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Sammanfattning 

Motivering till val av undersökning är att jag efter egna erfarenheter upplevt en stor 

arbetsbörda kring skriftliga omdömen och ville undersöka den pågående verksamheten kring 

dem, samt hur man skulle kunna förbättra dess funktion.  

Syftet är att undersöka lärares och rektorers uppfattningar om skriftliga omdömen, samt deras 

upplevda betydelse för verksamheten. Syftet är också att undersöka om skriftliga omdömen 

har påverkat lärares och rektorers uppdrag, samt deras framtidssyn om dem. 

Den valda metoden är kvalitativa intervjuer vilka konstaterar att fyra lärare samt två rektorer 

har intervjuats verksamma i grundskolans tidigare år. 

I studien har jag kommit fram till att skriftliga omdömen uppfattas som något positivt, men att 

lärarna behöver bättre förutsättningar och mer tid för att omdömena ska vara effektiva. 

Lärarna och rektorerna har arbetat verksamt med pedagogiska planeringar och skriftliga 

omdömen, men behöver utveckla metoden kring dem. Lärarna i studien efterlyser bra 

bedömningsverktyg för att lättare kunna arbeta med skriftliga omdömen. 

Nyckelord: (i bokstavsordning) 

Bedömning, formativ bedömning, individuella utvecklingsplaner, pedagogiska planeringar, 

skriftliga omdömen, summativ bedömning,  
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1 Inledning  

Bedömning är inget nytt utan har funnits med som en komplex del i lärarnas arbete, syftet har 

dock varierat genom tiderna (Lundahl, 2006). Bedömningens funktion har under de senaste 40 

åren ändrats från att ha varit ett viktigt verktyg för att utveckla och förändra utbildning, till att 

bli dokument för kontroll av regler (Eggen, 2010). De nya kraven ställer nya krav på lärarnas 

professionalism. Det aktuella kravet trädde i kraft år 2008 utifrån ett beslut taget av 

regeringen. Det är idag absoluta krav att skriftliga omdömen ska grundas på en utvärdering av 

elevens prestationer, som i sin tur bör kopplas till läroplanens samt kursplanens mål. 

Skriftliga omdömen ska ge en tydlig inblick i vad som görs i skolan, samt hur man går 

tillväga för att öka måluppfyllelserna (Skolverket, 2008a). I samband med utvecklingssamtal 

får varje elev ett skriftligt omdöme i varje ämne, som är en del av den individuella 

utvecklingsplanen. Omdömena är inte betyg som går att jämföra med andra elevers, utan en 

beskrivning av elevens kunskapsutveckling i varje ämne. Det skriftliga omdömet ska utgå 

från skolornas och lärarnas lokala pedagogiska planering och undervisningens innehåll 

(Utbildningsdepartementet, 2008). Skriftliga omdömen ska enligt Skolverket (2008a) vara 

tillbakablickande samt framåtsyftande. Därför belyses summativ samt formativ bedömning i 

studien. Den formativa bedömningen knyts bland annat samman med Black och Williams 

(1998a) forskning som beskriver de centrala aspekterna av formativ bedömning. Aspekterna 

berör frågorna: Hur? Vad? Varför? De handlar om att tydliggöra målen för undervisningen, få 

kännedom om vad eleven har lärt sig, samt hur den vidare kunskapsutvecklingen ska se ut 

mot målen. 

 

 Skolverket (2010) gjorde året efter införandet av skriftliga omdömen en uppföljning och 

utvärdering om dem skriftliga omdömena. I deras undersökning analyserades lärares 

uppfattningar och attityder till de nya bestämmelserna. Genom intervjuer och enkäter kom det 

dels fram att lärarna framförallt i de högre årskurserna är positiva till införandet av skriftliga 

omdömen. I studien framgår det även att lärarna finner svårigheter med att formulera 

skriftliga omdömen.  

 

 När det gäller skriftliga omdömen så har rektorer ansvar för utformningen av de skriftliga 

omdömena. Deras mest centrala roll är emellertid att ordna så att personalen utvecklas samt 

att skolans resultat följs upp och utvärderas. Lärarnas viktigaste uppgift är att löpande under 

grundskolan bedöma hur eleverna når de kunskapskrav som ska uppnås i varje ämne samt 
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hjälpa eleverna framåt i deras kunskapsutveckling. Dokumentation anses vara betydelsefullt i 

detta fall, som blir ett stöd för elevens kunskapsutveckling och de skriftliga omdömena 

(2011b).  

Då skriftliga omdömen är ett relativt outforskat ämne så anknyts skriftliga omdömen ihop 

med olika aspekter beträffande bedömning i den tidigare forskningen (Andersson, 2010). Det 

framkommer dels att lärarna saknar förutsättningar samt riktlinjer kring skriftliga omdömen 

(Andersson, 2010; Hirsh, 2011). Hur ser det ut i verksamheten idag? 

 

I studien kommer jag att undersöka lärares och rektorers uppfattningar om skriftliga 

omdömen, erfarenheter och uppfattningar gällande användandet av dokumentationen i 

planering och utvärdering. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka några rektorers och lärares uppfattningar om skriftliga 

omdömen och deras upplevda betydelse för verksamheten.  

 

 Vilka uppfattningar hos de intervjuade rektorerna och lärarna visar sig när det gäller 

skriftliga omdömens upplevda betydelse för verksamheten?  

 I vilken mån uppfattar de intervjuade rektorerna och lärarna att skriftliga omdömen 

medverkar till planering och utvärdering? 

 Skiljer sig de intervjuade lärarnas och rektorernas uppfattningar åt om skriftliga 

omdömen, samt skiljer sig uppfattningar mellan skolorna? 
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3 Teoretisk anknytning 

I det här kapitlet kommer jag att blicka tillbaka på hur den svenska skolan har utvecklats kring 

bedömning fram till införandet av skriftliga omdömen. Därefter följer en 

beskrivning av arbetet med skriftliga omdömen, samt olika bestämmelser som ska följas. 

Vidare redogörs det om bedömning, där även summativ respektive formativ bedömning 

belyses. För att få reda på vad som tidigare har undersökts, så följer tidigare forskning som 

berör de skriftliga omdömena. 

3.1 Bedömningshistorik 

Historiskt sätt är bedömning inget nytt utan har funnits i det svenska skolsystemet med delvis 

olika syften under många år (Liljequist 1999). 1990-talet beskrivs vanligtvis som övergången 

från central regelstyrning till decentraliserad egenkontroll och självstyrning. Från att 

pedagogiska intressen varit centrala till mer kontroll av det administrativa, i syfte att säkra 

utbildningskvalitén (Selghed, 2004). 

 

I 1820 års skolstadga regleras betyg för första gången, som ska fungera som bedömning av 

lärande. En sjugradig bokstavsskala A till C införs. Lärarna är fria att sätta betyg då det inte 

finns några direkta anvisningar och krav. Om betygen är rättvisa uppkommer det aldrig några 

diskussioner om, då lärarna anses ha stor auktoritet. Betygsskalan anses som ett mått på 

kunskap vilka är avgörande för elevens framtid (Selghed, 2004). Ett krav på mer jämförbara 

betyg uppstår däremot, då betygen på ett tydligare och mer uttalat sätt börjar användas och 

motiveras som urvalsinstrument (Lundahl 2006). 

 

Bedömning kopplas alltmer till centralstyrning under 1960-talet och ett relativt betygssystem 

införs. I Lgr62 beslutas det om en femgradig betygsskala, vars syfte är att rangordna eleverna 

sinsemellan. Läroplanen understryker att lätt mätbara kunskaper inte ska göras till det 

viktigaste i undervisningen. Denna tids bedömningsform var muntlig med handuppräckning, 

läxförhör och det som lite nedsättande brukar kallas ”utantill rabblande” (Selghed, 2004). 

Lärarnas uppgift gick från deras professionella yrkeskunnande till att utforma provuppgifter 

vid betygsättning. I och med konstruktionen av uppgifterna flyttades fokus från elevens 

lärande till tillförlitliga prov (Selghed, 2004). Vid den här tidpunkten styrs nästan alla delar av 

grundskolans verksamhet av staten via kommentarer och riktlinjer. Den pedagogiska 

verksamheten hamnar i skymundan, då staten styr bedömningen mot att vara mer sorterande 
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och uteslutande. Det står inget om nationell utvärdering i varken Lgr62 eller Lgr69, utan 

endast lokal utvärdering omnämns. Utvärdering anses som något skolan och lärarna skall göra 

för egen del (Lundahl 2006). Skolverksamhetens resultat är beroende av hur väl 

skolpersonalen tar hänsyn till och följer anvisade regler, Om reglerna följs nås målen 

(Selghed, 2006). 

 

Bedömningen försvinner delvis ur fokus i samband med att Lgr80 införs. Fokus ligger på det 

som undervisningen skall skapa, inte bedömning av en enskild elevs kvaliteter. Eleven skall 

istället tydligare tränas i att ”söka orsaker”, ”förstå” hur konflikter uppstår och kan lösas 

(Lgr80). Nya synsätt på kunskapsbedömning börjar på allvar få genomslag i slutet av 1980-

talet. Inom området bedömning tar också den internationella forskningen fart. Det 

förekommer ofta ett nära samarbete mellan lärarna vad det gäller metod- och 

kunskapsutvecklingen. Det ökade intresset för kunskapsbedömningar medför att de skall 

användas och uppfattas utifrån en regional och så kallad produktiv styrning. Staten vill även 

genom sin omsvängning undvika negativa pedagogiska följder av bedömningen, bl.a. genom 

ett nytt betygsystem. Flera forskare (se bl.a. Selghed, 2006; Lundahl, 2006; Tholin, 2006) 

talar om att en ny bedömningskultur börjar växa fram. Men det relativa betygssystemet stöter 

på kritik och betygets funktion ifrågasätts. Ytterligare kritik är att betygen sätts utan att ta 

hänsyn till kunskapsnivån utan endast till rangordningen (Lundahl 2006).  

 

I Lpo94 står det att läraren ska stödja elevers kunskapsutveckling både muntligt och skriftlig 

vid utvecklingssamtal. Den skriftliga informationen lämnas till elev, vårdnadshavare och 

rektor, där tydliga mål ska klargöras (Lpo94). För att komma bort från att genom betygen 

särskilja elever börjar man alltmer diskutera integrering och senare även inkludering. Det 

införs också ett mål och kunskapsrelaterat betygssystemet för att eleven skall få betyg efter 

uppvisad kunskapsnivå. Den nya bedömningskulturen gäller förändringarna vad, hur och 

varför man bedömer, men även vem som bedömer och hur resultaten förväntas användas. Det 

som mest diskuteras är hur nya metoder för bedömning skall kunna utvecklas för att stödja 

elevers lärande. Det uppstår inte lika mycket diskussion om hur en rättvis bedömning skall 

utföras och inte heller så mycket om slutprodukten. Tidigare organisering med kvartsamtal 

ersätts nu av utvecklingssamtal, där samtalet förväntas vara en dialog mellan lärare, elev och 

vårdandshavare (Lundahl 2006).  
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Regeringen beslutar år 2001 om ändring i förordningen om kvalitetsredovisning. Den nya 

förordningen innebär vilken mån de nationella proven har uppnåtts och vilka åtgärder 

kommunen utfört om målen inte uppnåtts ska kommunerna redovisa till staten. 

Utgångspunkten för kommunernas egenkontroll och kvalitetsredovisning blir de nationella 

målen. Skolverket får i uppdrag 2002 att utveckla homogena skolresultat, se till att tydligare 

information tas fram om studieresultat i utvecklingssamtal, betyg samt skriftliga omdömen 

(Skolverket 2004). Enheten för utvärdering läggs ned 2005 efter otydliga tolkningar från 

Skolverket. 2006 tillsätts en expertgrupp av regeringen för att se över grundskolans mål och 

uppföljningssystem (Skolverket 2005). 

 

Då Lpo94 av många ansågs vara en förvirrande läroplan presenterade regeringen år 2010 en 

efterfrågan om ökad klarhet gällande centralt ämnesinnehåll, kunskapskrav och syfte. Men 

även för att undervisningen ska belysas för lärare, elever och vårdnadshavare på ett tydligare 

sätt. Den nya läroplan skall behandla förmågor som eleven ska utveckla, samt presentera nya 

kunskapskrav för årskurs tre, sex och nio. Kontroll kommer att ske genom proveslutat och 

betyg som eleverna får (Utbildningsdepartementet, 2010). Lgr11 införs hösten 2011 och 

implementeringsarbetet sätter igång genast. Den nya läroplanen formuleras med tydligare 

syften och kunskapskrav. Lgr11 påvisar att det är tydlighet, kvalité och dialog som kommer 

att finnas i framtiden (Skolverket, 2011). 

3.2 Skriftliga omdömen 

Skriftliga omdömen är jämförelsevis en ny bestämmelse som forskningsmässigt saknar 

studier på området. Omdömet är en del av ett kretslopp av planering och utvärdering, där 

bland annat undervisning i klassrummet, samt pedagogisk planering ingår. I de kommande 

styckena följer en introduktion om vägen till skriftliga omdömen, bestämmelser som finns 

angivna sedan 2008 i grundskoleförordningen, arbetet med skriftliga omdömen, samt 

Skolverkets allmänna råd om hur skriftliga omdömen kan tillämpas.  

3.2.1 Vägen till skriftliga omdömen 

Regeringen rapporterade redan i slutet av 1990-talet brister i elevernas måluppfyllelse. En 

grupp utredare utsågs för att undersöka behovet av ökad måluppfyllelse i skolan, då 

regeringen ansåg att något måste göras. Gruppens analyser ledde till ett beslut om att alla 

elever i grundskolan skulle ha rätt till en individuell utvecklingsplan där elevens 

vidareutveckling inom skolans samtliga ämnen ska planeras och organiseras. De påpekade 



7 

 

också, vilket är en viktig del att utformningen av den individuella utvecklingsplanen är den 

enskilda kommunens och rektorn på skolans uppgift. Den bör dock innehålla en beskrivning 

av elevens kunskaper, samt elevens starka och svaga sidor. Dessutom bör elevens 

lärandeprocess diskuteras och exemplifieras (Utbildningsdepartementet 2001).  

Grundskoleförordningen ändras år 2006, då det tillkommer att alla elever ska ha en 

dokumenterad individuell utvecklingsplan, samt att den ska användas som ett hjälpmedel och 

dokumentation vid utvecklingssamtalen. Vid utvecklingssamtalet ska det ske ett samråd 

mellan lärare, elev och föräldrar om hur man ska gå tillväga för att eleven ska uppnå 

kommande mål (Utbildningsdepartementet 2008). Skolverket (2008) poängterar att den 

individuella utvecklingsplanen ska vara till hjälp som underlag när eleven behöver stöd. Den 

ska även påvisa tydligare kopplingar till de nationella målen. Individuella utvecklingsplanen 

får därför inte utformas som betygsliknande, detta eftersom dokumentation inte ska användas 

som ett omdöme om elevens resultat, utan vara mer framåtsyftande för fortsatt utveckling. 

3.2.2 Införandet av skriftliga omdömen 

Nedan följer bestämmelserna som finns angivna sedan 2008 i grundskoleförordningen 

gällande skriftliga omdömen. Skälet för bestämmelserna är att kunna ge fortlöpande, tydlig 

information till eleven och vårdnadshavaren om elevens kunskapsmässiga skolgång i 

förhållande till de nationella målen i kursplanen. Samt information om hur eleven särskilt kan 

arbeta för utveckling i de olika ämnena. Då skriftliga omdömen inte är nationellt 

standardiserade så behöver de inte se likadana ut över hela Sverige. (Skolverket, 2008a). 

 

Det nya kravet om skriftliga omdömen som regeringen beslutade om trädde i kraft år 2008. 

Kravet handlade om att lärare som arbetar i den obligatoriska skolan ska avge skriftliga 

omdömen om elevernas kunskapsutveckling. Till grund för beslutet ligger 

departementspromemorian, En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen, 

(Utbildningsdepartementet, 2008). Meningen med skriftliga omdömen anges vara en tydlig 

inblick i vad som görs i skolan och vad som görs för att öka måluppfyllelsen. De skriftliga 

omdömena ska vara en del av den individuella utvecklingsplanen som bör lyftas en gång per 

termin i ett utvecklingssamtal. Som ett stöd för de skriftliga omdömena finns pedagogiska 

planeringar som är en grund för bedömning av eleverna. Dessa planeringar tydliggör 

kopplingen mellan de nationella målen, undervisningens innehåll samt bedömningen av 

elevers lärande. Vidare menar Utbildningsdepartementet (2008) att syftet med skriftliga 

omdömen är att stödja och stimulera elevens kunskapsutveckling och ge tydligare information 
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till föräldrar om elevens kunskapsutveckling. Pihlgren (2011) stöder detta men menar också 

på att det är lärarens uppgift att elever och vårdnadshavare ska förstå strukturen bakom 

elevens lärande (Pihlgren, 2011). Skriftliga omdömen är också stöd i lärarnas arbeten, dels i 

att identifiera elever, planera och bedöma. De skriftliga omdömena ska också ligga till grund 

för skolans utvecklingsinsatser, kontinuitet i elevens lärande och i utvärderingen. 

Kunskapsutvecklingen ska belysas i relation till de nationella målen. Omdömet ska fokusera 

på vad eleven kan och inte vilka brister som finns. Att omdömet inte får vara betygsliknande 

tas bort i och med detta beslut. Däremot anser Skolverket att man inte ska jämföra betyg och 

skriftliga omdömen med varandra. Skriftliga omdömen bör visa var eleven befinner sig i 

processen för att sedan komma vidare, medan betyg markerar exempelvis vilka kunskaper en 

elev har i slutet av en årskurs (Utbildningsdepartementet, 2008). Sundin (2010) diskuterar 

skillnaderna mellan skriftliga omdömen och betyg. Hon menar på att skriftliga omdömen 

skapas på den egna skolan, medan betygen som mera är en summativ bedömning görs mot 

kursplanen i slutet av elevens årskurs och ser likadana ut i hela Sverige.  

 

Grundskoleförordningen är en lag som styr tillsammans med skollagen och läroplanen vad 

som gäller i Sveriges skolor. Följer skolor dessa lagar? I kommande stycken följer en 

beskrivning av hur man ska arbeta med skriftliga omdömen enligt läroplaner och kursplaner, 

samt hur Skolverkets allmänna råd kan praktiseras. 

3.2.3 Processen med skriftliga omdömen  

Läroplanens och kursplanens centrala innehåll styr lärarnas undervisning. Innan de används i 

undervisningen måste läraren tolka och konkretisera kunskapskraven. Dessa tolkningar 

tydliggörs i en pedagogisk planering som är en grund för bedömning av eleverna. Den 

pedagogiska planeringen tydliggör kopplingen mellan de nationella målen, undervisningens 

innehåll samt bedömningen av elevers lärande. Under arbetets gång ska styrkor och svagheter 

bedömas via en formativ bedömning (Utbildningsdepartementet, 2008). Vad har eleven lärt 

sig? Hur bör vi gå vidare? På det här sättet får eleven stöd av läraren för fortsatt utveckling 

(Utbildningsdepartementet 2008; Skolverket 2011a). Om det inte finns någon mall för den 

formativa bedömningen så kan det vara svårt att bedöma detta på ett sådant sätt (Jönsson 

2008). I slutet av olika arbetsområden ska läraren skriva ett skriftligt omdöme för de olika 

ämnena, som också ska kopplas till de centrala innehållen. Utveckling av förmågor ska 

redogöras samt en beskrivning av vad som behöver utvecklas, vilka i sin tur ska relateras till 

målen. Gällande utformningen av skriftliga omdömen så är det upp till rektorn att bestämma 
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om omdömet ska utformas som text eller symbol. Den ska passa elever, vårdnadshavare samt 

verksamheten vid den enskilda skolan. I samband med utvecklingssamtalet ska elevens 

utveckling skrivas ner i en individuell utvecklingsplan, vilket ska ske tillsammans och i 

samråd med vårdnadshavare. De kunskapsmässiga utvecklingsmöjligheterna ska ligga i fokus 

(Skolverket, 2009).  

 

Skolverkets första utvärdering av just de skriftliga omdömena kom under våren 2010, där 

arbetet med individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen undersöktes på en ganska 

bred basis. Resultaten från utvärderingen visade att lärare framförallt i de högre årskurserna är 

positiva till reformen, även om de anser att de nya åtagandena införts alltför snabbt. Medan 

lärare för de yngre barnen var mer återhållsamma gentemot skriftliga omdömen. Ytterligare 

ett resultat som framkommer efter intervju med lärare handlar om svårigheter att formulerar 

omdömena på ett realistiskt sätt. De undersökta dokumenten påvisar också en hel del 

personliga omdömen om elevers egenskaper, vilket enligt reglerings texterna ska undvikas. 

Fokus hamnar på beteenden i klassrummet istället för att riktas mot mål som står i 

kursplanerna. Lärares professionella språk anges som både en möjlighet och ett hinder 

(Skolverket 2010).  

 

För att kunna uppfylla kraven på bestämmelser så fungerar Skolverkets allmänna råd som ett 

stöd för lärare, rektorer, huvudmän (Skolverket, 2011b). I kommande stycke följer de 

allmänna rådens anvisning. 

3.2.4 Skolverkets allmänna råd 

Vad handlar Skolverkets allmänna råd om egentligen? Vilka riktar den sig till? De allmänna 

råden är en typ av rekommendation över hur skolans lagar, förordningar och föreskrifter kan 

tillämpas. Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur lärare, rektorer och 

huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i vissa bestämmelser. De allmänna 

råden syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig 

rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att 

kraven i bestämmelserna uppfylls (Skolverket 2011b). 

 

De allmänna råden handlar också om hur lärare bör tillämpa kunskapskraven vid bedömning och 

betygsättning samt hur rektorn kan stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. 

I materialet anges även hur de olika delarna bör dokumenteras (Skolverket, 2011b). 
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I de allmänna råden står det att det är lärarens uppgift att elevens kunskapsutveckling kopplas 

till kunskapskraven i de skriftliga omdömena, samt att omdömena ska fylla en stödjande 

funktion och hjälpa eleven framåt i sitt lärande(Skolverket 2011b). Sundin (2010) styrker 

detta och menar att informationen bör framgå summativt och formativt, med andra ord 

underrätta om både bedömningen och målet, samt vad som ska utvecklas vidare. Vidare 

framkommer det i allmänna råden att läraren behöver utgå från läroplanens övergripande mål 

vid planering. I planeringen bör i sin tur eleverna vara delaktiga för att utveckla förmågan att 

arbeta i jämlika former. För att förbättra planeringen bör läraren utgå från erfarenheter från 

tidigare planeringar. Det ligger också hos läraren att kontinuerligt bedöma och analysera 

elevernas prestationer. Men för att garantera en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper 

så är det viktigt att bedömningarna kopplas mot kunskapskraven. Gemensamma diskussioner 

mellan lärarna kan då vara ett exempel, där lärarna även kan visa upp elevarbeten för 

varandra. På det här sättet kan bedömningen bli mer likvärdig. Ytterligare en viktig punkt är 

att läraren bör dokumentera elevernas kunskaper på ett tydligt sätt, som då blir ett fungerande 

stöd i elevernas fortsatta kunskapsutveckling. I samband med detta blir dokumentationen ett 

underlag till de skriftliga omdömena (Skolverket, 2011b). 

 

Rektorn ska enligt de allmänna råden särskilt verka för att utbildningen utvecklas och att 

personalen får kompetensutveckling, men har också ansvar för skolans resultat. Rektorn 

ansvarar då för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 

målen och kunskapskraven. Vidare upplyses det om att utformningen av skriftliga omdömen 

är rektorns uppgift enligt skollagen, detta för att kunna rätta sig efter lokala krav och 

förutsättningar. Rektorn beslutar exempelvis om utformningen av individuella 

utvecklingsplaner och skriftliga omdömen ska vara efter elevernas ålder (Skolverket, 2011b). 

Sundin(2010) bekräftar Skolverkets upplysningar men lägger till att läraren själv får 

bestämma över sina egna formuleringar, samtidigt som han eller hon måste anpassa sig efter 

utformningen. De allmänna råden informerar vidare om att det är rektorn som beslutar om 

omdömet ska innehålla en bedömning av elevens utveckling i övrigt. Läraren får inte skriva 

en bedömning eller värdering över elevens personliga egenskaper i de skriftliga omdömena då 

dem är offentliga handlingar. I den skriftliga informationen får inte omdömena vara som 

betyg, vilket betyder att den nationella betygsskalan inte får användas i utvecklingsplanen. 

Skolverkets allmänna råd anser dokumentation som en viktig del i bedömningen, som bör 

analyseras kontinuerligt och sakligt av rektorn. Dokumentationen är både som ett stöd i 
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lärarens utvärdering och kan ge eleven ökad möjlighet att ta större ansvar genom att 

exempelvis själv bedöma sina resultat (Skolverket, 2011b). Stiggins (2010) beskriver att hur 

eleverna använder resultaten av sin egen bedömning, av sin förmåga och sin kunskap är 

väsentligt för lärandet (Stiggins, 2010). För att på bästa sätt stödja elevens behov och 

utveckling både i skola och i hemmet är det viktigt att vårdnadshavarna blir informerade om 

elevens utveckling (Sundin, 2010).  

 

Diskussioner bland lärarna krävs kring arbetet med det skriftliga, vilket ställer höga krav på 

rektorn som har till uppgift att ge lärarna tid och möjlighet att göra detta tillsammans. Lärarna 

behöver ges förutsättningar att utveckla sin dokumentation i omdömen och i framåtsyftande 

planeringen. Det åligger rektorn att ge förutsättningar för att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt till arbetet, samt med detta ge lärarna stöd (Skolverket, 2011b).  

3.3 Bedömning 

Bedömning är en effektiv pedagogisk handling som ger möjlighet att förstå var eleven 

befinner sig i kunskapsutvecklingen (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). De senaste 40 åren 

har bedömningens funktion ändrats från att ha varit ett viktigt verktyg för att utveckla och 

förändra utbildning till att bli dokument för kontroll av regler. Allt detta för att lagligt 

berättiga centrala politiska och administrativa beslut (Eggen, 2010). 

 

Pettersson (2010) förklarar ordet bedömning och menar att det alltid är fråga om en värdering 

när man bedömer. Oftast handlar det inom skolsammanhang om en prestation uppfyller mål 

eller kriterier. Bedömningar kan också vara något som pågår kontinuerligt och inte något som 

ska göras sista veckan innan sommarlovet på ett pappersblad. De ligger samtidigt till grund 

för de skriftliga omdömena(Körling, 2009). När Lundahl (2007) skriver om 

kunskapsbedömningens historia framgår det att det tidigare har varit fokus på elevers 

prestationer vid bestämda tillfällen, medan bedömning i själva undervisningen är mer i fokus 

idag. Återkoppling till undervisningen, bedömningssituationen och den studerande ligger i 

fokus (Lundahl, 2007). Vad är det egentligen som ska bedömas? Vad ska lärarna titta på? Hur 

ska de gå tillväga för att eleverna ska utvecklas? Kring frågorna HUR, VAD och VARFÖR 

har under senare år undervisning ändrats till lärande, vilket har lett till att syftena med 

bedömning har blivit fler (Lindström, 2005). När Black och William (1998a) talar om 

bedömning, menar de på att information kan fångas upp utifrån alla aktiviteter, som sedan kan 

användas för att förbättra elevernas lärande. I bedömningen beskrivs de utvärderande 
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aktiviteterna som oftast är riktade mot den enskilda personen. Syftena med bedömningar som 

syns tydligast är enligt Skolverket (2011c) att kartlägga kunskaper där elevens utgångsläge 

eller början inför en ny undervisnings fas beskrivs. Kunskaper ska värderas som innebär att 

elevernas kunskaper ska bedömas i förhållande till kurs- och ämnesplaners kunskapskrav. Hur 

ska pedagoger gå tillväga för att bedöma? Det ska ske en lärande bedömning där eleven får 

veta hur långt den nått, samt få en vägledning i sin kunskapsprocess. Bedömning av praktiska 

kunskaper kan synliggöras med hjälp av vardagssituationer (Skolverket, 2011c). Körling 

(2009) tar i samband med detta upp dokumentation som något viktigt för att pedagogen ska 

kunna bedöma en pågående process. Här klarläggs framförallt dialog och samtal för att belysa 

och medvetet göra processen. Hur ska pedagoger klara av att göra en realistisk bedömning? 

Körling menar på att diskussioner emellan pedagoger är av betydelse, att utbyta erfarenheter 

med varandra. Men också att få ta del i fortbildningar, olika utbildningar för att bli säkrare i 

sin bedömning, vilka i sin tur ger förutsättningar för lärande (Körling, 2009). Enligt 

Pettersson (2010) är arbetslaget en viktig grupp där sådana diskussioner krävs för att bedöma 

elevernas kunskaper. I arbetslaget kan allting om elever lyftas fram, vilket ger en klarare bild 

på vilka grunder bedömningen ska göras. Utvärderingen kommer på så sätt att uppnå en bättre 

kvalitet (Pettersson 2010). Petersson (2011) framhäver i samband med bedömningar att vi i 

praktiken bedömer varje dag och genom dessa bedömningar kan vi få en bild av var eleven 

befinner sig i sin kunskapsutveckling. Gör lärare strikta bedömningar som syftar till att stödja 

och stimulera lärandet hos eleven, kan eleven analysera sitt eget kunnande samt lära sig känna 

tillit till sin egen förmåga. Om elevens och lärarens analyser förbigås kan elevens uppfattning 

bli till något negativt, då den kanske uppfattas som en dom. Pettersson (2010) menar vidare 

att värderingar av någon form alltid är en grund för bedömningar och kräver ett stort ansvar 

från den som bedömer. Beroende på vad bedömningen har för syfte så kan bedömningen 

göras av lärandet och är då summativt eller för lärandet då den är formativ. Bedömningen 

handlar om att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande till målet, för att sedan använda 

informationen till elevens fortsatta utveckling mot målet (Pettersson 2010).  

3.3.1 Summativ och formativ bedömning 

År 1967 introducerade Michael Scriven termerna summativ och formativ bedömning. Han 

förklarar att den formativa bedömningen enbart har ett pedagogiskt syfte. Detta innebär att 

bedömningen ska berätta om de pedagogiska besluten och vara framåtsyftande för att eleverna 

ska vara motiverade att lära sig. Scriven påpekar att det skulle bli rörigt att sära på de två 

begreppen, vilket han råder till att inte göra. För beroende på vad syftet är med en bedömning 
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klargör hur dessa bedömningar ska användas (Scriven 1991). Den stora skillnaden mellan 

summativa och formativa bedömningar ligger i hur information används (Körling, 2009). 

Giota (2006) anser att summativ och formativ bedömning bör komplettera varandra. För att 

bedömningen ska fungera så behöver elevernas prestationer lyftas fram. Skolan bör därför 

utveckla någon modell och läraren bör ha kunskaper i hur man bedömer. 

 

Summativa bedömningens syfte är bakåtreflekterande och ger information om vad eleven har 

lärt sig. Här tittar läraren exempelvis på resultatet i slutet av ett moment eller en årskurs. 

Bedömningen anses öppen och utvecklingsbar och blir som en ny utgångspunkt (Körling 

2009; Lundahl, 2011). Den fokuserar på bedömning av lärande då den är resultatinriktad.  En 

summativ bedömning ska utgå från grundlig information om elevens insatser i förhållande till 

mål och kriterier, vilket bland annat sker i den individuella utvecklingsplanen och de skriftliga 

omdömena. Summativ bedömning påvisar oftast frågorna vad och vart men talar inte om vad 

som krävs för att utvecklas vidare (se bl.a. Skolverket 2011;- Jönsson 2009). 

 

Intresset för formativ bedömning återuppväcktes i slutet av 1990-talet genom framförallt 

Black och Williams (1998a, 1998b) forskning. Deras forskning beskriver den centrala 

aspekten av formativ bedömning, som handlar om att stödja elevernas självbedömning i syfte 

att utveckla deras lärande (Black & William 1998a, 1998b; William, 2009). Här tydliggörs 

målen för undervisningen, läraren får kännedom om vad eleven har lärt sig, samt hur den 

fortsatta utvecklingen ska se ut mot målen. För att en bedömning ska vara lärande måste det 

vara ett tydligt mål att sträva mot (Sadler, 1989; Lundahl, 2011). Lindbergs (2011) uttalande 

överensstämmer med detta då hon menar att formativ bedömning har två syften som påverkar 

lärares arbete. Dels att läraren planerar undervisningen så att det främjar elevernas 

kunskapstillväxt, samt utvärdera hur undervisningen har fungerat. Hattie och Timperley 

(2007) utgår ifrån Sadlers (1989) modell som berättar om framåtsyftande återkoppling, 

feedforward. För att feedforward ska bli så effektiv som möjligt bör tre huvudsakliga frågor 

ställas. Vart är jag på väg? Var befinner jag mig? Vart ska jag härnäst? (Hattie& Timperely, 

2007). Efter 7000 analyserade studier konstaterar dock Hattie och Timperley att om 

återkopplingen inte grundar sig i dessa frågor så blir de mindre effektiva vid beröm, 

bestraffning samt bedömningar (Hattie & Timperely, 2007). Vidare menar Lindström (2011) 

att dialogen sinsemellan eleven och läraren ser till att eleven kan bli medveten om sin lärande 

process. Genom att själv reflektera över det eleven kan, skapas en tilltro till den egna 

förmågan. 
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 Bedömningen ska helst av allt ske dagligen, då den stödjer, stärker och är personlig. 

Informationen kan användas för att ge feedback direkt till eleven. Både eleven och läraren 

vinner på det här, då läraren blir medveten om sin egen bedömning och eleven kan utveckla 

sin förmåga att bedöma sig själv (Körling 2009). Formativ bedömning kan också benämnas 

som lärande bedömning, men får bara kallas så om feedback ges till eleven. En bedömning 

blir med andra ord formativ när resultaten används för att anpassa undervisning så att den 

bättre möter behoven hos dem som ska lära sig (Black & Wiliam, 1998a).  Black och William 

(2009) skriver att det som händer i klassrummet är formativt när exempel på elevers 

prestationer tas fram, tolkas och används av lärare, lärande eller deras kamrater. Detta för att 

fatta beslut om nästa steg i undervisningen som troligen är bättre, eller mer välgrundade än de 

beslut som skulle ha fattats om beläggen inte tagits fram (Black & William 2009). Jönsson 

(2010) menar att bedömningsmatriser kan vara en stödjande del för feedback då de innehåller 

kvaliteter som ska bedömas, samt lägesbeskrivningar (Jönsson, 2010). Matrisen kan under en 

viss tid vara allmän för ett visst ämne och den kan också vara detaljerad. Temaarbeten, 

skolarbeten och olika projekt hör till den detaljerade kategorin. I matrisen framgår vilka mål 

läraren har utgått ifrån, enligt vilka grunder eleven har bedömts, samt vilka utvecklingssteg 

som har bedömts. Syftet är att det ska bli en bra grund att utgå ifrån inför skriftliga omdömen. 

Eleven får större chans och ansvar att planera och utvärdera sitt eget skolarbete (Sundin 

2010).  

3.4 Tidigare forskning 

Skriftliga omdömen är jämförelsevis en ny bestämmelse som forskningsmässigt ännu till stora 

delar är outforskat. En hel del forskning sammanbinds däremot med skriftliga omdömen från 

olika aspekter gällande bedömning (Andersson, 2010). På grund av att det pågår en 

förändring på skolorna idag som berör skriftliga omdömen presenteras först en redogörelse av 

Blossing (2003) om olika faser som skolan genomgår vid en förändring. Vidare redogörs en 

arbetsmiljöundersökning om lärarnas arbetssituation (Lärarnas Riksförbund, 2011). Sedan 

följer en enkätundersökning om bedömning utförd av Törnvall (2001). Vidare presenteras 

Öquist (2007) och Hirsh (2011) liknande undersökningar om hur lärare och rektorer följer 

anvisningar gällande omdömen. Därefter redogör Andersson (2010) i sin studie om lärares 

och rektorers attityder till införandet av skriftliga omdömen. Slutligen presenteras en 

undersökning om skriftliga omdömen som är utförd bland rektorer. 
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Blossing (2003) beskriver tre faser som genomgås vid förändringar i skolan. Dessa tre faser är 

initiering, implementering och institutionalisering. Initieringsfasen syftar till att ledare och 

medarbetare skapar en gemensam bas för att förstå och formulera sig kring det kommande 

förbättringsarbetet. De berörda behöver få tid till att prova på och diskutera. Denna process tar 

ungefär två år att genomföra. I implementeringsfasen som också kan kallas 

igångsättningsfasen ska det nya börja fungera. Här ska de berörda fortsätta att undersöka, 

experimentera, men också byta tankar och idéer med varandra. Detta ställer krav på rutiner, 

strukturer och arbetsmodeller för att dels säkerställa och synliggöra kvalitet och riktning i 

förbättringsarbetet, dels som underlag vid uppföljning och utvärdering så att nya delmål och 

handlingsplaner hela tiden skapas. En förutsättning för att ett förbättringsarbete ska kunna 

ske, är att medarbetares roller och organisation i någon mån förändras. Detta innebär också att 

en utvärdering av personalens arbetsinsatser är viktig och inte enbart elevernas arbetsinsatser. 

Här kan det dyka upp problem som man inte hade förutspått, vilket gör att denna fas kan ta 

upp till ett och ett halvt år. I den sista fasen som är institutionaliseringsfasen handlar det mesta 

om rutin. Den tänkta förändringen ska övergå från att vara ett projekt till att bli en del i 

vardagen som tillhör rutinerna. Här bör de berörda se upp för att inte andra arbetsalternativ 

ska ta kraft och energi, utan det viktiga är att koncentrera sig på de nya rutinerna. Därför kan 

det även behövas en vidareutbildning. Glädjen i att vilja fortsätta jobba på det här sättet 

behöver finnas kvar. Räknar man ihop så kan ett förändringsarbete ta upp till nio och ett halvt 

år att genomföra (Blossing 2003). 

 

 I en arbetsmiljöundersökning som Lärarnas Riksförbund (2011) har gjort, framkommer det 

att 36 % av ungefär 900 lärare uppger att deras arbetssituation har försämrats det senaste året. 

90 % frambringar att de administrativa uppgifterna har ökat under de senaste fem åren, utan 

att andra arbetsuppgifter har valts bort.  

 

Formativ bedömning kräver en djupgående förändring i sättet att se på undervisningen (Black 

et. al 2003).  Black et. al (2003) påpekar att denna förändring kan i början öka 

arbetsbelastningen, samt att resultaten kan bli vacklande. Black och Williams (1998a) fick ett 

genombrott med sina diskussioner om formativ bedömning i och med en text kallad I the 

black box, där de beskriver olika bedömningsmetoder som används i klassrummet. Deras 

sammanställande analys av 250 undersökningar rörande lärande och bedömning resulterade i 

ett kraftigt ökat fokus på formativ bedömning. Om förändringar ska ske i skolan måste det 

som händer i klassrummet lyftas fram. Klassrummet kallas i deras studie för the black box – 
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den svarta lådan, eller kanske bättre uttryckt det outforskade rummet. Det finns ingångar in 

till detta rum, samt utgångar. Lärarens många krav matas in i ingångarna och dessa krav kan 

handla om kontakten med föräldrar, bedömning, ledningskrav. Regeringen ansåg vid denna 

tidpunkt att in- och utgångarna var det viktigaste. Men vad är det som händer inuti den här 

lådan? Lådans inre är undervisningens kärna där det mesta händer såsom exempelvis 

feedback. Forskningen resulterar i att återkoppling har visat sig förbättra lärandet, där den 

enskilda vägledningen ligger i fokus, samt bättre resultat för lärarna. Meningen är att skapa en 

öppen medvetenhet om kvalitet i kunskap, i förmåga, i förståelse och i förtrogenhet. Det 

handlar med andra ord om att ge varje elev en specifik vägledning om styrkor och svagheter. 

Studierna visar att den summerade kunskapsnivån blir större och de svagare eleverna får stöd 

av en formativ bedömningsform där det finns möjlighet att utvecklas bättre än tidigare, vilket 

leder till att differensen mellan elevernas resultat minskar. Enligt Black och William 

diskuteras bedömning för lärande på forskningsnivå, men svårigheten är att nå ut till skolorna 

med den aktuella forskningen. Att förverkliga dessa diskussioner på skolorna går i en långsam 

fart. Samarbetet kring bedömningsfrågor, rättningar, examinationer, samt bedömningar skulle 

kunna vara större (Black & William, 1998a).  

 

Formativa bedömningar och ett helhetsperspektiv blir även tydliga resultat i Törnvalls (2001) 

avhandling där sammanlagt 45 elever har intervjuats från årskurs 1-9 och där lärare har svarat 

på en enkät om bedömning. Lågstadielärarna anser att när det uppstår tidspress så skapas 

stress, vilket leder till att elevernas prestationer minskar. Eleverna bör bedömas i en lugn 

miljö med ett avspänt bemötande. Kommunikationen har ökat genom en dialog som har ökat 

kontakten mellan lärare och elev, en dialog som ersatt provresultaten och som ska fungera i en 

process för elevens utveckling inom skolan. Förändringarna i bedömningsförfarandet anger en 

riktning mot mera formativa och kvalitativa bedömningssätt och uttrycks på ett positivt sätt 

stärka elevens självkänsla (Thörnwall 2001).  

 

Öquist (2007) har i sin forskning genomfört en enkätstudie med 1650 lärare och rektorer, där 

de tillfrågade svarar på hur de följer Skolverkets anvisningar gällande bestämmelserna kring 

individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Undersökningen resulterar i 

efterfrågan om en grundligare kompetens i hur dessa omdömen ska användas och skrivas. Två 

av tre lärare har överhuvudtaget inte fått någon kompetensutveckling kring skriftliga 

omdömen. Angående mål och strategier inom det svenska skolväsendet gjorde Hirsh (2011) 

flera år senare en studie med liknande ingångar. Hirsh studie visar även att lärarna inte har fått 
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tillräckligt med stöd och hjälp med arbetet kring de skriftliga omdömena. Enligt Hirsh så kan 

det bero på att variationen på vad som skrivs runt om i landet är stor. Hirsh menar att 

problematiken inom forskningen alltför lite har uppmärksammats, vilket innebär att det 

saknas kunskap om vilka effekter skriftliga omdömen har på elevernas lärande. Men 

problematiken handlar också om hur lärarna uppfattar dokumentationen och på vilket sätt de 

kan använda sig av den.  

 

Andersson (2010) beskriver lärares attityder till införandet av skriftliga omdömen, samt 

skrivandet av omdömena i sin studie. Andersson uppskattar att hälften av kommentarerna i de 

skriftliga omdömena handlar om personliga och sociala färdigheter. Oftast handlar det om ett 

beteende eleven måste rätta till. I omdömena som undersöktes förekommer till största del ett 

vardagsspråk och inte mycket av det professionella språket. Lärarna uttrycker att de saknar 

riktiga riktlinjer för faktiska utformningar i skrift. En kritisk del i studien beskriver lärares 

uppfattningar om hur mycket förutsättningar som levererats från rektorer att skriva 

professionella bedömningar. Resultatet påvisar att det inte har funnits några förutsättningar 

alls. Lärarna hade också skilda åsikter om skriftliga omdömen verkligen är så betydelsefulla. 

De ansåg också att deras arbetsbelastning har ökat markant, utan mer tid till förfogande. I de 

framåtsyftande råden står det väldigt sällan att skolan ska göra för en förbättring. Det handlar 

istället om att eleven bör ändra något. (Andersson 2010). 

 

I Lärarnas tidning (2008) presenteras en undersökning bland rektorer om skriftliga omdömen, 

vilken visar att färdiga matriser används på flera håll. Varför färdiga matriser används 

beskrivs av en rektor vara för att få ett gemensamt språk. Det som också påvisas är att det inte 

räcker med en siffra eller betyg i de skriftliga omdömena. Det är så gott som 343 av 350 

rektorer som anser detta.  

 

4 Metod 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa intervjuer valts. Kvalitativa 

intervjuer har utförts med lärare, samt rektorer från grundskolans tidigare år, med anledning 

av att sådana intervjuer berättar om personernas uppfattningar om ett fenomen. Dessutom får 

de intervjuade personerna större utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidson 2003). 
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Den kvalitativa intervjun ger en möjlighet att hitta nya egenskaper och sätt att tänka, vilka ger 

en djupare förståelse. Jag har valt att använda kvalitativ intervju då den är mer öppen och 

flexibel än den kvantitativa. En kvantitativ intervju eller en enkät med frågor som är färdig 

formulerade och som har anordnade svarsalternativ är mer strukturerade och begränsade. I en 

kvalitativ intervju kan oväsentliga svar sorteras bort och fokus kan ligga på svar som bemöter 

frågan, vilka säkerställer att validiteten blir hög. Öppna frågor behandlas utifrån en 

färdigställd lista (Kvale 1997). Patel och Davidson (2003) påpekar betydelsen av forskarens 

förkunskaper som de anser kunna underlätta förståelsen för informanternas uppfattningar. 

Forskaren kan förbereda sig genom att studera tidigare forskning inom området och på så sätt 

tillägna sig en teoretiskt färgad kunskap eller en uppsättning centrala aspekter eller teman som 

är aktuella för studien (Patel & Davidson 2003). 

4.2 Etiska ställningstaganden 

När forskning bedrivs är det viktigt att ta hänsyn till etik. Det finns fyra huvudkrav som ställs 

på forskning enligt vetenskapsrådet (2002). De fyra kraven som belyses är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtycket och nyttjandekravet. Hänsyn har tagits 

enligt följande. De intervjuade personerna har kontaktats personligen, vilka är personer som 

jag på ett eller annat sätt har träffat i olika sammanhang. Information om arbetet delgavs samt 

syftet med arbetet. Jag berättade hur arbetet skulle framställas samt gav information om att 

deras medverkan är frivillig. Jag nämnde även att en ljudinspelning skulle göras. Namn, skola 

eller information som på något sätt skulle kunna vara möjliga att urskilja skulle inte nämnas. 

Det framfördes också att de intervjuade personerna har rätt att intill den dag arbetet 

publiceras, när som helst välja att avbryta deltagandet. Alla de intervjuade har samtyckt 

intervjuerna. 

4.3 Urval 

För att få ett bredare urval har jag valt att intervjua både rektorer och lärare, samt analysera 

några skriftliga omdömen. Två verksamma lärare inom årskurs 2, två verksamma lärare inom 

årskurs 5, samt två rektorer är informanter i denna studie. Valet av årskurserna baseras på att 

jag själv ska arbeta i grundskolans tidigare år. Två av lärarna har varit verksamma mellan 30-

40 år och två lärare mellan 15-20 år. Urvalet av respondenterna i studien valdes genom 

kriterieurval, vilka för denna studie var att lärarna bör ha varit yrkesverksamma under minst 

en läroplan tillbaka i tiden. Men framförallt innan 2008 då skriftliga omdömen infördes, för 

att ha skapat någorlunda uppfattning om dem. Yrkespositionen var också ett kriterium för att 



19 

 

kunna jämföra likheter och skillnader mellan årskurser på lågstadiet och mellanstadiet kring 

skriftliga omdömen. Lärarna valdes även ur ett bekvämlighetsurval då jag tidigare varit i 

kontakt med dem, men också för att minska bortfallet. Rektorerna som utsågs arbetar på dessa 

lärares skolor. Då intervjugrupperna inte ska vara för stora valde jag att begränsa mig till sex 

personer. Trost (2005) menar att om det blir för stort antal intervjuer blir det svårarbetat och 

viktiga detaljer kan lätt försvinna. Ett fåtal väl genomförda intervjuer är mer värt än flera 

mindre och inte väl genomförda. 

Det arbetar fler kvinnor med de tidigare åldrarna inom skolan, vilket återspeglar urvalet 

gällande könsfördelning i studien. 

4.4 Material 

I intervjuundersökningen valde jag att använda mig av ljudinspelning via datorn, där lärares 

och rektorers uppfattningar har tolkats och antecknats. Skälet till att datorn användes var att 

öka koncentrationen för mig som intervjuare. Det kan också vara negativt för de intervjuade 

att bli inspelade då detta kan kännas obehagligt (Efvjegård 2009). Därför är det viktigt att 

deltagarna har gett samtycke om inspelning, vilket nämndes under etiska ställningstaganden. 

Jag har också använt mig av skriftliga omdömen som samlats in från de olika skolorna. 

Det grundläggande under mina intervjuer var att konstant ha uppsatsens syfte i fokus. 

Ordningsföljden av intervjufrågorna var något viktigt att tänka på för att få en struktur under 

intervjun. Ordningsföljden kunde dock ändras under intervjuns gång. 

4.4 Procedur 

Inför intervjuerna genomfördes en provintervju varefter frågorna kunde justeras. 

Tillvägagångssättet och hur undersökningen ska läggas upp bör vara klart innan en 

undersökning ska genomföras. Det viktiga är att bestämma undersökningsgrupp, analyser som 

ska användas samt lägga upp en tidsplan (Patel & Davidson 2003). Jag bestämde mig för att 

intervjua lärare och rektorer för att undersöka deras uppfattningar om skriftliga omdömen och 

dess betydelse för verksamheten. Jag valde också att titta på utformningen av några skriftliga 

omdömen. Intervjufrågor skrevs ner som skulle ligga till grund för mina intervjuer. För att få 

fram fler skiftningar i svaren valdes öppna intervjufrågor. Frågorna handlade dels om den 

egna skolans arbete kring skriftliga omdömen, men också om personliga synpunkter och 

uppfattningar om skriftliga omdömen (Bilaga 1; Bilaga 2). Kontakt togs via telefon med fyra 

lärare och två rektorer i grundskolan tidigare år. Tid för intervju fastställdes med var och en 

av dem. I samband med samtalen skickades e-mejl ut om redogörelse för studien, 
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konfidentialiteten, inspelning av intervju, samt om deltagande. Alla intervjuer hölls inom 

loppet av två veckor. Intervjuerna genomfördes i avskild miljö där lärarna samt rektorerna 

hade arbetsplatsen och där den avsatta tiden var 20 min. Jag valde att spela in intervjuerna för 

att exakt kunna återge svaren på frågorna. En nackdel enligt Patel och Davidson (2003) med 

inspelning är att den kan påverka svaren som uppstår. Det spontana pratet kommer ofta när 

ljudinspelaren har stängts av. Hämningar släpper över att allt måste vara så rationellt och 

vettigt, vilket leder till naturligheten.  

4.5 Bearbetning av insamlat material 

Det insamlade materialet i undersökningen är de sex intervjuerna. Under arbetes gång har jag 

försökt att göra löpande analyser som enligt Patel och Davidson (2003) anses praktiskt. Ju 

längre tiden går desto svårare att få någonting levande ur intervjun. Varje intervju har 

transkriberats och allt som respondenterna sagt har satts på papperet. Utskrifterna har jag läst 

ett flertal gånger för att sedan välja ut de betydelsefulla delarna som är kopplade till syftet. 

Patel och Davidson (2003) påpekar att detta är ytterst väsentlig. Intervjuerna analyserades och 

delades därefter in i olika kategorier. Vidare började jag skriva slutprodukten där citat och 

kommentarer varvar varandra. Samt så kopplades de enskilda citat till intervjupersonerna för 

att bevisa att det är olika personer som har uttalats sig. Under varje rubrik följer ett resultat 

samt analys. 

5 Resultat och analys 

I resultatet har jag sammanställt och analyserat svaren från intervjuerna och delat in dem i 

olika kategorier: uppfattningar om skriftliga omdömen utifrån ett lärarperspektiv, 

uppfattningar om skriftliga omdömen utifrån rektorers perspektiv, lärarnas samt rektorernas 

visioner kring skriftliga omdömen och en analys av deras uppfattningar. Jag börjar med att 

presentera intervjupersonerna där lärarna är namngivna L1- L4 och där rektorerna är 

namngivna som R1 och R2. Vidare nämns de olika skolorna som skola A och B i texten. 

 

Skola A 

Intervjuperson L1 har jobbat som lärare i 37 år och arbetar i nuläget på lågstadiet med årskurs 

2. Den varianten av skriftligt omdöme som i dagens läge finns på skolan, har hon endast 

skrivit vid ett tillfälle. Skolan har bytt blanketter två gånger sedan införandet 2008, vad hon 

kan minnas. 
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Intervjuperson L2 har jobbat som lärare i 30 år och arbetar i nuläget på mellanstadiet med 

årskurs 5. Hon har arbetat med skriftliga omdömen under två läsår. 

 

Intervjuperson R1 arbetar i nuläget som biträdande rektor på skola A. 

 

Skola B 

Intervjuperson L3 har jobbat som lärare i 20 år och arbetar i nuläget på lågstadiet med årskurs 

2. Hon har arbetat med skriftliga omdömen under tre läsår. 

 

Intervjuperson L4 har jobbat som lärare i 15 år och arbetar i nuläget på mellanstadiet med 

årskurs 5. På skolan hon jobbar har hon skrivit skriftliga omdömen under tre läsår. 

 

Intervjuperson R2 arbetar i nuläget som biträdande rektor på skola B. 

5.1 Uppfattningar om skriftliga omdömen utifrån lärarperspektiv 

Av de fyra intervjuade lärarna så nämner två av dem mer specificerat tydligheten gentemot 

föräldrarna gällande skriftliga omdömenas syfte. Nästan alla av respondenterna kommenterar 

att riktlinjerna kommer ”uppifrån” och ska följas. L4 förklarar att hon gjorde skriftliga 

omdömen för sin egen skull redan innan det blev obligatoriskt. En av lärarna uttrycker sig mer 

negativt gällande skriftliga omdömens syfte. 

Föräldrarna ska få överblick över resultat […] och vad man ska bli bättre på. […] förr var det 

mer vad man kunde, vad man var bra på just då(L1). 

Tydlighet även mellan lärare på olika skolor. För att vi ska ha samma tänk i Sverige, likvärdig 

skola (L2). 

Onödigt med skriftliga omdömen. Jag har inte riktigt förstått det här […] (L3). 

Alla respondenter nämner föräldrarna på ett eller annat sätt beträffande vilka de skriftliga 

omdömena vänder sig till. Det råder dock en viss tveksamhet i om omdömena ska vända sig 

mot föräldrar, elever eller Skolinspektionen. 

Föräldrar, elever och oss lärare (L1). 

De ska ju vända sig till tycker jag föräldrar och barn […] Lite för svåra för våra elever och 

föräldrar att förstå. Barnen har till och med frågat […] är jag duktig egentligen, är jag godkänd 

[…] Det finns alltid något att utveckla, vilket barnen inte har förstått utifrån våra omdömen (L2). 



22 

 

Vi skriver vad eleven kan, så man hoppas ju att föräldrarna läser dem tillsammans med barnen 

(L3). 

Just nu rättar jag mig mot Skolinspektionen. Har rättat mig en gång mot föräldrar och elever 

först. Nu är det Skolinspektionens fundering eller krav (L4). 

I respondenternas uppfattningar om vem som utformar de skriftliga omdömena så 

framkommer det att ingen speciell person har riktigt ansvaret för detta. En konkret mall är inte 

något som någon av skolorna har för tillfället. På en skola har man tagit ett exempel på en 

mall från högstadiet inom rektorsområdet. 

Uppfattningar om vad som skrivs i de skriftliga omdömena är det lite olika kommentarer om. 

En lärare berättar att hon skriver vad eleven kan, samt vad den behöver utveckla för att nå 

målen. L 2 som arbetar på samma skola berättar att på mellanstadiet arbetar de som 

ämneslärare och skriver då omdömen i sina egna ämnen. Hon nämner även att skolan har en 

ruta i de skriftliga omdömena där respekterar regler skrivs. Skola B beskriver bland annat på 

det här sättet gällande vad som skrivs i de skriftliga omdömena. 

Vad barnen kan och står i nuläget (L3). 

Gått över till att bara skriva Lpp-er, utvärderingar jag har gjort […] så det jobbar jag utifrån 

(L4). 

I uppfattningar om hur lärarna formulerar de skriftliga omdömena med hänsyn till summativ 

respektive formativ bedömning menar tre av de intervjuade lärarna på att de försöker göra 

som man ska och arbeta mot målen. Två av lärarna som är från skola A antyder att de skriver 

sina omdömen formativt, just för att eleven ska veta vad den bör utveckla. Begreppet 

förmågor framträder hos en av de intervjuade lärarna, som hon förklarar är något som 

föräldrarna uppfattar som lite flummigt. En lärare anser att hon försöker se på elevernas 

förmågor, samt vad de ska jobba framåt med, men menar på att det ändå blir mycket 

summativ bedömning. L2 menar på att hon skriver mer formativt idag utifrån läroplanen om 

elevernas förmågor, men upplever att det känns för svårt för både eleverna och föräldrarna att 

tolka de skriftliga omdömena. L3 nämner och uttrycker sig även om förmågor. 

Det här kan dem […] det här måste vi jobba med för att klara målen framöver. Eftersom vi inte 

har några mål i tvåan så är det målen i trean vi jobbar emot (L1). 

Man försöker så gott det går om deras förmågor […] men det blir ju mycket summativt (L3). 

Utifrån mina Lpp-er som också är formativt […] det är ju det som är mitt mål (L4). 
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På skola B har det pågått ett arbete kring när de skriftliga omdömena ska skrivas, vilket har 

resulterat i att mellanstadieläraren L4 skriver skriftliga omdömen i slutet av en termin som 

sedan ligger till grund för kommande utvecklingssamtal i början på nästa termin. På skola A 

har man börjat ha liknande tankar, men har hittills haft både utvecklingssamtalen och delat ut 

de skriftliga omdömena i slutet av terminerna. 

Det är lite olika på skolan. Vi i årskurs 2 skriver i slutet (L3). 

L4 som alltid skriver sina skriftliga omdömen i slutet av en termin menar på att det är ju det 

som är individuella utvecklingsplanen, så därför gör hon en tillbakablick på det föregående 

omdömet. Medan L1 upplever att hon litegrand blandar ihop individuella utvecklingsplaner 

och skriftliga omdömen, men säger ändå att det är självklart att man följer upp omdömet från 

senaste terminen. De andra två respondenterna tittar också tillbaka på tidigare omdömen, 

varav en av dem nämner återigen tydligheten i dem. 

Det ska ju vara ett givande material. Det ska ju inte bara vara något för utvecklingssamtalet och 

sen stoppa undan bara (L1). 

Det är svårt att bedöma förmågor ibland och ändå vara tydlig vad man menar (L2). 

Två av de intervjuade lärarna upplever pedagogiska planeringar som en formativ bedömning 

kopplat till de skriftliga omdömena. L2 uttrycker att det är lättare att skriva pedagogiska 

planeringar om det är ett större område man ska arbeta med. 

Ja vi ska ju skriva pedagogiska planeringar där kopplingen ska synas tydligt. Och det gör vi väl 

ibland, men inte alltid (L2). 

Tydlig bild av hur du ska gå tillväga (L4). 

L1 och L3 kan inte riktigt svara på frågan om skriftliga omdömens koppling till 

undervisningens formativa bedömning. Det enda L3 säger är: 

Det är en process som man måste bedöma (L3). 

De intervjuade lärarnas uppfattningar om hur skolorna arbetar med bedömningsexempel var 

lite olika. Skola B verkar ha kommit en bit på vägen på det sättet att lärarna har tagit med sig 

en del elevarbeten, samt pedagogiska planeringar och granskat dem tillsammans för att se om 

de tänkt lika. På skola A har personalen inte jämfört varken elevarbeten eller pedagogiska 

planeringar med varandra. L2 nämner en matteutbildning hon fick chansen att ta del i, där de 
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konstruerade egna exempel på matriser och försökte bedöma efter dem. Ingen av skolorna har 

konstruerat egna matriser som de kan bedöma efter. 

När man är mitt i vardagen så känns det som att man inte hinner göra det här på den nivån man 

skulle behöva (L2). 

Hur utformningen av pedagogiska planeringar pågått har uppfattats på skilda sätt. Tre av de 

intervjuade lärarna framhäver att det har pågått en hel del diskussioner bland annat i 

arbetslagen kring utformningen, samt att man har tittat på andra skolors pedagogiska 

planeringar för att få idéer. L2 tycks ha känt sig ganska bekväm inför när införandet kom, då 

hon berättar att läsåret innan skriftliga omdömen skulle komma till verk fick hon viss förmån 

att gå en matteutbildning där pedagogiska planeringar introducerades och bearbetades. 

En grund är ju liksom att utgå ifrån förmågorna. Tar ut de förmågor vi ska träna, sen centrala 

innehållet. Typ mot ett tema försöka få in så mycket som möjligt […] Röd tråd igenom (L4). 

Från första början satt vi rektorsområdesvis, de som har samma årskurser. […] Vi har inte gjort 

några själva, utan vi har hela tiden gjort tillsammans (L1). 

Vi har gjort det gemensamt. Men det är ju en färskvara (L3). 

Tittat på andra skolor hur de har gjort […] tittat på exempel som Skolverket gett ut, fått 

föreläsningar […] sen fått ganska fria händer att göra på ett sätt som känns bekvämt för oss (L2). 

Alla respondenter tycks enligt deras uppfattning försäkra sig om överensstämmande mellan 

mål, planering, undervisning samt bedömning då de går igenom dessa processer successivt 

enligt lagar och regler. De har med andra ord sin egen professionella bedömning att gå efter, 

samtidigt som en viss tveksamhet uppkommer. L2 och L4 uttrycker sig: 

Gör vi rätt saker? Hur bedömer vi det här? Hur bedömer jag förmågan och inte det de gör? […] 

Det är svårt att försäkra sig. Man är ofta ensam i sin känsla att det är rätt (L2). 

Jag försäkrar mig genom att […] fråga mig vad det är som ska bedömas (L4). 

Respondenterna har skilda uppfattningar om de har fått någon träning i arbetet med skriftliga 

omdömen. På skola B uppfattas träning som en gemensam diskussion, samt som ett utbyte av 

varandras omdömen. Medan uppfattningen L1 har berör formuleringar och vilket språk som 

ska användas som en typ av träning. Detta känner inte L2 och menar att även fast lärarna har 

suttit tillsammans med varandra så finns det ingen som känner sig bekväm i arbetet med 

skriftliga omdömen då de inte kan. 
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Vi har fått uppfinna hjulet själva […] men så mycket träning tycker jag inte att vi har fått, utan 

vi fick nog skjuta skarpt ganska snabbt (L2). 

I processen när de skriftliga omdömena är färdigskrivna bör de utvärderas. Hur de skriftliga 

omdömena utvärderas uppfattas på olika sätt. L1 omtalar ordet vi i sitt svar på frågan om hur 

skriftliga omdömen utvärderas. L2 som jobbar på samma skola som L1 pratar också i vi 

termer, men förklarar dock att de på en konferens på skolan tittat på föregående läsårs 

omdömen och har gjort vissa korrigeringar där. På skola B uppfattar den ena intervjuade 

läraren att de skriftliga omdömena inte utvärderas överhuvudtaget. Medan den andra 

intervjuade läraren på samma skola upplever att Skolinspektionen är huvudchefen som 

anmärker brister, vilka skolan är tvungna att förändra sina omdömen efter.  

Eftersom vi har gjort tre olika blanketter, så har vi utvärderat och gjort om. Vi har inte riktigt 

varit nöjda med dem, med dem vi hade förra året (L1). 

Svårigheter som de intervjuade lärarna har upplevt med skriftliga omdömen har varit tiden. 

Alla respondenter menar på ett eller annat sätt att det är för mycket dokumentation, svårt att 

formulera sig, samt att det tar tid att skriva omdömena.  

Svårigheten är att skriva som i läroplanen men ändå så ska det vara tydligt för föräldrar och 

eleven ska förstå vad jag menar. Det tar otroligt mycket tid att skriva de här skriftliga omdömena 

som vi har de just nu och ska vi dessutom ha lika lång tid att kommunicera så kommer det att bli 

en ohållbar arbetssituation för oss lärare (L2). 

Att hinna med att skriva (L3). 

Det blir mycket jobb med det […] jag kan inte skriva hur långt som helst, det tar lång tid att läsa, 

jag orkar ens inte med det (L4). 

Lärarna upplever att de på något vis har påverkats i sitt uppdrag i och med införandet av 

skriftliga omdömen. L1 ställer en motfråga i samband med detta. 

Ger det här mycket mer än vad vi har haft förut? […] Blir föräldrarna klokare idag än vad de var 

förut?(L1). 

Eftersom det inte finns något som visar att såhär ska det se ut riktigt, så måste man ju jobba fram 

det och det tar ju tid (L4). 

Enligt L2 så var det bättre förr när man kunde stanna när skolan var slut och hjälpa ett barn 

med läxor eller svårigheter. Idag handlar det mycket om att springa på konferenser, 
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dokumentera och försöka få in de skriftliga omdömena på rätt ställe. Hon menar vidare på att 

det har indirekt tagit tid från undervisningen. 

5.1.1 Analys 

Två av de intervjuade lärarna upplever att tydligheten gentemot föräldrar är ett viktigt syfte 

gällande skriftliga omdömen. Deras uppfattning stämmer väl överens med Skolverkets 

allmänna råd (2008a) samt Sundins (2010) åsikter. Men hur ser det ut i praktiken? Vilka 

vänder sig de skriftliga omdömena till? Alla intervjuade lärare benämner föräldrar på olika 

sätt, varav L2 menar på att även om skriftliga omdömen ska vända sig till föräldrar och barn, 

så tolkas de som svåra av elever och vårdnadshavare. Vad kan det bero på? L4 nämner 

Skolinspektionen i samband med detta och uttrycker en viss förvirring då hon en gång tidigare 

har rättat sig efter föräldrar och elever, men som nu rättar sig efter Skolinspektionens krav.  

Utformningen av de skriftliga omdömena uppfattas av de intervjuade lärarna inte ligga i 

någon speciell persons händer, utan det är gemensamma diskussioner som har pågått mellan 

lärarna vilka har resulterat i olika mallar. Enligt Skolverket (2011b) så är utformningen av de 

skriftliga omdömena rektorns uppgift, vilket inte speglar sig på någon av skolorna utifrån de 

intervjuade lärarnas uppfattningar. Formuleringarna i de skriftliga omdömena kan däremot 

enligt Sundin (2010) bestämmas av lärarna. Båda skolorna upplever att de försöker göra det 

som måste göras och ser på elevernas förmågor samt vad de behöver utveckla. Men studien 

påvisar ändå att formuleringar i de skriftliga omdömena är lite för svåra för elever och 

vårdnadshavare och begreppet förmågor verkar som svårtolkat i dem. En av de intervjuade 

lärarna påpekar att hur hon än gör så blir det mycket summativt i de skriftliga omdömena. 

Sundin (2010) menar att innehållet bör vara både summativt och formativt där läraren kan 

berätta något om undervisningen, hur kunskaperna har bedömts relaterat till målen, samt hur 

kunskaperna ska vidareutvecklas. På skola A uttalar man sig om de skriftliga omdömena som 

summativa respektive formativa, samt att en respekterar ruta finns tillgänglig. En av de 

intervjuade lärarna på skola B beskriver vad barnen kan och står i nuläget, medan den andra 

läraren säger att hon bara skriver pedagogiska planeringar. Detta stämmer inte riktigt överens 

med det som anges i Skolverkets allmänna råd (2008a) som menar att det ska underrättas om 

bedömningen, målet, samt vad som ska utvecklas vidare. 

Diskussioner kring när lärare bör skriva sina omdömen har pågått på båda skolorna, då 

skriftliga omdömen enligt Skolverket (2008a) ska ligga till grund för utvecklingssamtalen. 

Skola B tolkas ha kommit långt i sina diskussioner då de har börjat med att ha 
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utvecklingssamtalen i början av en termin, för att sedan i slutet av terminen kunna lämna ut de 

skriftliga omdömena. Det finns inga direkta restriktioner om när skriftliga omdömen ska 

skrivas, men Skolverket (2009) skriver att de bör formuleras i slutet av olika arbetsområden. 

Även Körling (2009) nämner detta och menar att formativ bedömning sker under 

arbetsprocessens gång och ska användas för att vägleda den. Två av de intervjuade lärarna 

nämner pedagogisk planering som en formativ bedömning kopplat till de skriftliga 

omdömena. Detta stämmer överens med det Skolverket (2009) skriver om att i en pedagogisk 

planering får eleverna möjligheten att utveckla kunskapskvaliteter samt förmågor, men får 

också ett stöd i utvecklingen mot de nationella målen. L2 nämner även att det är lättare att 

skriva pedagogiska planeringar inom större arbetsområden. L3 och L4 förstår inte riktigt 

frågan om hur de skriftliga omdömena kan kopplas till undervisningens formativa bedömning, 

vilket tolkas som att de kanske inte har förstått begreppet formativ i detta syfte. 

Bedömning är något vi oavbrutet utsätts för och som kan ge en beskrivande bild av elevers 

kunskaper samt kunskapsutveckling. För att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande 

till målen är det bra att använda sig av bedömningsverktyg (Sundin, 2010). Ett av 

bedömningsverktygen som redan nämnts är pedagogiska planeringar, som skolorna har 

arbetat med på lite olika nivåer. Alla de intervjuade lärarna uppfattas tycka att pedagogiska 

planeringar är en bra planering samt bedömning som ligger till grund för de skriftliga 

omdömena. På skola B har det pågått mycket gemensamma diskussioner kring dem, då man 

har bytt tankar och idéer genom att visa varandra olika elevarbeten. Detta påpekar Pettersson 

(2010) är något viktigt för att bli säkrare på att bedöma elevernas kunskaper, samt att kvalitén 

på utvärderingen kommer att bli bättre. Skola A har också haft mycket diskussioner, 

föreläsningar samt tittat på andra skolors pedagogiska bedömningar, vilka är viktiga delar 

enligt Skolverket (2011b). Men något mer som är viktigt enligt Körling (2009) är att utbyta 

erfarenheter med varandra i dessa diskussioner. 

Skriftliga omdömen, pedagogisk planering, undervisning, lärande, bedömning, mål, IUP, samt 

ibland åtgärdsprogram ingår i ett och samma kretslopp (Skolverket, 2009). Att elevens 

kunskapsutveckling kopplas till kunskapskraven i det skriftliga omdömet samt att den ser till 

att eleven kommer framåt i sitt lärande är lärarens uppgift. För att nå detta och för att försäkra 

överensstämmande mellan processerna bör rektorn enligt Skolverket (2011b) först och främst 

se till att personalen får kompetensutveckling, se till att lärarna får de bästa förutsättningarna 

att utveckla en röd tråd mellan processerna, samt ge lärarna tid för diskussioner. Då de 

intervjuade lärarnas uppfattningar är att de försäkra sig om överensstämmande mellan 



28 

 

processerna, så är det frågan varför en viss tveksamhet uppkommer, som i själva verket tyder 

på en svårighet. 

När frågan om lärarna har fått någon träning i arbetet med skriftliga omdömen i praktiken 

ställs, så uppfattas träning av lärarna på olika sätt. Det framkommer bland annat att lärarna 

inte har fått tillräckligt med information och anvisningar om hur de skriftliga omdömena ska 

formuleras, vilket enligt Körling (2009) egentligen är något lärarna kan gör själva. L2 påpekar 

att de har fått uppfunnit hjulet själva, vilket enligt Skolverket (2011b) inte riktigt är meningen, 

då rektorn ska besluta om själva utformningen av skriftliga omdömen som sedan kan 

formuleras av lärarna, genom gemensamma diskussioner. På skola B har man uppfattat 

träning som just gemensamma diskussioner, samt utbyte av varandras omdömen. 

Det är lärarens uppgift att kontinuerligt bedöma och analysera elevers prestationer gentemot 

kunskapskraven. De gemensamma diskussionerna samt analys av elevarbeten blir då viktiga, 

för att få en mer likvärdig bedömning (Skolverket, 2011b). Men hur utvärderas omdömena i 

praktiken? Skilda uppfattningar påvisas, där L2 anser att det inte sker någon utvärdering alls 

medan L4 har en uppfattning om att Skolinspektionen styr deras utvärdering. På skola A talar 

båda lärarna i vi form, som kan tolkas redan där att de har jobbat gemensamt kring detta. Det 

som nämns är konferenser där man gemensamt har reviderat skriftliga omdömet, vilket 

stämmer bra överens med Skolverkets anvisningar. 

Formuleringar i de skriftliga omdömena upplevs av två lärare som en svårighet, vilket har 

nämnts tidigare. I överlag verkar svårigheten med de skriftliga omdömena enligt samtliga 

intervjuade lärares uppfattning ha varit tiden. Skriftliga omdömen tar dels lång tid att skriva 

samt att de tar tid från övrig verksamhet. Tiden går åt till konferenser och dokumentationer. 

Att det tar tid att skriva omdömena kan betraktas med att det är en relativt ny förordning, 

vilka enligt Blossing (2003) kan ta upp till tio år att fullborda. En ökad arbetsbörda kan uppstå 

i samband med detta, men som i slutänden kan resultera i effektivare undervisning. 

5.2 Uppfattningar om skriftliga omdömen utifrån rektorperspektiv 

Båda rektorerna uppfattar syftet med de skriftliga omdömena lite olika. 

Det är ett sätt att verkligen få en dokumentation på varje elev och att kunna följa upp. […] ända 

från start i årskurs 1 och fortsättningsvis […] det här med individualisering, att verkligen få in 

det eftersom man då ska möta upp barnet där det befinner sig (R1). 

Rektor 2 benämner undersyfte samt information i sitt svar. 
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Undersyftet handlar ju om elevens utveckling, men sen blir det i det praktiska genomförandet en 

information till föräldern, en koll på att eleven ser sitt eget lärande. Var den befinner sig och vad 

som behöver utvecklas. Även en reflektion från pedagogen, sammanställning av genomförandet 

av samtalet och att ha det här skriftliga omdömet på pränt (R2). 

På båda skolorna har diskussioner uppstått om när de skriftliga omdömena ska skrivas. R1 

upplever att enligt det nya sättet att tänka så ska skriftliga omdömen baseras på den 

pedagogiska planering som är skriven. Hon lägger däremot till om hur det är i nuläget och 

upplever att lärarna skriver dem inför utvecklingssamtalen. R2 lägger fram en ny variant som 

de flesta lärare har börjat med för att få bättre framförhållning. 

[…] en hel del a pedagogerna skriver sina omdömen i slutet av vårterminen[..] och så lägger 

man samtalet nu i början av terminen. Och så lika nästa termin (R2). 

Skriftliga omdömen är ganska komplicerade och inte minst när det diskuteras om dess 

innehåll och funktion. Båda rektorerna upplever att arbetet kring skriftliga omdömen 

verkligen varit en process som har pågått. Mallar som de två skolorna har utgått ifrån har varit 

lite olika. R1 berättar att deras senaste mall som används kommer ifrån skolans 

högstadieskola. Riktlinjer som R2 gav sina pedagoger redan från början var att skriftliga 

omdömena skulle skrivas i löpande text. Pedagogerna har ändå under arbetets gång provat 

olika varianter, som också har lett till att utformningen skiljer sig litegrand på åldrar. Tankar 

kring utformningen håller på att förändras då Skolinspektionen har haft invändningar om den.  

Rektorerna har lika uppfattningar om vilka de skriftliga omdömena som skolorna har arbetat 

fram vänder sig till. Båda anser att elever och vårdnadshavare har störst delaktighet i dem. 

Först och främst till elever och föräldrar. Men framförallt för eleven att få en uppfattning om hur 

det går i skolarbete (R1). 

Det är viktigt att göra det så att både elever och föräldrar känner sig delaktiga både i att tolka 

vad som står och naturligtvis för utvecklingssamtalet (R2). 

Att de skriftliga omdömena ska vända sig till skolan och rektorn är ytterligare något R1 

nämner. Detta för att hon ska kunna se om åtgärdsprogram behövs för en elev. Innehållet på 

skola A beskriver överlag arbetsområdet lärarna har arbetat med och sedan förmågor som ska 

utvecklas. Medan R2 på skola B uttrycker sig om besluten som tagits på deras skola och 

nämner bland annat att den sociala utvecklingen bara sker i muntlig form. 

Vi har lagt det på kunskapsbedömningen. I det skriftliga omdömet är det kunskap att utveckla, 

inte det sociala (R2). 
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För att arbeta för ökad likvärdighet i skriftliga omdömen så tar R1 upp det kollegiala som ett 

sätt. Under läsåret har Lgr11 legat centralt under diskussioner. Frågor kring likvärdighet har 

resonerats med en annan skola inom rektorsområdet. Medan R2 språkar om framtida planer. 

[…] diskutera de här frågorna […] mycket i just arbetslag och kollegor sinsemellan (R1). 

Men hur ser egentligen rektorerna på bestämmelserna kring skriftliga omdömen från årskurs 

1? Båda rektorernas uppfattningar är att bedömning är något som alltid har funnits och borde 

därför inte vara så besvärligt.  R1 upplever att skriftliga omdömen från årskurs 1 är väldigt 

bra, då en samlad dokumentation blir till redan från början. Fast att R2 vet att lärarna på 

hennes skola upplevt skriftliga omdömen som något väldigt dramatiskt, så menar hon utifrån 

hennes egna resonemang att det inte borde vara någon som klagar över dem.  

Skriftliga omdömen kan inte vara annat än det vi tidigare har haft i utvecklingssamtalen (R2). 

Rektorerna fick frågan om hur de arbetar med bedömningsexempel på deras skola. Det som 

uppfattas som bedömningsmaterial på båda skolorna är de pedagogiska planeringarna där 

lärarna skriver vad som kommer att bedömas. Däremot finns det på skola B ingen konkret 

sådan för hela skolan. R2 blickar bakåt och förklarar att skolan var lite inne på att använda sig 

av bedömningsmatriser, men att det föll tillbaka lite efter en föreläsning med Hortlund. Då 

båda skolorna använder sig av pedagogiska planeringar så har även frågan om hur skriftliga 

omdömen kopplas till undervisningens formativa bedömning besvarats på ett sätt.  

Man jobbar ju konkret nu med Lpp och med att tydliggöra kunskapskrav och förmågor för 

eleverna. På helt annat sätt en tidigare. På det sättet har det här lyfts och det har vi gjort i 

rektorsområdet […] (R2). 

R2 berättar vidare att arbetet pågått kring lärande och bedömning tillsammans med 

utvecklingsledare och implementeringspiloter. Samt att konferenser har varit riktade till 

lärarna och diskussioner har ägt rum även under studiedagar. R1 uppfattar också kopplingen 

som en process. 

När man skriver omdömena, sen utifrån omdömena skriver man en IUP. Och i den IUP-n så ska 

man ju ta upp det som man tänker att barnet behöver utveckla. Och det är ju det formativa, att 

man hela tiden ska hjälpa barnet på traven framåt (R1). 

Utformningen av pedagogiska planeringar har enligt de intervjuade rektorernas uppfattning 

pågått via diskussioner och föreläsningar på båda skolorna.  
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När vi startade upp efter förra läsåret så hade vi lite föreläsningar om det, sen har vi suttit 

tillsammans vet jag […] i olika årskurser har vi suttit och diskuterat […] det här hur man ska 

skriva och kommit fram till olika metoder och modeller på det viset (R1).  

R2 tar återigen upp Hortlund som de har arbetat utifrån tillsammans med 

implementeringspiloterna. Hon benämner även att piloterna har varit betydelsefulla för de 

enskilda skolorna samt för lärargrupperna. 

Hur försäkrar sig rektorerna om överensstämmande mellan mål, planering, undervisning och 

bedömning? Samt hur utvärderas de skriftliga omdömena? R1 reagerar på ordet försäkra och 

upplever att det låter ganska starkt. Om hon skulle försäkra sig om överensstämmande så 

skulle hon samla ihop allas individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, samt 

diskutera dem med var och en. Dessutom skulle hon vara med på lektioner i klassrummen. 

Hon påpekar att hon måste lita på lärarna gällande processen. Det R1 uppger att hon har gjort 

förklarar hon såhär. 

[…] på våran medarbetarsamtal ta upp det här […] just det här med pedagogiska planeringar. De 

kunde få en sån med sig som vi kunde prata kring. Sen att man har bett alla att lägga ut 

omdömena under O (R1). 

När det handlar om utvärdering av skriftliga omdömen så menar R1 att utvärderingen har 

skett i form av en revidering över det som inte var riktigt bra. Beträffande att försäkra sig om 

överensstämmande upplyser R2 om hur viktigt det är att ha bollplank. Hon nämner 

specialläraren på skolan som lyfts fram som en aktiv bollplank och som jobbar mer 

övergripande med elever. R2 berättar vidare att de skriftliga omdömena har samlats in, som 

sedan lärarna och rektorn har tittat på tillsammans. Respons har mottagits både skriftligt och 

muntligt på arbetet. Eleverna lyfts fram i det utvecklande arbetet med den individuella 

utvecklingsplanen som ständigt sker i deras Röda tråden bok. R2 menar på att förutom att 

följa upp skriftliga omdömen så har skolan då ytterliga en avstämning i och med att eleverna 

gör en självbedömning i Röda tråden. 

De intervjuade rektorernas uppfattningar om hur de har gått tillväga för att öka lärarnas 

bedömarkompetens återkommer nästan hela tiden i rektorernas svar. Uppfattningarna handlar 

mycket om diskussioner på skolan, med skolor inom rektorsområdet, samt föreläsningar. R2 

berättar att förutom det gemensamma arbetet som har lagts ner på skolan så har ordentliga 

satsningar gjorts inom rektorsområdet. 
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Ingen av de intervjuade rektorerna upplever att de skriftliga omdömena riktigt har påverkat 

deras uppdrag. R1 lyfter åtgärdsprogram som en synpunkt medan R2 mest lyfter att det har 

varit en process men verkar inte ha påverkats särskilt mycket av den. 

I mitt uppdrag det viktigaste det är ju att de barn som inte uppnår målen, att de får den hjälp de 

behöver. Det tycker jag kanske har blivit mer påtagligt (R1). 

Jag har själv jobbat på högstadiet, så för mig har det varit en självklar del […] att skriva 

skriftliga omdömen (R2). 

Båda rektorerna vet med sig att pedagogerna har upplevt processen som jobbig och att 

föräldrarna enligt R1 upplevt dessa omdömen på väldigt olika sätt. Många föräldrar tycker att 

skriftliga omdömen är bra, men många förstår inte riktigt vad det står i dem. Några avslutande 

meningar från de båda rektorerna löd såhär. 

Diskussioner emellan vilka jag vil trycka på är det viktiga. Det de lär sig av varandra. Positivt 

med skriftliga omdömen. Sen är det hur man skriver dem som man hela tiden kan fila på (R1). 

Intressant just. Kommer skriftliga omdömen att finnas kvar i de årskurser som får betyg? Jag 

tror väl att de kanske inte kommer att göra det (R2). 

5.2.1 Analys 

Skriftliga omdömens huvudsyfte som har nämnts tidigare är att ge tydlig information till 

föräldrar och elever om elevens skolgång relaterat till målen. Men den ska även berätta något 

om vad eleven ska göra framöver för att utveckla sina kunskaper i de olika ämnena 

(Skolverket, 2009). Detta stämmer överens med rektorernas uppfattning om syftet. Hur är det 

i praktiska tillämpningen? Båda rektorerna understryker att de skriftliga omdömena är till för 

både eleverna och vårdnadshavarna. Något däremot R1 upplyser om är att de också ska vända 

sig till skolan, samt rektorn, för att hon ska kunna se om åtgärdsprogram behövs för en elev. 

Då skriftliga omdömen ska vara summativa och formativa så är frågan när lärarna ska skriva 

dessa. De ska bedöma elevens kunskaper relaterat till målen, samtidigt som de måste tänka 

framåtsyftande, för att eleven ska få en god kunskapsutveckling (Skolverket, 2011b). 

Tolkningen här blir att skola B har kommit in i ett vettigt tankesätt då de börjar terminen med 

att ha utvecklingssamtal och avslutar terminen med att skicka hem skriftliga omdömena. 

Skola A är på god väg då de vill anpassa sig efter det nya sättet att tänka och basera de 

skriftliga omdömena på den pedagogiska planeringen, vilket även kan resulterar i en bättre 

framförhållning. 
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Enligt Skolverket (2011b) är rektorn ansvarig för utformningen av skriftliga omdömen, som 

ska anpassas till verksamheten och eleverna på skolan. Båda rektorerna har lagt ner ett stort 

arbete med implementeringen av de skriftliga omdömena men på lite olika sätt. R2 gav 

lärarna redan från början riktlinjer om att omdömena skulle skrivas i löpande text, som tycks 

ha varierat mellan lärarna. Att formulera i de skriftliga omdömena verkar däremot ha varit 

lärarnas uppgift. Läser man Körlings (2009) anvisningar om detta så stämmer det överens. 

Men tittar man på Anderssons (2010) studie där det framkommer att lärarna inte har fått 

förutsättningar att skriva noga förberedda skriftliga omdömen så undrar man vem eller vilka 

ansvaret ligger på. Något som tycks påverka utformningen av skriftliga omdömen är 

Skolinspektion, som har antydningar om hur utformningen samt innehållet ska se ut. På skola 

A skriver man om arbetsområden som eleverna har jobbat med under termin, deras förmågor, 

samt förmågor som ska utvecklas. Det finns också en ruta för respekterar regler. På skola B 

har man beslutat sig för att inte ta med den sociala utvecklingen i omdömena. 

Bedömning är enligt R2 något som vi alltid har fått jobba med som enligt hennes uppfattning 

pekar på att detta inte borde förstoras upp på något sätt. Hon är väl medveten om att 

pedagogerna har upplevt skriftliga omdömen som något svårt, men som i själva verket har 

funnits med på olika sätt väldigt länge. Att bedömning alltid har funnits är något R1 också 

nämner, samtidigt som hon betonar hur bra hon själv anser att skriftliga omdömen är redan 

från årskurs 1, som påvisar dokumentation om eleven redan från start.  

På skola A har Lgr11 legat centralt under diskussionerna, samt så har likvärdighet diskuterats 

med en annan skola inom rektorsområdet. Skola B har framtida planer kring samma tankar 

om likvärdighet. Enligt Skolverket (2008a) så är inte de skriftliga omdömena nationellt 

standardiserade, vilket betyder att de inte behöver vara lika i hela Sverige. 

För att underlätta arbetet inför de skriftliga omdömena så är det viktigt med ett bra underlag. 

Med underlag i det här fallet menas dokumentationer som ska fungera som stöd i 

bedömningen av elevers utveckling. Dokumentationer får man i sin tur genom 

bedömningsmatriser, portfolios, loggböcker, anteckningar, prov, samt genom elevernas 

självvärdering (Sundin, 2010). En typ av bedömningsredskap upplevs vara pedagogiska 

planeringar som båda skolorna använder sig av. Ingen konkret pedagogisk planering har 

fastställts på någon av skolorna, utan alla lärare skriver lite olika. Bedömning enligt 

Skolverket (2011c) handlar om att kartlägga elevernas kunskaper samt värdera elevernas 

kunskaper i förhållande till kurs- och ämnesplaners kunskapskrav.  Tolkningar av 
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kunskapskrav tydliggörs i en pedagogisk planering som är en grund för bedömning av 

eleverna (Skolverket, 2011b), vilket överensstämmer med rektorernas uppfattningar. 

Det fram kommer av R2 att bedömningsmatriser har varit ett alternativ tidigare, men att 

tankesätten kring sådana förändrades lite efter en föreläsning med Hortlund. Om man ser på 

vad Jönsson (2010) skriver om bedömningsmatriser så ska matriserna fungera som stödjande 

för feedback. I en sådan matris framgår de målen läraren har utgått ifrån, enligt vilka underlag 

eleven har bedömts, samt vilka utvecklingssteg som har bedömts. 

Hur kopplas då skriftliga omdömen till undervisningens formativa bedömning? Detta har vi 

redan fått reda på litegrand då skolorna jobbar en del med pedagogiska planeringar som ligger 

till grund för planering av undervisning. Dessa pedagogiska planeringar är som redan nämnts 

bedömningar. Detta anknytas till Black och Williams ord om att det som händer i 

klassrummet är formativt när exempel på elevers prestationer tas fram, tolkas och används av 

lärare, lärande, eller deras kamrater för att fatta beslut om nästa steg i undervisningen (Black 

& William, 2009). R2 berättar i samband med frågeställningen att de har haft en del 

konferenser riktade till lärarna, bland annat om lärande och bedömning. I diskussionerna har 

då även utvecklingsledare, samt implementeringspiloter deltagit. R1 menar också på att detta 

är en process. 

I Skolverkets allmänna råd (2011b) står det beskrivet att det är rektorns uppgift som 

pedagogisk ledare att se till att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. 

Samt så ska rektorn ge lärarna förutsättningar att fortlöpande planera, följa upp och anpassa 

undervisningen så att varje elevs kunskapsutveckling kan främjas. Det fordras av rektorn att 

ge förutsättningar för att skapa ett gemensamt förhållningssätt till arbetet, samt med detta ge 

lärarna stöd (2011b). Dessa allmänna råd kopplas samman med överensstämmande mellan 

mål, planering, undervisning och bedömning. På skol A har man reviderat utformningen av 

skriftliga omdömen gemensamt på skolan, dessutom har lärarna haft med sig pedagogiska 

planeringar till medarbetarsamtalen. På skola B har man bollat mycket med specialläraren på 

skolan som arbetar övergripande med elever. Skillnaden på de båda skolorna är dels att skola 

B har en speciallära som bollplank, samt att de skriftliga omdömena tycks få respons. Något 

rektorn också lyfter fram är att de jobbar med Röda tråden där en avstämning kan ske. Detta 

kan anknytas till Lindström (2011) som menar att om eleven själv reflektera över det den kan, 

skapas en tilltro till den egna förmågan. 
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Rektorernas stöd för att öka lärarnas bedömarkompetens genomsyrar intervjuerna på båda 

skolorna. Det är mestadels diskussioner mellan pedagoger som förekommer. På skola B anser 

rektorn att man har lagt ner en stor satsning kring lärande och bedömning. 

Rektorer har stort ansvar över den pedagogiska verksamheten på skolan (Skolverket, 2011b). 

Det har pågått en lång process på båda skolorna kring arbetet med de skriftliga omdömena, 

vilket R2 påpekar men känner inte att det riktigt har påverkat hennes uppdrag som rektor. R1 

menar också på att ett ständigt arbete pågår och uttrycker sig om att det som har blivit mer 

påtagligt är arbetet med åtgärdsprogram elever får när de inte uppnår målen. 

Båda rektorerna påpekar att processen har varit jobbig. Föräldrar har uttryckt sig enligt R1 om 

skriftliga omdömen på ett både positivt samt negativt sätt, då de inte riktigt har förstått de 

skriftliga omdömena.  

5.3 Lärares uppfattningar om skriftliga omdömens framtid 

Det framgår klart och tydligt utifrån de intervjuade lärarnas svar att de uppfattar 

dokumentation som något viktigt som de skulle vilja utveckla i undervisningen, för att skapa 

förutsättningar för formativa skriftliga omdömen. Både L2 och L3 efterlyser bättre metoder 

för att dokumentationen ska bli mer effektiv. 

Kanske göra fler Lpp-n för det är ju bra när man har dem. För där står också vad man ska 

bedöma. […] man liksom har inte hunnit eller haft möjlighet (L1). 

Göra listor. Jag skriver mera avprickningsscheman för att verkligen kunna reflektera och komma 

ihåg rätt. Men ibland är det ju så mycket (L4). 

Ingen av skolorna jobbar med bedömningsmatriser, även fast alla de intervjuade lärarna på 

något vis önskar att de hade gjort det. L1 talar om en önskan hon har haft under tio år, om att 

just för de yngre barnen ha någon slags matris med ett träd eller en trappa. L2 upplever att 

tiden inte räcker till och i detta sammanhang gällande att göra några matriser. 

Det har aldrig varit så svårt att veta om man gör rätt, fast man har jobbat så länge […] 

Möjligheterna bör finnas om vi får förutsättningar, men då måste det kanske plockas bort lite 

andra saker […] Vi är inte tillräckligt trygga i det här (L2). 

Kring uppfattningar om utveckling i arbetslaget/ämneslaget för att skapa förutsättningar för 

formativa skriftliga omdömen upplever L2 att det är viktigt att hitta metoder som stöd. Det 

uppstår i samband med frågan några frågor tillbaka från L2. 
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Vad är det vi ska bedöma? Hur ska vi dokumentera? Finns det någon form av mall man kan 

använda som är smidig? Någon bra matris? Att utforma bra matriser och vara överens i ett 

arbetslag (L2). 

Vidare påpekar L4 att femmornas lärare inte har jobbat så mycket mot fyrans och sexans 

lärare, vilket hon efterlyser. 

Vi måste utvidga det så vi jobbar ihop oss, så vi får en gemensam bild att stå på (L4). 

Bolla och diskutera med varandra är synpunkter både L1 och L3 kommer med, där L1 

funderar vidare och påpekar att tid är något jätteviktigt. Enligt henne behöver skolan dra ner 

på annat för att prioritera sådana här viktiga saker. 

Uppfattningar kring hur de intervjuade lärarna skulle vilja utveckla sin bedömarkompetens 

framkommer lite skilda åsikter. L2 tror mycket på arbetslag där lärarna kan titta på varandras 

exempel och ge varandra feedback. Vidare uttalar sig L2 återigen om matriser vilka enligt 

hennes uppfattning skulle kunna utveckla hennes bedömarkompetens.. 

Jag skulle vilja ha utarbetade bra matriser och något bra sätt att dokumentera i just de ämnen jag 

jobbar. Att jag kunde använda de kunskaper jag har och allt det jag ser och vet att där har jag det 

och där kan jag plocka fram det (L2). 

L1 skulle kunna tänka sig att gå någon kurs så att hon vet hur hon ska göra för att det ska bli 

så bra som möjligt. L4 yttrar sig inte om någon speciell önskan medan L3 eftertraktar mer 

likvärdiga bedömarkompetenser. 

Uppfattningar kring framtida svårigheter samt möjligheter om skriftliga omdömen visar sig på 

olika sätt. Om arbetet med skriftliga omdömen kommer att se ut som i dagens läge och om det 

fortfarande kommer att ta lika lång tid att kommunicera, så kommer det enligt L2 att bli en 

ohållbar arbetssituation för lärarna. Samt att det kommer ta tid från undervisningen. L3 anser 

att möjligheter med skriftliga omdömen finns om de blir framåtsyftande och individuella. 

Enligt henne så skulle vilka som helst kunna få för sig att flytta någon annanstans och ha dem 

skriftliga omdömena med sig. 

Under intervjuernas gång så framkommer det emellanåt att några är på gång i arbetet med 

skriftliga omdömen, men uppfattningar kring dem skiljer sig åt. L2 nämner exempelvis i 

samband med skriftliga omdömens innehåll att lärarna försöker bli tydligare i sin skrift genom 

att sätta ett kryss exempelvis då eleven är på väg att uppnå målen. Hon ska även prova på att 

bedöma i No utifrån matriser som Skolverket har framställt, som heter Dino. 
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5.3.1 Analys 

Dokumentation är enligt de intervjuade lärarnas uppfattningar något väldigt viktigt som de 

skulle vilja utveckla för att skaffa förutsättningar för skriftliga omdömen. Enligt Skolverket 

behöver lärarna ges förutsättningar för att utveckla sin dokumentation i omdömen och i 

framåtsyftande planeringen, vilket är rektorns ansvar (Skolverket, 2011b). Flera av lärarna 

efterlyser även mer diskussioner, där en av lärarna önskar delta i diskussioner med lärare som 

arbetar i en årskurs över och en årskurs under hennes. Körling (2009) påpekar hur viktigt det 

är att skapa förutsättningar, som enligt henne sker via diskussioner och vid utbyte av 

erfarenheter. Det de flesta lärare har efterlyst har varit bedömningsmatriser, vilka de uppfattar 

skulle kunna underlätta deras arbete med de skriftliga omdömena. Enligt Jönsson (2010) är 

syftet med matriser att de ska vara en bra grund för skriftliga omdömen.  L2 upplever att för 

att kunna öka bedömarkompetensen så är det viktigt att arbetslaget sitter med varandra. Då 

kan lärarna titta på varandras exempel och ge varandra feedback. L1 kan tänka sig att gå 

någon kurs för att bli så bra som möjlig på att bedöma. Detta stöds av Körling (2009) som 

menar på att diskussioner är viktiga, men anser också att fortbildningar samt utbildningar 

också har en betydande roll. Här kan det konstateras att lärarna efterlyser mer kompetens, 

vilket sammankopplas med Öquist (2007) undersökning där lärarna efterfrågar en grundligare 

kompetens. 

Svårigheterna med skriftliga omdömen upplevs mestadels vara tiden, då det enligt de 

intervjuade lärarna tar mycket tid att arbeta med skriftliga omdömen. Detta kan 

uppmärksammas då formativ bedömning inledningsvis kräver mer arbete när förändringar i 

verksamheten sker (Black et. al, 2003).  

5.4 Rektorers uppfattningar om skriftliga omdömens framtid 

På frågan om vad rektorn anser att arbetslaget/ämneslaget behöver utveckla för att skapa 

förutsättningar för skriftliga omdömen svarar R1 att hon vill få fram mera nätverk. Hennes 

framtidssyn är att detta ska utvidgas och genomföras med andra skolor inom kommunen och 

inte bara inom rektorsområdet. Detta skulle då vara ett sätt att påverka utvecklingen av 

skriftliga omdömen. Vidare menar hon att via dessa träffar skulle lärarna få mera ”input” och 

lära sig mera. Hon nämner också föreläsningar, samt litteratur kring skriftliga omdömen som 

alla skulle kunna jobba med. Då möjligheter och begränsningar kring bedömningsmatriser 

ställs som en fråga så tänker R1 på betygsmatriser. 

Möjligheterna kan jag se att ju fler matriser det finns i ett ämne, ju bättre är det att hamna 

rätt(R1). 

Begränsningar, det är ju det här om eleven hamnar mittemellan två matriser (R1). 

Enligt R1 pågår det ett bra arbete kring skriftliga omdömen, men rektorn trycker ändå på 

framtida diskussioner om detta och hur viktigt det är. 
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R2 som är rektor på den andra undersökta skolan tycker att de bör fortsätta dialogen som har 

börjat, för att arbetslagen/ämneslagen ska utvecklas och för att skapa förutsättningar för 

skriftliga omdömen. Meningen är att hålla i den formativa tanken via diskussioner med 

varandra. R2 upplyser om att detta redan är inlagt som tema på alla skolor. R2 berör 

diskussionsgrupper för att påverka utvecklingen av skriftliga omdömen och har en tanke om 

att vidga de egna grupperna, till att istället sitta och jämföra i hela rektorsområdet. Kring 

frågan om bedömningsmatriser anser R2 att det kan bli förfelat att ha bedömningsmatriser. 

Jag tror att det kan bli fel, faktiskt förfelat, att man fastnar i mönster som inte är riktigt rätt 

tänkta (R2). 

Jag tror att om man ska använda det, då ska man ständigt ompröva dem (R2). 

En slutfråga R2 själv ställer är. 

Kommer skriftliga omdömen att finnas kvar i de årskurser som får betyg? Jag tror väl att det 

kanske inte kommer att göra det (R2). 

 

5.4.1 Analys 

De båda intervjuade rektorerna upplever att arbetslaget/ämneslaget behöver fortsätta med 

diskussioner för att skapa förutsättningar för skriftliga omdömen. Det som skiljer rektorernas 

tankar är att R1 vill få fram större nätverk där diskussionerna kunde pågå med andra skolor 

och inte bara i rektorsområdet. Medan R2 vill vidga den egna gruppen till mer diskussioner 

inom rektorsområdet, där lärarna gemensamt skulle kunna den formativa tanken vid liv. Detta 

stämmer överens med de allmänna råden där det står att rektorn särskilt ska verka för att 

utbildningen utvecklas och att personalen får kompetensutveckling (Skolverket, 2011b). Men 

det stämmer inte överens med Öquist (2007) studie där två av tre lärare inte fått någon 

kompetensutveckling kring skriftliga omdömen alls. 

 

Bedömningsmatriser är något som inte riktigt upplevs vara en möjlighet varken hos R1 eller 

R2. R2 menar att lärarna kan fastna i mönster som kan bli väldigt fel, samtidigt som hon 

upplever att de bör ständigt prövas på nytt om de skall användas. I en undersökning i Lärarnas 

tidning (2008) framkommer det att matriser används på flera håll, för att skolan ska få ett 

gemensamt språk, vilket inte framkommer i denna studie.  
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5 Diskussion 

Syftet med studien var att inom en och samma kommun undersöka några rektorers och lärares 

uppfattningar om skriftliga omdömen och deras upplevda betydelse för verksamheten. Det 

positiva med studien var att undersöka ett område som det inte är många som har undersökt 

ännu. Det var samtidigt en lite nackdel då det inte fanns så mycket material om just skriftliga 

omdömen. 

5.1 Metoddiskussion 

Den empiriska information som finns med i studien är de kvalitativa intervjuerna. Då lärarnas 

samt rektorernas uppfattningar skulle undersökas så låg den kvalitativa metoden till fördel. 

Detta styrks av Patel och Davidsson (2003) som menar att den kvalitativa metodens syfte är 

att fokusera på de intervjuades uppfattningar och livsvärld. Studien hade en begränsad tidsram 

vilket gjorde att bara sex intervjupersoner valdes. Trost (2005) menar att utföra några få 

intervjuer som är väl gjorda är bättre många av sämre kvalité. Likheter och skillnader blir 

lättare att överblicka. Innan en intervju är det en fördel att ha förkunskaper och vara påläst 

inom området, vilket kan underlätta att få en förståelse för den intervjuades uppfattningar 

(Patel & Davidsson, 2003).  

 

Bakgrundskunskaperna anser jag tillräcklig i den utsträckning som krävs för att genomföra 

intervjuerna, samt för att förstå intervjupersonernas uppfattningar. Däremot känner jag att 

man också måste begränsa sig i sin litteraturläsning kring ett ämne, i detta fall om skriftliga 

omdömen. Mer genomtänkta frågor kunde ha ställts under intervjuerna, som kunde ha 

resulterat i mera utförliga svar. 

Under etiska ställningstagande framkommer det att informationen om studien har varit 

tillräckligt tydligt. Då intervjupersonerna inte hade några åsikter om detta, så uppfattar jag 

som att informationen var tillräcklig. 

 

Under intervjuerna användes ljudinspelning via dator vilket gjorde att jag kunde koncentrera 

mig och bättre lyssna på den intervjuade. Fast att deltagarna hade gett sitt samtycke till 

inspelning så fick jag känslan av att en deltagare pratade tystare. Efjegård (2009) nämner att 

inspelning kan vara negativt då den intervjuade kan känna obehag. Jag kunde ha erbjudit att 

anteckna istället, vilket eventuellt hade gett mig bättre svar. 
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I min studie gjorde jag ett medvetet val där lärarna och rektorerna skulle ha varit verksamma 

minst en läroplan tillbaka i tiden. Jag anser i efterhand att om jag hade valt både nya lärare 

samt rektorer och de som har arbetat länge så hade spridningen av uppfattningar varit större. 

Trost (2005) skriver om variationen i en studie och menar på att det är bättre med an större 

variation än ett antal likartade. 

5.2 Resultatdiskussion 

Studien visar att de skriftliga omdömen har betydelse för lärarnas verksamhet, men upplevs 

dock som något svårt som behöver bearbetas mer. Lärarna försöker planera utifrån de 

skriftliga omdömena, samt också bedöma eleverna. Det som enligt min mening saknas 

litegrand är utbytet av varandras erfarenheter. Diskussioner pågår på båda skolorna kring 

skriftliga omdömen, men frågan är vad och hur man diskuterar. Denna slutsats stämmer 

överens med Black och Williams (1998a) påstående om att samarbete kring exempelvis 

rättningar, bedömningsfrågor skulle kunna vara större. Det som framgår av undersökningen är 

att när någonting förändras inom skolans verksamhet så kan detta ta tid, vilket stämmer 

överens med Blossings (2003) tolkning av de faser en förändring genomgår. Detta kan enligt 

Black et. al (2003) öka arbetsbördan, samt att resultaten kan bli tveksamma. Därför jämför jag 

i min slutsats detta med att skolorna fortfarande är i implementeringsfasen, där de undersöker, 

byter tankar och idéer med varandra. Men hur ska man hinna ikapp tiden? Ska 

förändringsarbeten behöva ta så lång tid som tio år? Ser man på Skolverkets bestämmelser om 

skriftliga omdömen så kan det konstateras att det ställs höga krav på lärarna, då de idag måste 

ha underlag för bedömning vilket också Sundin (2010) påpekar. Detta resulterar enligt mina 

slutsatser i att lärarnas och rektorernas uppfattningar kring underlag i form av 

dokumentationer samt de skriftliga omdömena skiljer sig från varandra. På skola A uppfattar 

både rektorn och en lärare att de skriftliga omdömenas budskap inte riktigt har framgått som 

de ska, då vårdnadshavare samt elever inte riktigt har förstått innehållet, samt uppfattat det 

som negativt. Detta tyder också på att diskussioner kring skriftliga omdömen bör handla om 

hur dessa ska formuleras så att det blir tydligt för vårdnadshavarna. Har lärarna fått de 

förutsättningar de behöver för att kunna vara så tydliga som de förväntas vara? Då 

formuleringar enligt Körling (2009) inte är rektorns uppgift, så är det lärarna som måste 

formulera dem. Eftersom konferenser, föreläsningar, samt diskussioner har pågått på båda 

skolorna kring skriftliga om, så blir den logiska följden att det handlar om prioriteringar. Att 

de dyrbara diskussionstillfällena man har tas tillvara med rätt frågeställningar som i detta fall 

handlar om bedömning. Att lyfta fram varandras arbeten som skola B gör är ett sätt. Då det är 
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på ett nytt sätt lärarna måste bedöma, där det förväntas att man utgår från elevernas förmågor, 

så måste man fundera ut var startpunkten ska vara. Pedagogiska planeringar är ett 

bedömningsverktyg som båda skolorna arbetar med på olika sätt och uppfattar den som ett bra 

redskap. Skola B granskar varandras elevarbeten för att lättare kunna bedöma elevens 

kunskaper, vilket Petersson (2010) påpekar är väldigt viktigt och som jag personligen anser är 

otroligt viktigt. Utifrån egna upplevelser kring att ha bedömt nationella prov, så var utbytena 

av varandras resultat väldigt givande. Något som jag reagerade på var de skilda åsikterna 

mellan lärarna gentemot rektorerna. Lärarna på båda skolorna efterlyser någon typ av 

bedömningsredskap och nämner i samband med detta att bedömningsmatriser är ett bra 

alternativ enligt dem. Varför inte arbeta fram en bra modell gemensamt som kan underlätta 

lärarnas bedömning? Det är trotsallt lärarna som gör bedömningar av elevernas kunskaper och 

behöver stödmaterial till det. Vissa av lärarna efterlyser mer kompetens kring bedömning 

medan andra frågar efter bedömningsredskap. Samtidigt som rektorerna vill utvidga 

diskussionsfälten för att lärarna ska lära sig mer av varandra. Varför inte slå ihop dessa 

tankar? Litteratur om skriftliga omdömen tar en av rektorerna upp för att skapa förutsättningar 

för skriftliga omdömen. Detta trycker jag lite extra hårt på, då jag precis har läst många 

innehållsrika böcker samt forskningar kring skriftliga omdömen, vilka har ökat min förståelse 

för och kunskaper om skriftliga omdömen. 

 

5.2 Slutdiskussion 

För att summera det hela så har skolorna kommit en bit på vägen gällande skriftliga 

omdömen. På skola A har man enligt min uppfattning haft väldigt mycket diskussioner, men 

behöver kanske arbeta med underlaget till de skriftliga omdömena för att bli säkrare på dem. 

Att använda tiden till rätt diskussioner, vilket lärarna och rektorn på skolan bör ha en dialog 

om. Vad behöver lyftas för att det ska gynna? På skola B är man kanske lite mer på väg, men 

jag ställer mig ändå undrande till varför inte den framåtsyftande delen inte benämns vara med 

i de skriftliga omdömena. Det som framgår utifrån lärarnas svar vad man skriver i de 

skriftliga omdömena är vad barnen kan och står i nuläget. Det båda skolorna skulle behöva 

arbeta på för att underlätta bedömning är att utforma bedömningsmatriser. Visserligen tar 

detta också tid, men då kanske man spar in tid på andra saker då det förhoppningsvis kommer 

att underlätta för lärarna. 

Någon större skillnad mellan lärarnas uppfattningar kan jag inte se i min studie. Det enda är 

att vissa av lärarna har upplevt att de inte har fått så mycket träning om skriftliga omdömen, 
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samt att några upplever svårigheter med utformningen och kring formuleringarna med 

skriftliga omdömen. Vilka kanske skulle behöva stramare riktlinjer för eventuell positiv 

verkan. Det alla lärare däremot känner är att skriftliga omdömen som de är idag tar tid. Något 

som också får några lärare förvirrade är vem de skriftliga omdömena egentligen ska skrivas 

mot. 

Hade en dokumentanalys gjorts i min studie, där jag hade samlat in skriftliga omdömen så 

hade en jämförelse mellan uppfattningar och innehåll kunnat mätas. 

Sedan kan jag inte sluta tänka på det en av rektorerna sa. Kommer skriftliga omdömen att 

finnas kvar för de som får betyg? 

Vidare forskning 

Under arbetets gång har mina funderingar kretsat kring lärarnas rop efter effektiva 

bedömningsverktyg, en metod för dokumentation som passar för skriftliga omdömen. Min 

studie påvisar inte riktigt vad som egentligen är lämpligt att använda som 

bedömningsverktyg, vilket ledde till att jag fann detta intressant. I samband med detta göra en 

eventuell forskning kring utformnigen och formuleringarna i skriftliga omdömen. Vilka ska 

egentligen lärarna rätta sig efter när de skriver skriftliga omdömen? Är det föräldrar, elever 

eller ”de uppifrån”? Kanske intervjuer med alla dessa partner. Det skulle även vara intressant 

att forska om föräldrarnas och elevernas funderingar om hur de skulle vilja att vi lärare skrev 

dessa omdömen, då det i min studie framkommer att en del vårdnadshavare samt elever inte 

förstår dem eller tolkar dem på fel sätt. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till lärare 

 

• Hur många år har du jobbat som lärare? 

• Hur många läsår har du jobbat med skriftliga omdömen? 

• Vilken/vilka årskurser undervisar du i nuläget? 

• Hur har du som lärare uppfattat syftet med skriftliga omdömen? 

• Vem/vilka utformar mallen för skriftliga omdömen på er skola? 

• När skriver ni era skriftliga omdömen? 

• Vad skriver ni om i era skriftliga omdömen? 

• Hur formulerar du skriftliga omdömen med hänsyn till summativ respektive  

formativ bedömning? 

• Hur arbetar du med bedömning? 

• Vem/vilka vänder sig de skriftliga omdömena till? 

• Använder du dig av elevers tidigare skriftliga omdömen? 

• Hur är skriftliga omdömen kopplade till undervisningens formativa bedömning? 

• På vilket sätt har arbetet med att utforma PP-er gått till? 

• Vad behöver du utveckla i din undervisning för att skapa förutsättningar för  

formativa skriftliga omdömen? 

• Vad anser du att ni behöver utveckla i ert arbetslag/ämneslag för att skapa  

förutsättningar för formativa skriftliga omdömen? 

• Hur försäkrar du dig om överensstämmande mellan mål, planering,  

undervisning och bedömning? 

• Hur utvärderas de skriftliga omdömena? 

• Hur arbetar ni med bedömningsexempel, ex. egna konstruktioner? 

• Vilka möjligheter och begränsningar ser du med bedömningsmatriser på er  

skola? 

• Vilken typ av träning har du fått i arbetet med skriftliga omdömen? 

• Hur skulle du vilja utveckla din bedömarkompetens? 

• Vilka svårigheter samt möjligheter upplever du med skriftliga omdömen? 

• Har skriftliga omdömen påverkat ditt uppdrag som lärare? 

 

• Har du något mer du skulle vilja säga om skriftliga omdömen? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till rektorer 

 

• Hur har du som rektor uppfattat syftet med skriftliga omdömen? 

• Vem vilka utformar mallen för skriftliga omdömen på er skola? 

• När skriver lärarna sina skriftliga omdömen? 

• Vad skriver ni om i era skriftliga omdömen? 

• Vem/vilka vänder sig de skriftliga omdömena till? 

• Hur är dessa omdömen kopplade till undervisningens formativa bedömning? 

• Hur arbetar ni för ökad likvärdighet i skriftliga omdömen? 

• På vilket sätt har arbetet med att utforma PP-er gått till? 

• Vad behöver ni utveckla i arbetslaget/ämneslaget för att skapa förutsättningar  

för formativa skriftliga omdömen? 

• På vilket/vilka sätt skulle du som rektor kunna påverka utvecklingen av  

skriftliga omdömen på er skola? 

• Hur har du gjort för att öka lärarnas kompetens i arbetet med skriftliga  

omdömen? 

• Hur försäkrar du dig om överensstämmande mellan mål, planering,  

undervisning och bedömning? 

• Hur utvärderas de skriftliga omdömena? 

• Hur arbetar ni med bedömningsexempel, ex. egna konstruktioner? 

• Vilka möjligheter och begränsningar ser du med bedömningsmatriser på er  

skola? 

• De yngsta eleverna bedöms också idag. Hur ser du på det? 

• Har skriftliga omdömen påverkat ditt uppdrag som rektor? 

• Har du något mer du skulle vilja säga om skriftliga omdömen? 
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Bilaga 3 Missivbrev 

Hej!  

Jag är en lärarstudent som skriver ett examensarbete om lärares och rektorers uppfattningar 

om skriftliga omdömen. Mitt syfte med studien är att få veta mer om hur skriftliga omdömen 

används i verksamheten, samt vad rektorer och lärare i olika årskurser har för uppfattning om 

dem. Jag kommer även att titta på hur de skriftliga omdömena kan skilja sig åt mellan skolor i 

kommunen och mellan olika årskurser. För att kunna besvara mina frågor behöver jag 

intervjua rektorer och lärare, samt samla in en kopia av ett skriftigt omdöme. Jag undrar 

därför om Du skulle vilja ställa upp på en intervju?  

Intervjuerna är tänkta att äga rum under vecka 35-37 och beräknas ta cirka 20min. Jag tänkte 

göra en ljudupptagning under intervjuerna för att inte gå miste om viktig information. Ingen 

annan än jag som intervjuare kommer att ta del av inspelningarna och de kommer endast 

användas som underlag i min studie. Skolor, de intervjuade rektorerna och lärarna som finns 

med i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara 

möjliga att urskilja.  

 

Du behöver inte förbereda dig inför intervjun då det är Dina uppfattningar och åsikter om 

skriftliga omdömen som är av relevans för studien. Det finns inga svar som är rätt eller fel. 

Jag skulle vara mycket tacksam om Du ville delta i min studie, Din medverkan är då helt 

frivillig och du har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att 

avbryta deltagandet. Om Du vill vara med i min studie, återkom gärna med tid, datum och 

plats som passar Dig. 

 

Vänliga hälsningar  

 

Catalin Szombati, 073-5059661  

cattis.sombati@hotmail.com 

 

Handledare: Daniel Pettersson Universitetslektor 

Institutionen för pedagogik, Högskolan i Gävle 

 dalpen@hig.se  
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