läraren utgick från 

elevens kunskaper, färdigheter, uppförande samt karaktär. 

 

2.2 Teorigenomgång 

Vi har inspirerats av att se vårt resultat ur ett fenomenografiskt perspektiv. Fenomenografi 

som kvalitativ forskningsmetod beskriver uppfattningar av fenomen främst inom pedagogik. 

Denna kvalitativa forskningsmetod har utvecklats vid den pedagogiska institutionen vid 

Göteborgs universitet INOM – gruppen ledd av Ference Marton (Marton & Booth 2000). Det 

gör att vi kan studera uppfattningar av vårt resultat. Genom att beskriva informanternas 

upplevelser i andra ordningens perspektiv, vilket innebär hur något tolkas av människor, får vi 

en insikt i hur skriftliga omdömen uppfattas av informanterna.  Om vi istället valt att se det ur 

första ordningens perspektiv, som beskriver hur någonting är, hade vi inte kunnat ta hänsyn 

till informanternas egen upplevelse (Stukát 2005). Företeelser från omvärlden kan uppfattas 

olika från individ till individ. Den uppfattning som individen får är alltid sann för individen. 

Den enskilda individens uppfattning är ofta underförstådd det som är sagt eller skrivet. Detta 

baseras på kognitivt tänkande då objektets mening konstrueras genom människans tolkning 
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som Vygotskij åsyftar (Hwang & Nilsson 2003).  Hur omdömet eller betyget tolkas och 

konstrueras i den enskilda individens medvetande avgör hur det upplevs. 

Vi har även inspirerats av att se på resultaten ur ett interaktionistiskt perspektiv.  Människan 

är en social och aktiv person som lär i samspel med andra individer. I samhället pågår en 

ständig process av förändring av alla pågående interaktionshändelser. Vi har valt att göra en 

historisk tillbakablick för att synliggöra utvecklingen av omdömen och betyg. Dagens 

samhälle kräver andra grunder vid betygssättning än förr. 

Vi har studerat vetenskapliga artiklar, läroplaner, läroböcker och statliga utredningar. Genom 

textanalys och innehållsanalys har vi erhållit kunskap och faktauppgifter som legat till grund 

för vår studie. Vi har även tagit del av politiska lagar och lagförslag. 

Under pågående skrivprocess har vi uppmärksammat skillnader på hur pojkar och flickor 

upplever och uppfattar skriftliga omdömen samt betyg. Detta har lett fram till att vi valt att 

studera omdömen och betyg ur ett genusperspektiv. 

 

2.3 Historik 

Den svenska skolans kunskapsbedömning finns dokumenterad sedan 1571 (1561) års 

skolordning (Lundahl 2006). Skolan var endast till för vissa pojkar och unga män vars syfte 

var att bli präster eller skolmästare. Dessa kallades även lärjungar. Klasserna var inte 

kopplade till en viss ålder utan till de pensum, en viss mängd kunskaper, som måste läras in. 

Examinationen var till för att kontrollera lektorns förmåga att undervisa, inte den enskilda 

elevens kunskaper. Det var inte eleven som var svag, om den inte hade tillräckliga kunskaper, 

utan då hade inte lektorn lyckats att förmedla kunskaperna. 

 Skolordningarna fastställdes av den regerande kungen eller drottningen. Första gången 

testimonium
3
 omnämns i skolordningen är 1611. För att antas till nästa steg måste eleven ha 

ett avgångsbetyg. Därmed fick betyg en viktig betydelse i skolan och för den enskilda 

individen. I 1649 års skolordning utvecklas kriterier för antagning till skolan för att se vilka 

som var lämpade att antas till utbildningen. I denna bedömning skulle intellektuella och 

moraliska förutsättningar speglas. Den börd man hade var av ointresse. De elever som inte 

tidigare gått i skolan och på så sätt saknade betyg, fick även en chans att söka till 

utbildningen. Syftet med examinationen ändrades nu, till att dels bedöma den enskilda 

individens kunskaper och dels lektorns förmåga att undervisa. 

                                                

3
 Testimonium är det latinska benämningen för avgångsbetyg. Ordet betyg användes första gången 1807 i den 

Svenska skolordningen (Lundahl  2006 s. 122). 
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Lärjungar som söka inträde vid en offentlig trivialskola examineras av rektor 

eller på hans uppdrag, av konrektor i och för utrönande av 1. om de äga 

tillräcklig begåvning för studier, samt i fall de härutinnan godkännas, 2. till 

vilken klass de böra hänvisas. 

Gossar som måste förklaras synnerligen svagt begåvade å förståndets vägnar 

skola prövas av offentligen anställda granskare; men giva de efter de första 

grundernas inhämtande likväl icke bättre hopp om sig än förut, så böra de 

hänvisas till andra hederliga levnadsyrken. Vanartiga gossar, som varken genom 

förmaning eller straff låta sig rätta, böra ofördröjligen förvisas ur skolan. 

Ingen bör intagas i skolan utan att allvarligen hava utlovat gudsfruktan, flit och 

lydnad (Skolordningen 1649 i Lundahl 2006, s 122). 

Ovanstående citat visar på att individen skulle bli bedömd utifrån sin kunskapsnivå, samt att 

alla skulle ha lika förutsättningar, om man nu råkade vara en man. Flickor var fortfarande 

utestängda från skolan. Detta underlag skulle ligga till grund för elevens fortsatta utbildning. 

Elever kunde flyttas uppåt i klasserna om kunskapen var tillräcklig men först 1724 fanns en 

möjlighet att flytta en elev nedåt i klasser. 

I 1686 års kyrkolag lades ansvaret på husbönderna och föräldrar att lära barn och tjänstefolk 

att läsa. Syftet med detta var att kunna läsa katekesen som blev ett förkunskapsprov till 

konfirmationen. Undervisning bedrevs i hemmen och kunskapen bedömdes i husförhör som 

hölls av präster. Detta var en förutsättning för att få tillstånd till giftermål. Eftersom det var 

skamligt att förbli ogift fanns en social press på den enskilda individen att lära sig läsa. 

Husförhörssystemet fanns kvar ända in på början av 1900- talet i vissa delar av landet 

(Hartman 2005). 

Under 1800-talets början kom också så kallade bildningsmödrar att bli betydelsefulla. Martina 

von Schwerin (1789-1875) var en av dem som hade stor betydelse i Sverige. Hon bedrev 

hemundervisning som hon planerade och tog själv fram läromedel till ämnen. Med 

utgångspunkt i Rousseaus pedagogiska teori ville hon ge kunskaper genom 

erfarenhetsbaserade insikter, inte bara upprepning och utantillkunskaper. Som hjälp 

utvecklade hon individuella läroplaner för barnen (Hartman 2005). Nu öppnades kvinnans väg 

ut i offentligheten och arbetslivet. Överklassens flickor hade nu fått tillgång till en högre 

utbildning. 

1724 står slutexaminationen och testimonium i en tydlig relation till varandra och en 

textbaserad grund börjar växa fram samt ett vetande om skolors och lärjungars skillnader. 

Detta pågår till 1820 (Lundahl 2006). I 1820 års skolordning gavs betyg i en skala från A-D. I 

den mättes inte bara läskunnighet utan även naturgåvor såsom flitighet, gott/svagt förstånd, 

gott/trögt minne och lättjefullhet (Andersson 2002). 

1842 tar staten över ansvaret för folkundervisningen genom en lag om allmän skolplikt. 

Svenska folket var redan läskunnigt men samhället krävde nya kunskaper. Skrivkunnighet och 
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räkningskunskaper krävdes när industrialismen tog fart i Sverige. Den allmänna skolplikten 

bidrog till en ökad demokrati. Det var en sexårig folkskola där de fattiga, mindre begåvade 

samt flickor kunde beviljas sänkta kunskapskrav och därmed förkortad skoltid. Dock visar 

skolstatistiken från 1868 att endast en tredjedel av alla barn undervisades i folkskolan. 

Frånvaron var betydligt högre bland flickor samt bland elever från fattiga hem. Även 

avståndet till skolan var av betydelse. En ny utbildningsplan kommer till 1919 i den svenska 

folkskolan. Kyrkans roll i utbildningen minskar och räkning, gymnastik samt 

hembygdskunskap får utrymme i undervisningen. Luthers lilla katekes togs bort som 

läromedel i skolan. (Hartman 2005) 

 Frits Wigforss, lektor vid Kalmar folkskoleseminarie, fick 1938 i uppdrag av regeringen att 

se över intagningen mellan folkskola och realskola (Andersson 1991, Lundahl 2006). I stället 

för de skriftliga och muntliga intagningsproven som skedde i okänd miljö och gjorde eleverna 

osäkra ville Wigforss skapa en bedömning som grundades på flera års skolarbete. Hans 

utredning fick regeringen att förorda ett standardiserat prov samt anvisningar för 

betygssättningar i folkskolan. Det första standardprovet kom 1943. Wigforss önskade även en 

betygsblankett som underlättade för lärare att följa elevens utveckling. Vid skolutredningen 

1940 utgick frågan om betyg och kunskapsbedömningar inte bara från övergången mellan 

folkskola och realskola utan även för eleven i stort. Skolutredningen förutspådde även att 

realskolan på sikt skulle försvinna. De ville även att läraren skulle skriva ett skriftligt 

omdöme om den enskilda elevens egenskaper att ha vid en yrkesrådgivning. 

Skolöverstyrelsen fick i uppdrag att sammanställa ett medelbetyg i hela landet. Varje skola 

kunde göra en egen genomsnittlig betygsfördelning med utgång av dessa medeltal. I 1946 års 

skolkommission skrev huvudsekreteraren Stellan Arvidsson att skolan skulle vara en enad 

skola, en skola för alla, där ekonomi och geografiska avstånd inte hade betydelse.  Med hjälp 

av ett skolmognadstest visade det sig om barnet var redo att börja skolan. Det vanliga var att 

barnet började vid sju års ålder och testet visade även på om barnet skulle gå i en vanlig klass 

eller en hjälpklass. Med fokus utifrån barnet, ändrades nu skolans bedömning till att barnet 

själv ska söka studier, vara kritiskt tänkande och kunna arbeta i grupp (Lundahl 2006). Proven 

skulle nu påvisa elevens skickligheter och svagheter inte bara om den lyckats bra eller dåligt. 

De diagnostiska proven växte fram. 

Robert E Wenngren, folkskoleinspektör, var i USA i början på 1940-talet och gjorde sedan 

jämförelser med den svenska skolan. Han ansåg att eleven själv och skolan skulle ta ett ansvar 

för elevens framtida yrkesval. Ett populärt uttryck på den här tiden var ”rätt man på rätt plats” 

och för att hjälpa eleverna skulle läraren ha ett elevkort. På detta kort skulle läraren göra 

löpande noteringar angående elevens mognad, uppförande och färdigheter ur ett fysiskt, 

socialt och moraliskt perspektiv (Lundahl 2006). Intresset för skolutveckling riktades efter 

andra världskriget mot USA med utgångspunkt från barnet i centrum. De nya orden blev 

individualisering och psykologisering. Grunden för samhällets utveckling blev skolans 

utveckling. Från att ha haft till uppgift att bevara det bestående samhället blev nu skolans 

uppdrag att fostra den unga generationen till ett demokratiskt samhälle (Hartman 2005). 
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Under 1950- och 1960-talet tillkom en rad skolreformer med 1940-talets utredningar som 

grund. I 1940-talets utredningar framkom att betygen inte räckte till för att skapa en 

helhetsbild av eleven. Därför efterfrågades ett kompletterande skriftligt intyg där läraren 

beskrev elevens personlighet. De nya skolreformerna under 50 och 60-talet hade som syfte att 

ge alla barn och ungdomar samma utbildningsmöjligheter. Dessa skolreformer kom att 

ifrågasättas under 1970-talet. Utredningarna Läroplansuppföljning i grundskolan.(LUG) och 

läroplansuppföljning i gymnasie- och fackskola (LAG) 1972 förtydligar målen i läroplanen 

som i sin tur leder fram till Målbestämning och utvärdering i skolan (MUT). Denna utredning 

skulle hjälpa elever med inlärningsproblem genom måldefinitioner. Skolans inre arbete – 

utredningen (SIA) utgick ifrån vilka resurser som behövdes för vissa elevers svårigheter, som 

uppstod på grund av yttre omständigheter. Med hänvisning för elevers olika sociala bakgrund 

och stöd från hemmet, ville skolan ge eleverna jämnare förutsättningar. Utredningen förslog 

därför ”den samlade skoldagen” som ett svar på differentieringsfrågan. (Lundahl 2006) 

För att betyg och omdömen inte skulle ges i relation till vad andra elever har presterat utan i 

relation till den enskilda individens kunskap och färdigheter tillkom Betygsutredningen 1973 

(BU73). Detta innebar kursrelaterade betyg. Den kom att skilja mellan skolans utvärdering 

och den enskilda elevens utvärdering. Skolans samhällsuppdrag fick inte synliggöras i elevens 

resultat. I Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr80) fastslogs att den femgradiga betygsskalan 

skulle vara kvar men ges endast i årskurs 8 och årskurs 9. Var nu målet med en skola för alla 

uppnådd? Det har visat sig att medelklassens barn har lättare att anpassa sig i skolan samt att 

få bättre betyg än arbetarklassens barn. Lundahl (2006) menar att klassrumsforskaren Bertil 

Gustavssons bild av skolan reproducerar samhällsordningen i hur den socialiserar barnen och 

bedömer deras förmåga att låta sig bli socialiserade.  

Den norske forskaren Steinar Kvale menar istället att betyg finns för att favorisera elever ur 

ett högre socialt samhällsskikt men samtidigt utger sig för att vara en jämlik möjlighet för 

alla. Han vill avskaffa betyg och anser att de inte har någon betydelse för framtida 

studieframgång och framgång i arbetslivet (Kvale i Krut 1978 nr 5, s. 38–49). Frånvaron av 

ett fullständigt betyg bidrar till utsortering och ger inte samma möjligheter i utbildning och 

yrkesliv.  

På 1990-talet ägde en omstrukturering angående betygssystemet rum. Det övergick från att ha 

varit en regelstyrning till mål och resultatstyrning. 1994/1995 introducerades målrelaterade 

betyg. De nationella målen beslutades av riksdag och regering, medan kommunen samt andra 

huvudmän ansvarade för de lokala målen samt genomförandet av verksamheten (Andersson 

2002). Detta betygssystem gäller även idag. 

Diskussionerna om bedömning kommer nu att ses som en del av lärandet. Inte bara elevens 

kunskaps mäts i bedömningen utan även lärarens egen del i elevens utveckling. För att främja 

lärandet kan bedömningen ses som en pedagogisk identitet. Individens kunskaper om sitt eget 

lärande och sitt förhållande till kunskapers olika värde, understöds av bedömningar. Till hjälp 

har läroplanens grundfrågor särskiljt olika kunskapers värde. Metalärande ger eleven kunskap 

om sig själv som lärande och kunskapande subjekt (Lundahl 2006). Granberg (1996) menar 
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att metalärande är ett lärande som blir en sidoeffekt av annat lärande. Även Rehn (1999) 

beskriver metalärande som ett lärande eleven får utöver det egentliga lärandet. Detta ger 

ökade kunskaper om sig själv och sitt eget beteende. Bedömningarnas syfte ifrågasattes och 

diskussionerna kom nu att handla om elevernas kunskapsutveckling i det pedagogiska 

vardagliga arbetet i samspel med läraren. Från att tidigare sätta betyg eller en bedömning efter 

avslutad kurs eller ämne, ska nu betygsystemet vara mål och kunskapsrelaterat. Detta leder till 

en diskussion om vad kunskaper egentligen är. Shepard (2000) beskriver kunskap som 

”higher order thinking”. Med det menar hon att kunskap ska bedömas utifrån den kognitiva 

och sociokulturella kunskapsram som skapas i klassrummet. Betoningen ska ligga på 

förmågan att lära och att utveckla intellektuella förmågor i en social och kulturell omgivning. 

I mötet mellan tidigare kunskaper och kulturella möten skapas ett nytt lärande. Under 

lärandeprocessen bör eleven bli medveten om sina upplevelser och vad som händer i form av 

en inre ”aha-upplevelse”. Metakognition ger motivation och inre belöning när individen 

upptäcker sitt eget lärande, i en social aktivitet med andra. Denna kunskapssyn ligger till 

grund för läroplanerna och borde på så vis ligga till grund för de bedömningar, som görs i 

skolan idag.  

 

2.4 Lagar och riktlinjer 

Föreskrifter om skriftlig information i samband med utvecklingssamtalet finns i respektive 

skolformsförordning (7 kap. 2 § grundskoleförordningen 1994:1194). Läraren ska genomföra 

ett utvecklingssamtal varje termin för att informera eleven och elevens vårdnadshavare hur 

eleven ligger till. Samtalet ska handla om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

Läraren ska utforma en skriftlig framåtsyftande individuell utvecklingsplan som innefattar 

vilka åtgärder som behövs för att eleven ska nå målen. Från och med höstterminen 2008 är 

skolan även skyldig att ge ett skriftligt omdöme, i samband med utvecklingssamtalet. Syftet 

med detta samtal är att informera eleven och föräldrar, hur eleven ligger till i förhållande till 

fastställda mål (Skolverket 2008a). 

I dagens gällande skollag från 1994 finns riktlinjer angående mål och betyg, beskrivna i 

grundskoleförordningen (1994:1194). I andra kapitlet 6§ med titeln Utbildningens innehåll 

kan vi läsa att varje ämne har en kursplan som ska ange de mål, som undervisningen ska 

sträva mot. Det finns även angivet vilka mål eleven ska ha uppnått efter årskurs 5 och årskurs 

9. För ämnena matematik, svenska samt svenska som andra språk anges även de mål, som 

elev ska ha uppnått efter årskurs 3 (Utbildningsdepartementet 2008a). 

I sjunde kapitlet med rubriken Betyg m.m.beskrivs när betyg ska sättas och hur de ska vara 

utformade. Läraren ska sätta betyg i slutet på varje termin i årskurs 8. Höstterminen i årskurs 

9 ska betyg ges i de ämnen eller ämnesblock som inte avslutats. Dessutom ska betyg alltid ges 

när ett ämne eller ämnesblock slutförts, detta enligt § 4. Om ett betyg kräver att flera lärare 

gör en bedömning och dessa inte kan enas om ett betyg ska rektorn träda in och sätta betyget 

enligt § 5 (Utbildningsdepartementet 1999). De betyg som ska användas står beskrivna i § 6, 
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dessa är Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänd (MVG) 

(Grundskoleförordningen, 2007:56). Vi kan inte finna beteckningen icke godkänt (IG) i 

förordningen däremot står det att om en elev inte når målen ska betyg inte sättas 

(Utbildningsdepartementet 1999). 

Från den 15/6 2008 är alla skolor skyldiga att ge skriftliga omdömen från årskurs 1. Dessa 

omdömen ska skrivas i elevernas individuella utvecklingsplan tillsammans med information 

om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. I årskurs 1 till 3 är det en tvågradig 

skala där läraren ska ange ”ja” eller ”osäkert” om elevens möjligheter att nå målen i årskurs 3. 

I årskurs 4 till 5 kan omdöme ges i en tregradig skala. Läraren har möjlighet att även ange 

omdömet ”i hög grad” om elevens förutsättningar att nå målen i årskurs 5. 

Den nya skollagen - för kunskapen, valfrihet och trygghet (Prop.2009/10:165) lägger fokus på 

elevernas utveckling och lärande så som Shepard (2000) förespråkade. I § 7:1 Barnen och 

elevernas personliga utveckling föreslår regeringen: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 

lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 

för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (Prop.2009/10:165 s.284). 

I riktlinjer för nya läroplanen Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan 

(Prop.2008/09:87) beskrivs förändringar av kursplanernas struktur. Förändringarna innebär en 

målnivå och ett centralt kunskapsinnehåll samt kunskapskrav för godtagbara kunskaper för 

årskurs 3 och 6. Även kunskapskrav för tre av de godkända betygsstegen i årskurs 9 ingår. 

Begreppet ”kunskapskrav” ersätter begreppen ”mål som minst ska uppnås” och 

”betygskriterier”. 

Individuella utvecklingsplaner ska upprättas i anslutning till utvecklingssamtal. Bestämmelser 

flyttas från förordning till lag och ska ingå i respektive skolformskapitel och ska omfatta både 

offentliga och enskilda huvudmän. 

Den individuella planen ska inte enbart vara framåtsyftande. Den ska även 

innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i det ämnen som eleven får 

undervisning i (Prop.2009/10:165 s. 295).   

Den nya betygsskalan är utformad med betygsskalan A-F. Där betygen A-E betecknar ett 

godkänt resultat och betyget F betecknar ett icke godkänt resultat. Om eleven saknar 

kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte ges utan markeras med ett horisontellt streck 

(Prop.2008/09:66). Detta förutsätter att de nya kursplanerna och kunskapskraven träder i 

kraft. Regeringen utgår från att betygskalan börjar tillämpas samtidigt som den nya skollagen 

träder i kraft, det vill säga 2011. Regeringen avser att införa betyg från årskurs 6 i 

grundskolan. Det ska finnas nationella betygskriterier för betyg A, C, E. Om en elev uppnått 

kriteriet för betyg C och till övervägande del betyg A, men inte hela kriteriet för A ska betyg 
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B sättas. Syftet med den nya betygsskalan är att kunna ge en rättvisare bedömning. 

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) säger i ett pressmeddelande sjätte november 2008 att: 

För elevernas skull vill jag att det ska vara lättare att nå nästa betygssteg. Det 

nya systemet blir mer rättvist (Utbildningsdepartementet 2008b). 

Regeringen menar att eleverna lättare motiveras till ett högre studieresultat genom att det 

finns fler steg i betygsskalan. Vid en formativ bedömning i samband med ett prov kan eleven 

idag få exempelvis VG- eller G+ och det visar sig inte senare i den summativa bedömningen i 

betyget. Regeringen förslår även att betyg ska ges från årskurs 6 samt att förslagen kommer 

att träda i kraft från läsåret 2011/2012.  

Lekholm (2008) menar att det finns två huvudsakliga betygssystem i Sverige. I det hon kallar 

för norm-reference är betyget grundat utifrån populationen. Detta innebär att genomsnittet, 

normen bildar medelvärdet för betyg i en klass och ges till större delen av klassen. Normen i 

varje klass såg olika ut och detta medförde att bedömningen inte blev rättvis. I en klass med 

många duktiga elever kunde inte betyg sättas utifrån individuella prestationer, då kvoten av 

högsta betyg redan var nådd. Den andra formen som hon kallar criterion-reference bygger på 

fastställda mål och kriterier. Den enskilda eleven är då inte beroende av övriga klasskamraters 

betyg utan alla i samma klass kan få högsta betyg. 

 

2.5 Skriftliga omdömen 

Som grund för det skriftliga omdömet ligger de nationella målen och kursplanerna, men även 

lokala mål. Det skriftliga omdömet ska vara en bedömning baserad på elevens 

kunskapsutveckling i relation till målet (Skolverket 2009). Omdömet ska inte ses utifrån de 

brister eleven har, utan vilka färdigheter de behöver utveckla. Den obligatoriska delen av 

omdömet gäller bara den kunskapsmässiga delen, men omdömet kan även innehålla den 

sociala utvecklingen. Om den sociala utvecklingen ska ingå i omdömet beslutar rektorn på det 

lokala planet.  

I dagens samhälle har de sociala färdigheterna blivit allt viktigare. Det skulle kunna motivera 

att eleven fick omdöme om den sociala utvecklingen som eleven befinner sig i. Den sociala 

utvecklingen kan vara viktig utifrån flera perspektiv, där kravet på en social samhörighet är en 

viktig aspekt. Denna samhörighet kan vara att å ena sidan skapa en tillhörighet i grupper och å 

andra sidan att skapa en självständighet (Sommer 2005). Giddens (1999) poängterar att de nya 

samhällskraven påtvingar vissa kompetenskrav som följd av globaliseringen. De individer 

som genom att utveckla kompetenser där de skapar en självidentitet, genom att ständigt 

reflektera över sig själva och andra individer samt göra aktiva val, uppfyller de nya kraven på 

den psykosociala omställningen. 
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2.6 Genus 

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet (Lpo 

94) kan vi läsa att skolans uppdrag är: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och det krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster (Utbildningsdepartementet 1994 s. 4) 

När vi gjorde en historisk tillbakablick i detta examensarbete fann vi att skolan ursprungligen 

endast var avsedd för pojkar (Lundahl 2006). När samhällets strukturer långsamt förändrats 

och flickorna fick tillgång till utbildning förväntades det uppnås en jämlikhet i samhället. I 

dagens undersökningar visar det sig att flickor på grundskolan ofta har ett bättre studieresultat 

än pojkar. Thomas Heldmark menar att i rapporten Gender differences in Educational 

outcomes: Study of the Measures Taken and the Current Situation in Europé framgår att 

flickor presterar bättre än pojkar i hela Europa (Skolverket 2010a). Rapporten understryker 

också vikten av att läraren förhåller sig medveten till könsstereotyper, vilket är viktigare än 

lärarens eget kön anser Heldmark. 

Bragées (2009) beskriver att flickor ofta ställer högre krav på sig själva, samt att leva upp till 

lärarnas krav, som ofta är högre ställda på flickor än pojkar. Forskning visar att flickor i unga 

år ofta drabbas av stressrelaterade sjukdomar, så som utbrändhet. Bragées visar på ett 

samband mellan att flickor ofta känner press på sig från vuxna att vara duktiga, lydiga, snälla 

och inte tänka på sig själv i första hand och detta kan leda till utbrändhet. Berömmet flickorna 

fått har endast kopplats till duktiga insatser och när de får beröm känner de att de duger.  

När flickorna fått en känsla av att de inte duger, bidrar det till en plågsam process. Detta leder 

i sin tur till att flickorna får problem med att tolka kroppens signaler i vuxen ålder. När lärare 

ger beröm för att de är duktiga ökas deras känsla av att inte räcka till som person. Lärare bör 

istället uppmuntra andra egenskaper hos dessa elever, så som att visa känslor och kunna säga 

nej. Dessa elever behöver lära sig att ta för sig och inte alltid vara så lydiga. Forskning visar 

att minnen från lärarens attityder till vad som var viktigt, finns kvar långt upp i medelåldern 

(Bragées 2009).  

Världshälsoorganisationen (WHO) genomförde år 2005/2006 en studie som visade på att 

svenska 11-åringar mår bra och tycker om skolan. Däremot visade studien att 15 -åringarna 

känner sig stressade av sitt skolarbete och mår sämre. Detta gällde till största delen flickor. 

Oro, nedstämdhet och olika psykosomatiska besvär har ökat hos unga under 2000-talet, enligt 

undersökningar från skolverket, Statistiska centralbyrån (SCB) och WHO. Tack vare att 

tonåringarna har kommit långt i sin kognitiva utveckling förstår de hur deras resultat påverkar 

deras framtid. En undersökning gjord av Barnens rätt i samhället (BRIS) år 2009 visade på en 
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ökad utbrändhet av flickor i högstadiet, detta på grund av prestationsångest (DN 2009). Pojkar 

har i genomsnitt lägre betyg men mår bättre. 

Flickor söker bekräftelse genom att prestera pojkar bara är - och får ändå högre 

lön och vd-posten i slutändan (Anna Laestadius Larsson i SvD 2009) 

Högskole- och forskningsminister dr Tobias Krantz (FP) menar enligt Heldmark (2010b) att 

det finns en liten grupp pojkar i varje klass som sätter upp regler för vad som är manligt. Om 

läraren får med sig dessa pojkar i undervisningen bidrar det till att det blir legitimt för pojkar 

att prestera och få höga betyg. 

 

2.7 Bedömningsmodeller 

När ett undervisningsområde är avslutat görs en summativ bedömning av eleven. Det 

innehåller en summering av elevens prestationer där styrkor och svagheter sammanställs till 

ett omdöme. Från år 8 blir detta ett betyg. En formativ bedömning visar elevens prestation 

och behov av utveckling under ett pågående undervisningsområde. Denna bedömning visar 

inte en helhetsbedömning av elevens kunskap och lärande i ämnet. Syftet med denna 

bedömning är dels att läraren ska förstå hur långt eleven kommit i sin utveckling och sitt 

lärande, för att på så sätt kunna planera sin undervisning, dels att ge eleven en vägledning om 

sin egen läroprocess. Till grund för det skriftliga omdömet ska den formativa bedömningen 

ligga. I den individuella utvecklingsplanen ska både den summativa och den formativa 

bedömningen ingå. Syfte och funktion åtskiljer dessa former av bedömning (Skolverket 

2009). 

I följande bild beskriver Skolverket hur processen från målen leder fram till det skriftliga 

omdömet (se figur 2). 

 

 

Figur 2 visar vad som ligger till grund för det skriftliga omdömet (Skolverket 2009 s.7). 
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Olga Dysthe (2002) förespråkar en metod med portföljprocessen som hjälpmedel för en 

formativ bedömning. Här skapar läraren en fortlöpande dokumentation av elevens 

läroprocess. Stora krav ställs på lärarens ämneskunskap för att läraren skall kunna hjälpa varje 

enskild elev, där den befinner sig i läroprocessen, med både vägledning och undervisning. 

Detta blir ett redskap för läraren att kunna bedöma hur eleven ligger till i ämnet. Om läraren 

lyckas skapa en positiv syn på bedömning hos eleverna, som inte bara visar på fel och brister, 

kan läraren bli ämnesexpert och vägleda dem vidare i utvecklingen. Lärarrollen blir 

tillrättaläggare, kulturskapare, utvärderare, vägledare och ämnesföreträdare. Jönsson (2008) 

anser att man stärker elevens självkänsla genom att ge respons kopplat till en uppgift och på 

så sätt ge eleven en uppfattning om sin egen roll i läroprocessen. 

 

2.8 Kunskapsbedömning 

Skolverket och svenska politiker har en tilltro för internationella kunskapsmätningar. Dessa 

möjliggör en diskussion som kan förbättra utbildningens resultat (Pettersson 2008). Medier 

skapar en internationell ideologi utifrån internationella kunskapsbedömningar och det leder i 

sin tur till en diskussion mellan internationella och nationella nivåer. Dessa diskussioner kan 

användas för att beskriva nuläget och framtidsvisioner i svensk skola. 

Bedömning av kunskaper är inte helt enkelt. Det ska dels bygga på resultat i relation till de 

fastställda målen och dels till processen, som leder fram till resultatet. Eleven ska själv kunna 

använda ämnesinnehåll för att dra egna slutsatser, göra jämförelser och kommunicera om sitt 

tänkande. Det svåra i bedömningen kan ligga i att en elev kan vara duktig på att lära sig 

glosor utantill, men ha svårigheter i att kunna göra egna reflektioner och dra slutsatser av sitt 

lärande (Skolverket 2009). Lekholm (2002) menar att betygen inte bara mäter 

ämneskunskaper utan även elevernas intressen och motivation.  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

(Utbildningsdepartementet 1994) beskriver begreppet kunskap som uttryck i olika former som 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Ett samspel mellan dessa skapar ett lärande och 

är varandras förutsättningar. Målet med bedömning och betyg är att: 

 Skolan skall sträva efter att varje elev: 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och  

 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och 

andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna (Utbildningsdepartementet 1994 s. 16). 
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Bild 1: Lundahl 2006 s.338 Denna bild visar på hur svårt det kan vara att bedöma kunskaper rättvist. 

Årligen genomförs nationella prov i årskurs 3, 5 och 9. Dessa rättas oftast av elevens lärare. 

Våren 2009 fick skolinspektionen i uppdrag av regeringen att kontrollrätta 29 000 prov. Detta 

visade på omfattande skillnader mellan ursprungsrättaren och kontrollrättarens bedömningar. 

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, är bekymrad över att bedömning av 

elevens prestationer på ett prov är beroende av vilken lärare som gör rättningen. 

Kontrollrättningen visade på stora skillnader i bedömningen där den ursprungliga läraren ofta 

gett ett högre betyg/poäng än vad kontrollrättaren ansåg vara skäligt. I till exempel uppsatser, 

har läraren större bedömningsutrymme och där finns också de största skillnaderna. Men även i 

frågor med fasta svar fanns avvikelser. Detta visar på, att relationen till eleven påverkar 

bedömningen. Skolinspektionen har i sin rapport till regeringen föreslagit fyra åtgärdspunkter 

för rättvis bedömning. Dessa är att klargöra och begränsa syftet med de nationella proven och 

konstruera om proven så att utrymmet för rättarens tolkning minskar. Vidare är det att 

förenkla anvisningarna som rättande lärare har som stöd för sin bedömning samt införa ett 

nytt rättningsförfarande, där elevens identitet inte är känd för den som rättar 

Skolinspektionens kontrollrättning kommer att genomföras igen 2011 och 2012. 

(Skolinspektionen 2010). 
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3. Metod  

I följande kapitel presenteras vilka metoder som använts för att samla in underlag till detta 

examensarbete. Genom att använda kommunikativ validitet, så som att ställa motfrågor under 

intervjun, och pragmatisk validitet och be informanten att ge exempel, kan vi få de undersökta 

personernas svar att vara så trogna verkligheten som möjligt. I kapitlet beskrivs urvalet av 

intervjupersoner samt vilka avgränsningar som vi har använt oss av. Vidare följer bearbetning 

av insamlad data, vilka etiska aspekter vi har tagit hänsyn till samt kategorisering som 

analysverktyg. Genom textanalys har vi tagit del av regler och lagar samt annan relevant 

litteratur. Vi avslutar kapitlet med tillförlitligheten av det insamlade materialet samt en 

metoddiskussion.  

 

3.1 Urval av intervjupersoner 

Vid vår planering av detta examensarbete var vår avsikt att intervjua elever i skolans alla 

stadier. De yngsta eleverna i förskoleklassen som var sex år och är i början av sin skolgång, 

de elever som gått halva tiden i skolan samt de elever som avslutat sin grundskoletid. Vi har 

valt att använda kommunikativ validitet, så som att ställa motfrågor under intervjuerna, och 

pragmatisk validitet, då informanten ger egna exempel. Detta ledde till att vi valde att utesluta 

de yngsta eleverna, för att de kunde få problem att uttrycka sig och förstå syftet med intervjun 

(Cohen, Manion & Morrison 2008). De elever som avslutat sin grundskoleutbildning valde vi, 

för att ta del av deras tillbakablick och vad som varit betydelsefullt vid skriftliga omdömen 

och betyg för deras fortsatta utveckling. För att få en direkt inblick i nuet valde vi att intervjua 

elever som var mitt i grundskolans utbildning. De yngre eleverna går alla i samma skola 

medan de äldre eleverna har gått i olika skolor i Stockholmsområdet. 

Vi inledde vårt arbete med att skicka ut en intresseförfrågan till rektorer på två kommunala 

skolor i Stockholmsområdet (bilaga 1). När rektorerna svarat med visat intresse bifogade vi 

ett informationsbrev till föräldrarna, där de fick möjlighet att godkänna om deras barn fick 

delta i en intervju (bilaga 2). Vidare sände vi ut ett brev till berörda lärare som vi önskade 

intervjua (bilaga 3). Vi önskade att intervjupersonerna skulle ha följande kvalifikationer; 

kunskapssvaga och kunskapsstarka pojkar samt kunskapssvaga och kunskapsstarka flickor 

samt manliga respektive kvinnliga lärare. Lärarna valde själva ut de barn som skulle passa 

ihop med våra behov. Vi fick dock ingen vetskap om barnen innan intervjun (Stukát 2005). Se 

tabell 1. 

Barn A: 11år Barn C: 11 år 

Barn B: 11 år Barn D: 11 år 

Barn E: 17 år Barn G: 19 år 

Barn F: 18 år Barn H: 18 år 

Tabell 1 visar fördelningen på de intervjuade eleverna. 
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Dessutom intervjuade vi en manlig och en kvinnlig klasslärare i årskurs 4 och 5. Vi valde att 

endast intervjua två lärare för att vårt intresse fokuserade på elevernas uppfattning. Dessa två 

lärare gav oss en liten inblick i lärarnas syn på skriftliga omdömen och betyg. 

 

3.2 Intervjufrågor 

Vi genomförde sex intervjuer på skolan i ett enskilt rum som barnen var lite bekanta med. De 

andra fyra intervjuerna genomfördes i hemmiljö samt arbetsmiljö (Rubinstein Reich & Wesén 

1986). Vi använde oss av bandspelare och spelade in hela samtalet. Intervjuerna varade 

mellan 20 till 40 minuter och informanterna verkade inte besväras av inspelningen. De 

informerades även om sekretessen, som innebär att ingen kan spåra just deras svar till detta 

examensarbete. Vi upplevde att det gick lätt att samtala med informanterna även om vi inte 

hade någon tidigare relation till flera av dem. När vi meddelade att deras svar var hemligt och 

anonymt, fick det barnen att öppna sig mer. Alla barnen fick samma frågor (bilaga 4) även om 

det skilde i åldrar. Lärarna fick egna frågor (bilaga 5).  

Vårt syfte är att se resultatet ur ett fenomenografiskt perspektiv så vi ställde öppna, kvalitativa 

frågor. Vi var intresserade av att få en inblick i elevers upplevelser av att få skriftliga 

omdömen och betyg. Vi önskade identifiera uppfattningar och känslor som är individuella för 

varje enskild person. Vår avsikt var inte att ta reda på första ordningens perspektiv, vad betyg 

och omdömen är, utan andra ordningens perspektiv, hur det framstår eller upplevs av 

individen själv (Cohen m.fl. 2008). Valet av intervjufrågor sammanställde vi några veckor 

före intervjuerna. Vi bad informanterna göra en återblick och tänka tillbaka så långt de kunde 

minnas sina första omdömen vid utvecklingssamtal. Vi bad dem beskriva hur det kändes och 

hur de upplevde det. Vidare bad vi om information om vad som har hjälpt dem, eller varit 

negativt från omdömen senare i skoltiden, samt hur mycket samtalen påverkar eleverna på 

sikt. Vår fokus har legat på frågeställningarna vad, hur och varför. Vidare har vi bett 

informanterna försöka tänka sig in i, om de varit av ett annat kön och om det då skulle ha haft 

någon påverkan på omdömen samt betyg. Frågor om rättvis bedömning samt påverkan av 

omdömen har även framkommit samt om de önskar ändra på något angående omdömen och 

betyg. Dessa frågor valdes på grund av vårt intresse för hur skriftliga omdömen och betyg 

påverkar den enskilda eleven. Avsikten var att inte ha för svåra eller krångliga frågor med 

hänsyn till intervjupersonernas ålder samt att intervjun inte skulle ta för lång tid. Vi menar att 

om intervjuerna är för långa och omfattande kan det vara svårt att få barnen fokuserade på 

frågorna. De kanske även skulle vara svårt att få elever att delta. Efter genomförandet av 

intervjuerna har vi kommit till insikt att det var ett bra avvägt antal frågor som ställts. Denna 

metod var bra för att få fram ett underlag till vår uppsats. 

 

3.3 Bearbetning av data 

Alla intervjuer spelades in på kassettband. Detta var för att vi under intervjuerna skulle kunna 

koncentrera oss på intervjun och informanten. Följden blev att vi kunde ställa relevanta 
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följdfrågor och vara lyhörda för ansiktsuttryck samt kroppsspråk. Vår avsikt var även att 

kunna gå tillbaka och lyssna igenom svaren ett flertal gånger så att vi inte missade något av 

vad som sades. Under den andra lärarintervjun begicks dock ett misstag, då vi glömt att spola 

tillbaka bandet till början och därför tog det slut innan intervjun hann avslutas. Detta löste vi 

med att en av oss fortsatte intervjun och en antecknade svaren. Efter att alla intervjuer 

genomförts funderade vi kring hur vi på bästa sätt skulle bearbeta det material vi samlat in. Vi 

beslöt oss för att tillsammans lyssna igenom alla intervjuer och under tiden anteckna de 

kategorier vi kunde uppfatta. Dessa kategorier ville vi göra en djupare analys av. Ett tag 

funderade vi på att skriva ut alla intervjuer på papper, för att åskådliggöra olika kategorier, 

men beslöt oss senare för att detta var alltför tidskrävande och att vi dessutom kunde 

synliggöra dessa kategorier genom att lyssna igenom intervjuerna.  

 

3.4 Etiska aspekter 

Vi har under arbetet med detta examensarbete tagit hänsyn till de olika forskningsetiska 

principer som finns. Med det menar vi informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Kvale 1997). Alla har fått ta del av ett 

informationsbrev innan de deltog i intervjun. När det gällde de yngre eleverna fick deras 

föräldrar ta del av informationen och godkänna att deras barn deltog i studien. Innan intervjun 

började presenterade vi oss och berättade vad materialet vi samlade in, skulle användas till. Vi 

informerade dessutom alla om att de hade möjlighet att avstå från vidare medverkan när de 

själva ville. Allt som sades mellan oss skulle inte komma att användas i något annat 

sammanhang. Att ingen utanför rummet skulle kunna härleda vem som lämnat vilka svar och 

att materialet inte skulle användas till något annat än denna studie. Även här var vi tydliga 

med de yngre barnen, och informerade dem muntligt innan intervjun startade, att ingen i deras 

närhet skulle få ta del av just deras svar, det vill säga föräldrar, lärare eller kompisar. Detta 

ville vi förmedla så att barnen skulle känna sig trygga med att inget de sade till oss, skulle 

påverka deras relationer eller omdömen. Vi anser att vi därmed kom att få så ärliga svar som 

möjligt på våra frågor. Genom att öppet redovisa metoder och resultat samt medvetet granska 

och redovisa utgångspunkterna för dessa studier, inrättar vi vårt material utifrån 

Vetenskapsrådets etiska krav. Vi avser inte att skada personer i denna studie. Vi ämnar utgå 

från Vetenskapsrådets krav med uppmaningen om ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, 

hänsynsfullhet och oväld (Gustafsson, Hermerén & Peterson 2004). 

 

3.5 Textanalys 

För att inhämta kunskap inom området innan vi genomfört intervjuerna, har vi studerat 

tidigare forskning i ämnet. Vi har studerat fakta samt lagar och regler som berör läraren och 

skolan angående skriftliga omdömen och betyg. För att få förståelse för dagens lagar och 

riktlinjer har vi även gjort en historisk tillbakablick samt studerat den proposition som 

regeringen nyligen framlagt för ändringar av kommande lagar. I litteratur och avhandlingar 
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har vi genom textanalys och innehållsanalys, skaffat oss en grund att utgå ifrån, då vi senare 

har sammanställt frågor inför intervjuerna samt förberett oss inför tolkningen av de svar vi fått 

(Stukát 2005). 

 

3.6 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i denna studie vill vi dela upp i tre huvudgrupper reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet (Kvale 1997). Kvaliteten på studien, det vill säga reliabiliteten, har vi 

försökt få så verklighetstrogen som möjligt. Vi har försökt skapa en miljö som känns trygg för 

informanterna för att få så ärliga svar som möjligt. Vi har använt oss av öppna frågor samt 

motfrågor och följdfrågor efter de svar vi fått. Avsikten var att få informanterna att lämna 

svar, som överensstämmer med deras uppfattning av verkligheten. Vi kan inte komma ifrån 

att våra egna värderingar och föreställningar, spelar in på hur vi tolkar informanternas svar. 

Att vi varit två intervjuare kan både ha varit till fördel och till nackdel. Som fördel kan vi 

tolka svaren på olika sätt och därför få en djupare analys av materialet. Som nackdel kan vi 

tillsammans förstärka uppgifter, som kanske inte finns, men som vi med våra gemensamma 

erfarenheter lägger i våra tolkningar av informanternas svar. När det gäller urval av 

intervjupersoner har vi inte kunnat påverka vilka av de yngre eleverna vi intervjuat. Detta blev 

lärarens uppgift att i klassen utse och tillfråga vilka hon ansåg lämpliga att delta i studien. Vi 

vet inte heller om de elever vi sedan intervjuade, var lärarens förstahandsval eller om det 

fanns andra elever som läraren ansåg skulle ha passat bättre, men som inte velat delta eller 

inte fått något medgivande från sina föräldrar. När det gäller de äldre eleverna, har det varit 

personer som befunnit sig i vår bekantskapskrets. Vår relation till dem kan innebära att 

tillförlitligheten skulle kunna vara mindre eller så kan vi se det som en fördel att de känner sig 

trygga i den miljö de befinner sig och därför lämnar så korrekta svar som möjligt. 

Validiteten på studien är svår att bedöma för oss, men eftersom vi använt oss av öppna frågor 

och i samtalet tillsammans med informanterna ställt följdfrågor samt motfrågor, har vi fått ut 

så mycket information vi kunnat. När vi försökt skapa ett förtroende med informanterna har 

deras svar känts ärliga och vi anser oss ha fått en bra bild av deras åsikter. Det är dock svårt 

att skapa en objektiv bild av verkligheten eftersom studien i hög grad handlar om upplevelser 

och känslor. Även här spelar vår egen tolkning en viktig roll men likaså hur informanten 

tolkar våra frågor blir en viktig aspekt. 

När det gäller generaliserbarhet i denna studie är underlaget för litet för att vi skulle kunna 

generalisera svaren till att gälla alla elever och lärare i Sverige. Vi har i urvalet av informanter 

försökt att få en så homogen grupp som möjligt för att gruppen ska överensstämma så väl med 

verkligheten. Där har vi tagit hänsyn till genus samt den nivå eleven befinner sig på. Däremot 

har vi inte i vårt urval lagt någon fokus på elevernas etniska eller sociala bakgrund, vilket 

skulle kunna spela in när vi analyserar resultatet. Vissa frågor har fått väldigt entydiga svar av 

både lärare och elever. Därför skulle vi kunna generalisera svaren på just dessa frågor och dra 

slutsatsen att det är en allmän åsikt i skolan. 
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer vi att redovisa resultatet av de intervjuer vi genomfört och 

analysera dessa. För att synliggöra resultatet av våra intervjuer har vi använt oss av 

kategorisering. Genom att skapa olika kategorier ur ett insamlat material bildas uppfattning av 

innehållet istället för om innehållet. Detta hjälper oss att analysera olika fenomen på ett mer 

strukturerat sätt. Detta analysverktyg ger oss en inblick i den enskilda individens verklighet. 

Vi har kommit fram till följande kategorier;  

 Syftet med skriftliga omdömen 

  Utvecklingssamtalets och det skriftliga omdömets innehåll 

 Kunskapsstarka och kunskapssvaga elever 

  Genusperspektiv 

  Summativ och formativ bedömning 

  Rättvis bedömning 

 Betyg och betygsskalor 

 Vi kommer att beröra varje kategori utifrån ett lärarperspektiv samt ett elevperspektiv. En 

kort analys kommer att presenteras i samband med varje kategori 

 

4.1 Syftet med skriftliga omdömen 

När vi intervjuade lärarna om skriftliga omdömen frågade vi om deras upplevelse av att skriva 

dessa. De svarade enigt att det var mycket tidskrävande att skriva omdömen till varje elev. De 

menade även att det var svårt att formulera sig, på grund av att de saknade tydliga mallar och 

riktlinjer om hur omdömena skulle utformas. Som följd av detta ansåg lärarna att skillnaden 

var mycket stor mellan olika skolor i landet. De önskade därför en nationell samordning över 

hur omdömen skall utformas. I dag är det upp till varje rektor att utforma lokala riktlinjer och 

mallar för hur omdömena skall formuleras. Lärarna uttryckte bestämt att de inte var för 

betygsliknande skriftliga omdömen från förskoleklass. En lärare menade att: 

Även år 1 och 2 är diffusa, man kan ta ett medelvärde av kunskap. År 3 är en 

bra första grund, då är eleverna ikapp varandra mognadsmässigt. 

När vi frågade barnen om varför de får skriftliga omdömen svarade de yngre barnen att det 

gick snabbare för läraren att skriva ner hur barnen låg till, istället för att läraren skulle prata 

med alla. Vi tolkar det som att barnen menar att om läraren ska ge barnen en muntlig 

genomgång av deras omdömen skulle detta ta mycket längre tid för läraren, än om läraren 

skriver ner sina kommentarer till varje elev. De yngre eleverna verkar ha svårt att förstå hur 
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tidskrävande det är för lärarna att formulera alla omdömen till samtliga elever. En yngre pojke 

uttryckte: 

 De orkar inte berätta för alla, det går snabbare att skriva. 

En möjlig orsak till detta skulle kunna vara att det går relativt fort för eleven att läsa de 

kommentarer de fått och ser inte allt arbete som ligger bakom dessa kommentarer. Detta tyder 

på att barnen inte har insikt i lärarens arbete runt denna arbetsuppgift. Vi tycker detta var 

märkligt eftersom barnen själva kan skriva och borde ha en insikt i hur mycket tid det tar. 

Barnen var samtidigt medvetna om att under utvecklingssamtalet sker en muntlig genomgång 

av omdömet. Det skriftliga omdömet skickas ofta hem i förväg, så att eleven och föräldrarna 

kan förbereda sig inför samtalet. Detta uppfattar alla elever som positivt, eftersom de då blir 

förberedda på vad som kommer att diskuteras under samtalet. De kan även innan få tid att 

fundera på frågor och tankar på de omdömen lärarna har skrivit och därmed bli mer aktiva 

under samtalet. Även för föräldrarnas del ser vi det som en fördel att kunna förbereda sig 

hemma och komma på eventuella frågor kring omdömet. För föräldrar kan det skrivna ordet 

tolkas på olika sätt och ge mer tyngd till innehållet. Men för barnet verkar det skrivna ordet 

inte ha mer vikt än det muntliga omdömet, som vi tolkar det. Barnet kan ha lättare att ta till 

sig och uppfatta ett muntligt omdöme riktat direkt emot dem, då de kan ställa frågor om det de 

inte förstår. Läraren kan även uppfatta hur barnet tar emot omdömet genom att se till barnets 

kroppsspråk och miner om de har förstått innebörden. De kan även ställa motfrågor och föra 

en dialog med barnet och föräldern i ett trepartssamtal. En av de äldre pojkarna uttryckte att: 

Det är bra när läraren har en åsikt och vågar säga det till eleven, ansikte mot 

ansikte, istället för att bara skriva det. 

De yngre barnen hade lite olika tankar om vad omdömet var bra för. En menade att det var för 

att han skulle kunna få ett bra jobb som vuxen. Båda flickorna tyckte det var lättare med 

nedskrivna mål för då visste de vad de skulle jobba med och vad de behövde förbättra. 

 De äldre barnen som avslutat grundskolan ansåg att syftet med det skriftliga omdömet var att 

de skulle få vetskap om hur de låg till i de olika ämnena. De upplevde att de kunde påverka 

sitt omdöme och var väl medvetna om vad de skulle få för omdömen i förväg, samt hur de 

skulle göra för att förbättra sitt resultat. Inga elever ifrågasatte att de fick omdömen utan såg 

det som en naturlig del av skolan.  

 

4.2 Utvecklingssamtalets och det skriftliga omdömets innehåll  

De lokala målen som upprättas av rektor på respektive skola kan skilja sig åt. En av lärarna 

påpekade att kursplanerna såg helt olika ut mellan grannkommunerna. De upplevde 

svårigheter när de fick elever från andra kommuner. Lärarna önskade en nationell mall av 

innehållet i de skriftliga omdömena. En lärare ansåg att: 

 Det är helt olika kursplaner mellan grannkommunerna, det är en katastrof. 
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Eleverna var eniga om att det viktigaste innehållet var att få vetskap om hur de låg till 

kunskapsmässigt. Problem i klassen och om det är konflikter i kompisgruppen, ansåg någon 

vara viktigt. Någon ansåg dessutom att kompisar och trivsel i skolan var viktigt och hur man 

mår. En elev sa:  

Det viktigaste är att man trivs i skolan. 

En pojke visste inte varför han fick skriftliga omdömen men ifrågasatte det ändå inte. 

Personliga egenskaper upptog en del av innehållet och en elev fick ständigt höra att han var 

alltför ”pratig” under lektionerna. Detta verkade dock inte ha någon större påverkan för hans 

fortsatta skolgång eftersom det upprepades varje år. Han sa: 

Pratar för mycket på lektionen har jag alltid hört. 

Ytterligare en pojke uttryckte sig så här: 

Samma sak varje gång, plugga mer, snacka mindre. 

Vi menar att det är viktigt att både kunskapsmässiga och sociala färdigheter finns med i de 

skriftliga omdömena. Detta för att samhället idag kräver en social kompetens. Däremot kan vi 

ifrågasätta hur viktigt det är att informera eleven och deras föräldrar om personliga drag, 

eftersom vi både i våra intervjuer och av egen erfarenhet, fått uppfattningen att dessa inte har 

någon större påverkan på eleven och att inga stora förändringar sker. 

En av lärarna betonade att hon försökte se tillbaka på vad som hade hänt sedan det förra 

samtalet och att det var viktigt att få med sig eleverna, så att de blev delaktiga i processen. 

Hon sa: 

 Jag ser tillbaka på tidigare mål även dagligen. 

Med hjälp av en loggbok skriver eleverna löpande vad de gjort under dagen och får respons 

av läraren samt föräldrar. Detta gäller endast de yngre barnen. 

Eleverna ansåg att de inte kunde påverka innehållet i utvecklingssamtalet. En äldre flicka 

menade att samtalsinnehållet var styrt från läraren och att hon som elev inte kunde påverka 

vad det skulle innehålla. Det förekom en punkt på slutet av samtalet om övriga frågor men 

den punkten hanns aldrig med.  

 

4.3 Kunskapsstarka och kunskapssvaga elever 

Lärarna ansåg att de kunskapsstarka eleverna hade lättare att ta till sig informationen av det 

skriftliga omdömet under samtalet. De kunskapsstarka eleverna såg i större utsträckning sitt 

eget engagemang och kunde vara aktiva och komma med förslag på vilka färdigheter de 

skulle arbeta med på kortare sikt. De kunskapssvagare eleverna, menade lärarna, hade svårare 

att se sin egen delaktighet i arbetet med att uppnå målen. De hade alltför mycket att arbeta 
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med och därför var det svårt för dem att fokusera på några få kompetenser under en kortare 

period. En lärare sa: 

De starka eleverna är väl medvetna, de svaga eleverna kämpar med så mycket. 

Men man kan visa på vad de lärt sig. 

Läraren menade att det var ganska lätt att påvisa de små stegen eleven gjort sedan förra 

samtalet, förklara att ”nu kan du det som du inte klarade förra terminen” och kunde på så sätt 

få med sig eleven att skapa en förståelse över sitt eget lärande. 

Vid en jämförelse mellan de kunskapsstarka och kunskapssvaga eleverna fanns det ingen 

skillnad på hur de kände sig innan de fick sina omdömen eller när de var på väg till samtalen. 

De var medvetna om hur de låg till redan innan och visste ungefär vad som skulle stå i 

omdömena samt vad läraren skulle ta upp under samtalet. Däremot upplevde de 

kunskapssvaga eleverna att det var jobbigt att höra eller läsa att de inte var särskilt duktiga.  

En pojke berättade: 

 När man får höra att man inte är bra känns det jobbigt. 

En flicka antydde att hon ofta fick vänta länge på hjälp av sin lärare, eftersom hon var duktig 

och ofta klarade sig själv. Det fanns många andra i klassen som behövde mycket mer hjälp, 

och lärarens tid räckte inte till åt de duktiga eleverna. Detta uppfattade hon som orättvist. En 

av de äldre flickorna fick ofta höra att hon borde sakta ner studietakten. Eftersom hon var så 

ambitiös, uppmanade lärarna henne att dra ner på tempot och försöka hitta en balans mellan 

studier och fritid. Hon berättade att hon hade svårt för detta och att hon antingen gjorde för 

mycket eller för lite studier. Betygen var viktiga för henne även om de innebar mycket press. 

Det var stora skillnader på hur långt de yngre eleverna kommit i sin mognadsprocess. En av 

flickorna i den gruppen menade att vissa barn inte förstår varför de får omdömen. Detta skulle 

kunna betyda att hennes tidiga mognad och kognitiva utveckling, var av betydelse i hennes 

skolarbete och därför presterade hon bra kunskapsmässigt. Hon sa: 

 Små barn vet inte varför de får omdömen. 

Våra förväntningar var att skillnaderna skulle vara större mellan kunskapssvaga och 

kunskapsstarka elever. Vi förmodade att de kunskapssvaga eleverna skulle känna större 

obehag inför de skriftliga omdömena och samtalet med läraren samt föräldrarna än de gjorde. 

 

4.4 Genusperspektiv 

De lärare vi intervjuade hade delade uppfattningar om hur de bedömde eleverna utifrån ett 

genusperspektiv. Den kvinnliga läraren ansåg att hon försökte bedöma eleverna efter 

prestation, men att hon undermedvetet bedömde flickor och pojkar olika. Hon menade att 

pojkar generellt har svårare med koncentrationen och hon försökte att inte göra någon skillnad 

men satte ändå ribban olika. Den manliga läraren ansåg däremot att han bedömde alla elever 
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utifrån samma kriterier och lade vikten på utveckling. Flera av eleverna påpekade att pojkarna 

fick mer tid och uppmärksamhet av lärarna. Detta på grund av att de krävde mer tillsägelser. 

Alla barn vill bli sedda och även negativ uppmärksamhet leder till en form av att bli sedd. 

Samtliga elevinformanter ansåg att de skulle ha fått annorlunda omdömen om de varit av ett 

annat kön. Alla ansåg att pojkar fick mer ”skäll och tillrättavisningar” än flickor men å andra 

sidan tyckte alla att det kanske fanns grund för detta, genom att pojkarna oftare var stökigare 

och mer högljudda. En flicka berättade att: 

Vi ville testa vår lärare med ett bus genom att släcka lampan och se vad 

reaktionen skulle bli. Vi upplevde att reaktionen inte blev så stor när det var 

flickorna som gjorde det, mot om det hade varit pojkarna.  

Samtliga elever visade en stor medvetenhet om att det fanns könsskillnader och såg det som 

något naturligt. Barnen såg inte sin egen roll som aktörer, att påverka skillnader mellan pojkar 

och flickor, utan konstaterade bara att den fanns. En äldre pojke sa:  

 Lärarna var feminister, tjejerna fick fläta håret, men vi fick inte säga någonting. 

Det var tydliga skillnader i hur flickor och pojkar kände sig inför sina utvecklingssamtal och 

skriftliga omdömen. En flicka menade att alla elever var pirriga innan de fick sina omdömen 

och uttryckte:  

 Det känns bra, för jag vet att det kommer att gå bra, men jag är ändå nervös. 

Den största skillnaden mellan pojkar och flickor var att samtliga flickor kände sig oroliga och 

nervösa inför samtalet och det skriftliga omdömet. Detta trots att de var medvetna om att de 

skulle få ett bra omdöme och att de presterat bra. Flickorna tog sina omdömen personligt och 

det kunde på så sätt påverka deras självkänsla om omdömet var negativt. Däremot så svarade 

samtliga pojkar att de inte alls kände något särskilt. De visste hur de låg till och var inte 

oroliga eller kände sig nervösa. De visste vad läraren skulle säga och ansåg att de inte kunde 

göra så mycket åt det. En äldre pojke sa: 

 Man går på de där samtalen, pluggar en månad och sen är det samma sak igen. 

Vårt resultat visar att pojkarna inte alls berörs på samma personliga plan som flickorna. De tar 

inte sina omdömen personligt, som flickorna gör, utan ser mer i sak. En lärare menade att: 

Pojkar och flickor uppfattar omdömena olika. Flickorna bryr sig mer om att få 

omdöme. Flickorna tar allvarligare på kritiken. De tar den personligt. 

Vi är själva medvetna om skillnaden mellan könen och hur vi ska agera för att motverka den. 

Det krävs en levande debatt kring genusfrågor. Samhällets förväntningar på pojkar och flickor 

gör att de lever upp till könsrollerna.  

Vi kan se ett samband till den forskning vi tidigare redovisat, som pekar på att flickor mår 

sämre än pojkar. Flickornas beröm kopplat till deras insatser i skolarbetet, leder till 
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prestationsångest och kan i sin tur leda till stressrelaterade sjukdomar. Forskningen visar även 

att flickor generellt i Europa har bättre betyg än pojkar. Att pojkar ändå mår bättre, kan bero 

på att de inte tar personligt på omdömena.  

 

4.5 Summativ och formativ bedömning 

De intervjuade lärarna tyckte att de använde sig av både summativ och formativ bedömning i 

sina skriftliga omdömen. En lärare uttryckte att hon bedömde sina elever utifrån tester, 

löpande arbete samt elevens utveckling. Hon ansåg dock att den kunskapsmässiga 

utvecklingen var viktigast, medan den andra läraren vi intervjuade menade att han fått lägga 

mycket tid på elevernas sociala utveckling i den klass han har nu. Detta berodde dock på att, 

när han fick överta klassen förra läsåret, var det en klass där de sociala bitarna inte fungerade 

särskilt väl. Han menade att det fanns svårigheter i att överta en klass där överlämningen inte 

var tillfredställande och där han som lärare tog för givet att vissa mål var uppnådda. 

Bedömning var något de arbetade med dagligen tillsammans med eleverna. När eleverna 

skriver i sin loggbok får de en överblick över sin egen utveckling samt en direkt respons av 

läraren. 

Båda lärarna var överens om att den formativa bedömningen var den bedömning som skulle 

användas bland de yngre barnen och i de äldre åren skulle lärarna använda sig även av en 

summativ bedömning. En lärare menade att: 

 Den ska vara framåtseende, upplyftande och fortlöpande.  

Det är viktigt att formativ bedömning finns med i det dagliga arbetet med eleverna. De 

nationella proven ska inte ligga till grund för omdömet ansåg en av lärarna. De ansåg dock att 

de nationella proven var bra och såg det som positivt att de nu införts redan i årskurs 3. 

De yngre eleverna vi intervjuade sa att de ville veta hur de låg till i de olika ämnena. Syftet 

med att få denna information var för att kunna förbättra sig. Vi tolkar det som en formativ 

bedömning. Eftersom de hade en känsla av vad de skulle få för omdöme, har de kanske fått en 

form av formativ bedömning under arbetets gång och kunde på så sätt förutse hur den 

summativa bedömningen skulle se ut. De äldre eleverna i våra intervjuer hade alla fått betyg 

och såg det som en summativ bedömning. När de haft ett prov, fick de tillbaka provet med ett 

betyg kopplat till det, och det blir en form av summativ bedömning. De skulle önska mer 

respons direkt kopplat till provet, eftersom ett betyg G eller VG inte säger så mycket om vad 

som eventuellt behöver förbättras. 

 En äldre pojke menar: 

 Ett betyg säger inte vad som kan förbättras. En kommentar skulle hjälpa. 

När vi ser till den tidigare redovisade forskningen som Jönsson (2008) gjort, visar den på ett 

tydligt samband mellan responsen och resultatet. De äldre eleverna menade att betyget 
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kopplat till ett prov, inte gav någon kunskap om resultatet. De efterfrågade direkt riktade 

kommentarer kopplade till prov, så att de kunde ta till sig den informationen för inlärning. 

Vi anser att den formativa bedömningen är viktig för hur eleven själv kan påverka den slutliga 

summativa bedömningen. Lärarens roll i sammanhanget blir viktig för elevens utveckling och 

fortsatta lärande. En av lärarna menade att föräldrars delaktighet också var viktig för den 

fortsatta utvecklingen. Hur föräldrar tog till sig bedömningen var avgörande för eleven. 

 

4.6 Rättvis bedömning 

Lärares personliga relation till eleverna kan påverka omdömena, men de intervjuade lärarna 

såg endast fördelar i att ha en god relation till sina elever. Däremot menade en av lärarna att 

det var svårare att begränsa sig i sina omdömen ju mer hon lärde känna eleverna. Lärarna 

menade att de genom att känna sina elever väl kunde skapa en rättvis bedömning ur ett 

formativt perspektiv, eftersom de följt elevens utveckling under en längre tid. En lärare 

påpekade att han gjorde sina skriftliga omdömen efter elevernas utveckling. Den andra läraren 

menade att eftersom hon haft klassen i fyra år, kände hon eleverna väl och kunde på så sätt 

göra rättvisa bedömningar. 

Samtliga elever ansåg att de blivit rättvist bedömda. Detta eftersom lärarna kände dem väl och 

visste hur de fungerade i olika sammanhang. En flicka sa att: 

 Det är som om hon har skrivit ner mig, så som jag är och vad jag har gjort. 

Vi anser att det finns både fördelar och nackdelar med att läraren har en personlig relation till 

eleven som ska bedömas. Fördelen kan vara att läraren känner till den enskilda eleven, med 

dess styrkor och svagheter. Läraren kan se resultatet och utvecklingen i ett större perspektiv 

och bedöma helheten. Nackdelen kan vara om relationen inte är god, detta kan påverka 

bedömningen negativt. Läraren kan även lägga in sina egna förväntningar på eleven i 

bedömningen. Om läraren och eleven har en bra relation kan det vara svårare att begränsa 

omfattningen av omdömet tyckte en lärare vi intervjuat.  

Nationella proven är en kunskapsmätning som visar resultatet på elevens kunskapsnivå. Dessa 

resultat ska vara oberoende av vilken skolan eleven går på eller vilken lärare eleven har. 

Skolinspektionens rapport vid kontrollrättning, visar dock på orättvisor i bedömningen. 

Relationen mellan eleven och läraren är av stor vikt vid rättning och bedömning. Ofta ges ett 

högre betyg/poäng än vad kontrollrättaren på Skolinspektionen anser vara skäligt.  

 

4.7 Betyg och betygsskalor 

Lärarna som vi intervjuat tyckte inte att dagens betygsskala var bra, utan att de skriftliga 

omdömena gav en tydligare bild av eleven. En sjugradig betygsskala skulle göra det lättare att 

sätta betyg. En lärare påpekade att betyg F är ett betyg medan IG som används idag, inte är ett 
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betyg. Betyget IG (icke godkänt) finns inte heller med i grundskoleförordningen men används 

ändå idag. I grundskoleförordningen står det skrivet att, om en elev inte når målen ska ett 

betyg inte sättas. En lärare menade att ju yngre barnen var ju lättare kunde de ta emot ett 

betygsliknande omdöme. Läraren sa: 

 En siffra stjälper mer. Barn idag är så medvetna om poäng. 

Ju äldre eleverna blev ju mer ”siffermedvetna” var de. De har idag en kultur med exempel 

data och TV-spel där det gäller att samla så mycket poäng som möjligt och att vinna. Läraren 

upplevde att redan från årskurs 5 jämförde eleverna sina omdömen med varandra och hade en 

stark tävlingsinställning. Han menade att om eleven fick ett lågt betyg kunde det kanske göra 

att eleven tappade motivationen, eftersom det inte gick bra. Han förordade att ge tips till 

eleverna på vad de behövde träna mer på, istället för betyg. Han ansåg att elever i årskurs 4 

inte vara mogna för betyg, men menade samtidigt att det var sent att få betyg i årskurs 8. 

Läraren uttryckte sig:  

Det är inte snällt mot eleven att behöva fixa sina betyg på kort tid och vissa 

lärare utnyttjar det. Det har även jag gjort. 

Att få betygsliknande omdömen tidigt kan kanske stävja elevernas inställning och bli en 

naturlig del i skolans arbete. Den andra läraren sa å andra sidan att de yngre elevernas 

mognadsutveckling skiljde sig markant åt i åldrarna sex till nio år och det skilde även mellan 

pojkar och flickor. Flickorna mognar generellt tidigare än pojkar.  

De äldre eleverna tyckte att det var bra att få betyg. De hade alla fått betyg från årskurs 8 och 

samtliga ansåg att det hade varit bättre att få betyg tidigare under skolgången. De menade att 

det kunde vara lämpligt med betyg från årskurs fem till sex. Detta kunde medföra att den 

”betygshets” som utbröt i årskurs 8 kunde lindras och att det inte blev lika laddat att få betyg, 

om erfarenheten redan fanns. Deras åsikt var att inte ge betyg för tidigt till de yngre barnen, 

de kan inte förstå och ta del av ett betyg. En pojke ansåg att: 

När man får betyg i 8:an är det för lite tid att hjälpa sig och bli bättre. 

De yngre informanterna ansåg att det var bra med skriftliga omdömen och de hade ingen 

erfarenhet av att få betyg, men var väl medvetna om betygens betydelse. De ville även ha 

betyg tidigare i skolåren kanske från årskurs 6. Alla eleverna såg fördelarna med den 

sjugradiga betygskalan för att ge större utrymme för fler nyanser i betygen. De menar att detta 

skulle innebära en mer rättvis bedömning, samt en större möjlighet till förbättring och att de 

lättare kunde höja sitt betyg. 

 En äldre flicka sa:  

Det blir lättare med en bredare betygsskala, jag låg ofta mellan två betyg. Det 

blir mer rättvist. 
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Vi kan se att både lärare och elever efterfrågar en ny betygsskala, eftersom de ansåg att den 

nuvarande var ganska begränsad. Om eleven får betyget G saknar eleven ofta kunskap om vad 

som krävs för ett VG. De stora hoppen mellan betygsnivåerna skapar svårigheter att höja sitt 

betyg. För att avdramatisera betygshetsen, som idag infinner sig, anser vi att eleven borde få 

betyg tidigare än år 8. Detta skulle också medföra att de lättare kan påverka sitt betyg i en 

långsiktig lärande utveckling. Vanan att få betyg innebär även att det blir en naturlig del av 

deras skolgång.   
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5. Diskussion 

I följande kapitel redovisas en diskussion kring resultatet samt en metoddiskussion. Vidare 

följer förslag till fortsatt forskning inom området. 

5.1  Resultat diskussion 

Vad är då syftet med betygsliknande skriftliga omdömen? Är dessa till för att hjälpa eller 

stjälpa den enskilda eleven? Hur tar den enskilda eleven till sig ett omdöme? Varför är det 

skillnad på hur omdömena tas emot av pojkar och flickor?  

Om man går tillbaka 500 år i tiden fanns det inga betyg, men ändå lades stor vikt på 

utbildning. Dessa unga pojkar som kallades lärjungar, var befriade från personliga betyg och 

omdömen (Lundahl 2006). Om dessa pojkar inte hade lärt sig det de skulle, var inte skulden 

deras, utan ansvaret låg hos lektorn som inte lyckats med sitt uppdrag att förmedla kunskapen. 

Eftersom klasserna inte var åldershomogena kunde eleverna gå om tills de nått målet med 

kunnandet. När gick ansvaret över från lektorn/läraren till att bli elevens eget ansvar? Kan 

någon annan än den enskilda individen lära sig själv? Om en individ lever helt isolerad från 

omvärlden, vad lär den sig då? Någonstans på vägen krävs det en annan individ som har mer 

kunskap och erfarenhet att förmedla. Redan det lilla nyfödda barnet söker andras blickar och 

härmar det som det kan uppfatta. Om man räcker ut tungan till babyn, lipar den tillbaka. 

Dessa samspelssignaler visar på en inbyggd social kompetens. Under flera århundraden 

trodde människan på inlärning genom härmning och upprepning. Om individen kunde rabbla 

katekesen utantill, var kraven på inlärning fullgod. Vi får backa nästan 100 år innan katekesen 

spelat ut sin roll, industrialismen och samhället ställde nya krav på kunskap (Hartman 2005). 

Nu krävdes kunskap i matematik och skrivning, men undervisningens pedagogik gick även 

här ut på att lära sig utantill. Vilka krav ställer samhället på eleverna idag? De ska själva ta 

ansvar för sitt lärande, kunna planera och reflektera över sina kunskaper och samtidigt ställa 

sig kritiskt granskade inför dem. Kanske var det enklare förr när någon annan tog ansvar för 

inlärningen och vad som var rätt eller fel? Från vilken ålder kan ett barn vara moget att förstå 

och sätta sig in i vad detta innebär? När de testar gränser vid treårstrotsen eller när de börjar i 

skolan? Kan ett barn på sex år verkligen sätta sig in i och förstå ett betygsliknande skriftligt 

omdöme? För det är väl för elevens skull det skrivs eller är det för föräldrarnas? Lärarna vi 

intervjuade menade att de yngre eleverna behövde en förklaring i samband med det 

betygsliknande skriftliga omdömet. Denna förklaring ska hjälpa och vägleda barnen hur de 

når målen. De äldre eleverna var positiva till betyg men önskade kommentarer och 

förklaringar kring betygen. 

Varje individ har ett behov av att bli sedd och få uppmärksamhet. Genom individuella 

utvecklingssamtal och skriftliga omdömen blir varje elev uppmärksammad av läraren. Men 

steget från att bli sedd till att bli bedömd är långt. Kan detta vara en orsak till att speciellt 

flickorna får prestationsångest och mår sämre än pojkarna (Bragées 2009)? Vår undersökning 

visar på att alla eleverna tyckte att pojkar fick mer uppmärksamhet och tid. Detta var inte bara 

positiv uppmärksamhet, det var ofta tillsägelser och förmaningar, men detta ledde ändå till att 
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de blev sedda av läraren. Flickor å andra sidan vill vara duktiga och få ett gott omdöme av 

läraren och ställer på så vis höga krav på sig själva. I hela Europa har flickor generellt ett 

bättre studieresultat visar undersökningar (Skolverket 2010a). Kanske är bedömningen i sig 

en av orsakerna till flickors prestationsångest och stressrelaterade sjukdomar, kanske är det 

flickors sätt att ta till sig sina omdömen. Vi har i vår undersökning uppmärksammat att 

samtliga flickor upplevde en nervositet och en oro inför mötet med läraren, då de får sina 

omdömen och betyg. Detta trots att de var medvetna om att de skulle få ett bra och positivt 

omdöme. Även de intervjuade lärarna påpekade att flickor tar allvarligare på kritik och tar det 

mer personligt, medan pojkar inte bryr sig i samma utsträckning. Vi ställer oss frågande till 

detta resultat då vi hade andra förutfattade meningar om hur resultatet skulle utfalla.  

När vi inledde vår studie om hur elever uppfattar och tar till sig skriftliga omdömen antog vi 

att de största skillnaderna skulle visa sig vara mellan kunskapsstarka och kunskapssvaga 

elever. Vårt resultat visar att det inte är här den stora differensen ligger. Förvisso ansåg de 

kunskapssvagare eleverna att det var jobbigt att få höra när de inte var bra, men de 

kunskapssvaga pojkarna mådde inte dåligt av det. Det liknar vi med hur skolan såg ut på 

1500-talet då det var lärarens uppgift att förmedla kunskaper. Pojkar tar det inte personligt 

och ser inte sin egen del i lärandet. De menade, att det var som det var, och deras egen 

påverkan inte var så påtaglig. Pojkars studietradition kan ligga i att det inte är manligt och 

tufft att vara en ”plugghäst”. Heldmark (Skolverket 2010b) visar på att om läraren får med sig 

de styrande pojkar i en klass mot ett högre studieresultat blir det legitimt för resterande del 

pojkar att även de prestera bra i skolan. Lärarnas åsikt var att de kunskapsstarka eleverna hade 

lättare att se sin egen del i lärandet. De var mer medvetna om vad som krävdes för att själva 

påverka sin lärandeprocess.  

Den svenska skolan är en skola för alla oavsett börd. Alla ska ges samma förutsättningar. År 

1611 infördes de första betygen som hade till syfte att visa på de kunskaper eleven erhållit. 

För att få fortsätta till nästa steg krävdes ett avgångsbetyg (Lundahl 2006). Här startar en 

sortering av eleverna. Kvale (1978) menar att betyg ska avskaffas för att det bidrar till en 

utsortering och saknar betydelse för framgång i arbetslivet. Om man inte uppnår ett 

avgångsbetyg i kärnämnena
4
 i grundskolan, blir man inte behörig till gymnasieskolan. Även 

låga betyg i övriga ämnen leder till en minskad valfrihet inför val av gymnasieprogram. Detta 

kan medföra begränsningar i arbetslivet och för vidare utbildning. Men måste alla bli VD för 

ett företag? Under 1940-talet infördes ett elevkort som beskrev den enskilda elevens 

färdigheter med syfte till passande yrkesval (Lundahl 2006). Är skolans intention att alla 

elever ska ha höga betyg för att kunna göra framtida yrkesval? När är en elev mogen och 

motiverad att ta till sig sitt omdöme och göra ett aktivt val för framtiden? Är det när eleven är 

7 år, 11 år eller 16 år? Alla elever vi intervjuat var överrens om att det var bra med skriftliga 

omdömen. De ansåg att läraren hade en rättvis bild av eleven i omdömet. Vad vi ifrågasätter 

är omdömets innehåll. Personliga drag så som att prata mycket eller lite, tas upp i omdömet, 

                                                

4 Med kärnämnen menas Svenska, Matematik och Engelska. 
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men verkar inte ha någon effekt på sikt. Eleverna upplever att de får höra samma sak år efter 

år men detta leder inte till förändring. Är det så att en elevs personliga drag inte ska bedömas? 

Är det inte lärarens uppgift att i klassrummet skapa miljöer så att alla får samma utrymme? Vi 

har personligen fått höra av våra egna barns lärare hur våra barn varit för tysta/pratiga varje år 

på utvecklingssamtalen och sett hur våra barn påverkats av det. Hur känns det att höra att man 

är för tyst varje år? Vi upplever av erfarenhet att detta inte leder till någon förändring, utan 

bara upplevs som jobbigt. Råder ett systemfel i skolan, eftersom inget görs som leder till 

förändring?  

Det är inte helt lätt att bedöma kunskaper. För att underlätta bedömningen av elever har 

svensk skola i många år använt sig av standardiserade prov. Dessa användes första gången 

1943 (Andersson 1991, Lundahl 2006) och vi kan jämföra dem med dagens nationella prov. 

Det har på senare tid uppmärksammats att resultatet av de nationella proven påverkas av den 

som rättar provet. Det har framkommit att lärarens relation till sina elever är av betydelse i 

rättningsförfarandet (Skolinspektionen 2010). Elevens kunskaper i relation till de nationella 

målen kan mätas i de nationella proven, men på grund av att de lokala målen skiljer sig åt 

uppstår svårigheter i dessa bedömningar. De intervjuade lärarna önskade en nationell mall av 

innehållet i de skriftliga omdömena. När elever byter skola eller lärare så förväntas eleven ha 

uppnått vissa kunskaper för respektive årskurs. Svårigheter uppstår när de saknas. Samhället 

lägger idag stor vikt vid internationella kunskapsmätningar (Pettersson 2008). De nationella 

provresultaten kan visa en enskild skolas framgång, genom hur elever lyckas på de nationella 

proven. Valfriheten att välja skola medför att jämförelserna mellan olika skolor är beroende 

av studieresultaten. Här kan vi se en liknelse vid 1600-talets skola då bedömning av lektor var 

avgörande för skolans framgång. Eftersom rättningen av de nationella proven är beroende av 

rättaren ger detta en missvisande bild.  

Den kunskapssyn som Shepard (2000) beskriver som ”higher order thinking” mäter de 

kognitiva och sociokulturella kunskaperna som skapas i en social miljö. Detta skapar en 

debatt om vad kunskap egentligen är. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) beskrivs 

kunskap som en kombination av samspelet mellan fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Även om det inte är lätt för läraren att bedöma kunskaper, anser samtliga elever 

vi intervjuade, att det var bra och viktigt med denna bedömning. De visste då vad de behövde 

arbeta med för att kunna höja sina betyg eller nå sina mål. Vi menar att om det skriftliga 

omdömet beskriver elevernas kunskapsmässiga mognad är det till hjälp för eleven och leder 

till en utveckling kunskapsmässigt. De äldre eleverna önskade mer formativ bedömning och 

att få respons utifrån varje uppgift och prov, inte bara en summativ bedömning i form av ett 

betyg i slutändan. De hävdade att betyget i sig inte beskrev vad som kunde förbättras samt hur 

de skulle kunna gå till väga, för att uppnå ett högre betyg. Vår egen erfarenhet och vår studie 

framhåller även vikten av att få respons och formativ bedömning på enskilda uppgifter. 

Jönsson (2008) menar att en direkt respons till en enskild uppgift stärker elevens uppfattning 

om sin egen delaktighet i läroprocessen.  

Summativ bedömning leder fram till ett betyg. Samtliga informanter anser att dagens 

tregradiga betygsskala är allt för snäv. Den ger inte tillräckligt utrymme för en summativ 
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bedömning av den enskilda eleven. Regeringen föreslår en ny betygsskala som är utformad i 

sju steg från A-F (Prop. 2008/09:66). Detta för att betygsystemet ska bli mer rättvist. Lärarna i 

undersökningen ansåg att det skulle vara lättare med en sjugradig skala så att bedömningen 

skulle bli mer rättvis. Eleverna i sin tur menade att det skulle vara enklare att höja sitt betyg 

om de fanns fler betygsteg. Eleverna ansåg att de ofta hamnade mellan två betyg. Vår 

undersökning visar entydigt på att alla ställer sig positiva till den nya betygskalan. Regeringen 

föreslår även att betyg skall ges från årskurs 6. För att motverka den betygshets som uppstår i 

årskurs 8, det vill säga första gången eleverna får ett betyg, anser samtliga informanter att 

betyg borde ges tidigare dock inte för tidigt. Majoriteten var överrens om att det var lämpligt 

att erhålla betyg från årskurs fem till sex. Vi tolkar detta som att om betygsliknande omdömen 

och betyg ingår som en naturlig del i grundskolans tidiga år, skulle det kunna motverkar den 

betygsstress som uppstår i dag. Eleven får där med längre tid på sig att sätta långsiktiga mål 

och hjälpa sig själv att uppnå högre betyg. 

Slutsatser vi kan dra av vår studie är att betygsliknande skriftliga omdömen kan vara till 

fördel för den enskilda eleven om de får eleven delaktig i sitt eget lärande. Innan vi 

genomförde denna studie ställde vi oss negativa till betygsliknande skriftliga omdömen för 

barn i förskoleklass samt yngre åldrar. I dessa frågor har vi genom undersökningen ändrat 

ståndpunkt. Vi anser att omdömet bör utformas som en formativ bedömning i elevens 

utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Detta kan medföra att eleven blir aktiv i sin 

egen lärandeprocess och leder då fram till en summativ bedömning i form av ett betyg. 

Genom att koppla bedömningen direkt till en uppgift eller ett prov, minskar risken att flickors 

självkänsla påverkas negativt. Via en nationell mall av innehållet och utformningen av 

skriftliga omdömen får lärarna vägledning och detta skulle underlätta deras arbete. Om den 

nya sjugradiga betygsskalan träder i kraft, anser vi att bedömningen skulle bli mer rättvis och 

att eleverna lättare kan höja sina betyg. Införs betyg från årskurs 6 har de dessutom längre tid 

på sig att förändra slutresultatet. I denna studie har vi uppmärksammat vikten av den 

formativa bedömningen för elevens motivation till fortsatt lärande.  

 

5.2  Metoddiskussion 

För att söka svar på vår frågeställning övervägde vi att använda oss av både en enkät riktad 

till föräldrar och intervjuer med elever och lärare. Tanken med en föräldraenkät var att få 

deras åsikter och uppfattningar av barnens upplevelse av betyg och skriftliga omdömen. 

Ganska snart kom vi till insikt att vårt arbete skulle få för stora proportioner, om vi även tog 

del av föräldrars åsikter och tankar. Detta fick oss att gå tillbaka till vår grundtes, vilken var 

barnens upplevelse av betyg och skriftliga omdömen. Detta ledde till att vi fokuserade på att 

intervjua åtta barn. Lärarens roll ansåg vi viktig och därför kom vi att genomföra intervjuer 

med två lärare. Vi ville göra en jämförelse om eleverna och lärarnas uppfattning om elevens 

upplevelse kring skriftliga omdömen överensstämde med varandra. Den metod vi valde gav 

oss svar på vår frågeställning och gav oss en bra bild av de svar vi sökte. 



34 

 

5.3  Förslag på fortsatt forskning 

Konklusionen av denna studie kan leda till vidare forskning. Intresset för utgången av de nya 

förslagen angående betygsskalan samt att tidigarelägga betyg borde ligga till grund för fortsatt 

forskning. Vidare vore det betydelsefullt att studera om detta leder till förändring beträffande 

hur flickor och pojkar uppfattar skriftliga omdömen samt betyg. Ett annat underlag för fortsatt 

forskning torde ligga i de lokala målen och lokala mallarna för hur skriftliga omdömen ska 

utformas. Här efterfrågade lärarna en tydlig nationell mall för att underlätta bedömning av 

elevers kunskaper. Detta skapar en rättvisare syn på bedömning samt förenkla arbetet för 

lärarna i den svenska skolan.  
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7. Bilagor 

 

Bilaga 1: Informationsbrev till rektor. 

Bilaga 2: Informationsbrev till föräldrarna  

Bilaga 3: Informationsbrev till lärare 

Bilaga 4: Intervjufrågor till barn 

Bilaga 5: Intervjufrågor till lärare 

 



 

 

 

Bilaga 1 

XXXXXX 2010-02-15 

Till rektor/arbetsledare och lärare 

 

Vill Ni på Er skola delta i en undersökning gällande skriftliga omdömen? 

Med anledning av regeringsförslag angående betygsliknande skriftliga omdömen från 

förskoleklass vill vi undersöka hur detta kan påverka elever, föräldrar och lärare.  

 

Studien genomförs med hjälp av intervjuer av lärare/förskollärare, elever och föräldrar som 

beräknas vara i 30 minuter. Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Svaren kommer ej att 

kunna kopplas till enskild individ och materialet kommer att vara konfidentiellt. 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 

lärarutbildningen. 

 

Vi återkommer till Er för att se om intresse finns att delta i undersökningen under vecka 10. 

 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna.  

Tack på förhand för Er medverkan. 

 

Lotta Skoglar   Madeleine Carsbo  

XXXXXXXXX   XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX   XXXXXXXXX 

 

Handledare; 

Daniel Pettersson  

XXXXXXXXX 



 

 

XXXXXXXXX 

Bilaga 2 

XXXXXX 2010-02-05 

Till föräldrar/vårdnadshavare och elever 

 

Vill Ni delta i en undersökning gällande skriftliga omdömen? 

Med anledning av regeringsförslag angående betygsliknande skriftliga omdömen från 

förskoleklass vill vi undersöka hur detta kan påverka elever, föräldrar och lärare.  

 

Studien genomförs med hjälp av intervjuer av lärare/förskollärare, elever och föräldrar som 

beräknas vara i 30 minuter. Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Svaren kommer ej att 

kunna kopplas till enskild individ och materialet kommer att konfidentiellt. Undersökningen 

kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 

 

Vi återkommer till Er för att se om intresse finns att delta i undersökningen under vecka 11. 

 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna.  

Tack på förhand för Er medverkan. 

 

Lotta Skoglar   Madeleine Carsbo  

XXXXXXXXX   XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX    XXXXXXXXX 

 

 

Handledare; 

Daniel Pettersson 

XXXXXXXXX 



 

 

XXXXXXXXX 
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XXXXXX 2010-02-26 

Till lärare i år XXX och XXX! 

 

Vill Ni delta i en undersökning gällande skriftliga omdömen? 

Med anledning av regeringsförslag angående betygsliknande skriftliga omdömen från 

förskoleklass vill vi undersöka hur detta kan påverka elever och lärare.  

 

Studien genomförs med hjälp av intervjuer av lärare och elever som beräknas vara i 30 

minuter. Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Svaren kommer ej att kunna kopplas till 

enskild individ och materialet kommer att vara konfidentiellt. Undersökningen kommer att 

avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 

 

Vi återkommer till Er för att se om intresse finns att delta i undersökningen under vecka 11. 

 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna.  

Tack på förhand för Er medverkan. 

 

Lotta Skoglar   Madeleine Carsbo  

 XXXXXXXXX   XXXXXXXXX  

XXXXXXXXX   XXXXXXXXX 

 

 

Handledare: 

Daniel Pettersson  

XXXXXXXXX 



 

 

XXXXXXXXX 
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Intervjufrågor, barn 

Om du tänker tillbaka på de tidiga åren i skolan minns du när du var på utvecklingssamtal? 

Vad kommer du ihåg från dessa samtal?  

Hur kände du dig då? 

Vad tycker du är viktigt att ta upp på samtalen? Varför? 

Var det något som kom upp under samtalen som har hjälpt dig senare i livet/skoltiden? Vad? 

Var det något som kom upp under samtalen som har varit negativt för dig senare i 

livet/skoltiden? Vad? 

Tycker du att lärarna har haft en rättvis bild av dig? Vad tror du det beror på? 

Tror du att du hade blivit bedömd annorlunda om du varit kille/tjej? Varför? 

Vad har du för känslor innan du får dina betyg/skriftliga omdömen? 

Vad tycker du om att få skriftliga omdömen/betyg? 

Finns det något du skulle vilja förändra?  
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Intervjufrågor, lärare 

Hur länge har du arbetat som lärare i skolan? 

Vilka grunder utgår du ifrån när du ger skriftliga omdömen till dina elever? 

Använder du dig av summativ eller formativ bedömning? 

Hur upplever du att det är att skriva dessa omdömen? 

Hur tror du att eleverna uppfattar skriftliga omdömen? 

Tror du att omdömena hjälper eller stjälper dina elever? 

Gör du skillnad i dina bedömningar mellan flickor/pojkar? 

Tror du att det är skillnad på hur flickor och pojkar uppfattar omdömen? 

Tror du att det är skillnad på hur ”kunskapssvaga” och ”kunskapsstarka” elever uppfattar 

omdömen? 

Om det nya lagförslaget om betygsliknande omdömen redan från förskoleklass skulle gå 

igenom, hur skulle det påverka ditt synsätt på skriftliga omdömen? 

Vad skulle skilja dessa från dagens omdömen? 

Vad anser du om det nya lagförslaget om sjugradig betygsskala? 

 


