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Sammanfattning 
 

Intentionen är att studera innehållet i de skriftliga omdömena utifrån tre olika teman som ställs i 

relation till varandra. Intentionen är också att studera om några skillnader kan utläsas i årskurs 1-3 

gentemot 4-6. Detta är intressant då tidigare studier pekar på svårigheter med utformning av 

omdömet och en osäkerhet hos lärarna. Totalt 50 omdömen samlades in från tre olika skolor. 

Textanalys användes därefter för att besvara vårt syfte. Resultatet visar en stor variation av de 

skriftliga omdömena angående formuleringar, utformning och innehåll. Åldersaspekten behandlas 

i två olika delstudier då vi vill skapa en jämförande aspekt. Jämförandet av åldersaspekten visar på 

skillnader i innehåll i omdömena mellan årskurserna t.ex. vad gäller bedömningen av tidsåtgång 

och provresultat. 

Nyckelord: Bristfokus, framgångsperspektiv, ämneskunskap, övrig utveckling, formativ och 

summativ bedömning. 
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1. Inledning 

”Du tappar koncentrationen snabbare. Jag får ofta säga till dig.  Du pratar, låter med saker, väger 

på stolen”. ”Du fungerar bra” . De här två citaten är hämtade från några skriftliga omdömen och 

väcker tankar och funderingar kring vilket innehåll som finns och hur formuleringarna ser ut i 

dessa omdömen. 

 

I juni 2005 genomfördes en förändring i grundskoleförordningen (1994:1194), som innebar att 

varje elev skulle få en individuell utvecklingsplan. Syftet med denna utvecklingsplan var att 

beskriva hur eleven kunde utvecklas i riktning mot de nationellt uppställda målen. Den skulle 

också ge information om hur elevens utveckling såg ut i förhållande till styrdokumenten. Det 

skulle skapas en tydlighet, vilket skulle underlätta arbetet med att följa elevens utveckling och 

dennes kunskapsnivå. Den 9 juni 2008 beslutade regeringen att en ny förordning skulle träda i 

kraft. Den innebar ett tillägg till den befintliga individuella utvecklingsplanen, som därmed skulle 

utökas med skriftliga omdömen i de ämnen som elever undervisats i. Detta omdöme skulle 

fungera som komplement till den tidigare kunskapsinformationen i den individuella 

utvecklingsplanen. Intentionen var att skapa tydligare information om huruvida eleven uppnår 

kunskapsmålen eller ej. Omdömena skulle utformas utifrån styrdokumenten och den lokala 

pedagogiska planeringen som baseras på dessa styrdokument och finns i skolans verksamhet 

(Skolverkets allmänna råd, 2008; Skolverket, 2010a). 

 

De individuella utvecklingsplanerna med skriftliga omdömen är inte nationellt formaliserade eller 

standardiserade och det finns inga gemensamma mallar för hur de ska utformas. Riktlinjer och 

råd finns dock att tillgå från Skolverket. Ansvaret för hur utformningen skall se ut ligger på den 

enskilda skolans rektor. Målen beskrivs i förhållande till den lokala pedagogiska planeringen som 

respektive skola utformar. Detta medför att de skriftliga omdömena kan få olika innehåll och 

olika utformning i olika skolor (Skolverket, 2009a; Skolverket 2009b). Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning på lärarprogrammet upplevde vi ett visst motstånd hos lärarna 

mot att använda skriftliga omdömen, vilket väckte vårt intresse för detta område. 

 

Eftersom de skriftliga omdömena infördes så sent som i juni 2008 har ännu relativt lite forskning 

bedrivits beträffande skriftliga omdömen. Det anser vi gör det särskilt intressant att närmare 

studera detta område. Skolverket har genomfört en utvärdering av de skriftliga omdömena i 
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grundskolans individuella utvecklingsplaner som lyfter många intressanta frågor.  Vi har valt att 

följa upp denna utvärdering och några av de frågor som den behandlar som vi finner särskilt 

intressant att få ökad kunskap om. I vår studie framkommer bland annat vissa skillnader mellan 

olika årskurser, vilket är en aspekt vi valt att analysera . Vidare ser vi att det råder vissa oklarheter 

vid utformningen av och innehållet i omdömena.  

 

1.1  Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att ge fördjupad kunskap om de skriftliga omdömenas innehåll 

och de sätt som de formuleras på. Syftet är också att få kunskap och undersöka om det finns 

likheter och skillnader mellan olika årskurser angående innehållet i skriftliga omdömen. Syftet är 

att genom två delstudier kunna göra en jämförelse av innehållet i de skriftliga omdömena.  

 

1.2 Disposition 
Vi har valt att disponera vårt examensarbete enligt följande. Det första kapitlet i detta 

examensarbete redovisar inledning, syfte och disposition av arbetet. Det andra kapitlet 

presenterar en kort bakgrund till införandet av de skriftliga omdömena i form av olika 

styrdokument. Kapitel tre presenterar teoretiska utgångspunkter så som bedömningens form och 

funktion, vad som är viktig kunskap, bristfokus och framgångsperspektiv samt övriga 

begreppsdefinitioner. Det fjärde kapitlet beskriver en del av den forskning som bedrivits 

angående skriftliga omdömen. Kapitel fem skildrar vilken metod som används och motivet 

bakom detta val. Under kapitel sex presenteras vårt urval, avgränsningar och utformning av detta 

examensarbete, samt motiven till dessa val. Det sjunde kapitlet behandlar studiens 

tillvägagångssätt och användningen av textanalys som metod.  Kapitel åtta presenterar 

reflektioner kring den forskning vi bedriver.  Genom två separata delstudier görs en jämförelse av 

två åldersgrupper årskurs 1-3 och 4-6. Kaptitel nio redovisar resultat och analys av Lisa Åströms 

delstudie av årskurs 1-3. Kapitel tio redovisar resultat och analys av Carolina Erikssons delstudie 

av årskurs 4-6.  Under kapitel elva förs en diskussion kring resultatet av textanalysen och avslutas 

jämförande analys av de båda delstudierna. Under kaptitel tolv finns en sammanfattande 

diskussion. Kapitel tretton presenterar en avslutande diskussion av denna studie. Kapitel fjorton 

redogör för ett förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ger vi en bakgrund och en inramning till vårt studieområde genom att kort redovisa 

vilka styrdokument som finns i form av propositioner, förordningar, direktiv och råd från 

Skolverket med mera.  

 
2.1 Styrdokument 
1 juni 2005 skedde en förändring i grundskoleförordningen (1994:1194) som innebar att varje 

elev skulle ha en skriftlig utvecklingsplan, en så kallade IUP.  Det ansågs finnas ett behov av att 

dokumentera och upprätta individuella utvecklingsplaner för alla elever, inte enbart för elever i 

behov av särskilt stöd som tidigare var fallet med de så kallade åtgärdsprogrammen. Avsikten 

med att införa skriftliga utvecklingsplaner var att få en ökad måluppfyllelse gentemot de nationellt 

uppställda målen i kursplanerna. Utvecklingsplanerna skulle beskriva hur eleven kunde utvecklas 

maximalt samt vilka insatser som behövdes för att eleven skulle nå de nationellt uppställda målen 

(Skolverket, 2010b). 

  

Förändringarna syftade till en ge en tydligare information om varje enskild elevs utveckling i 

förhållande till styrdokumenten. I regeringens proposition 2006/07:86 föreslogs ytterligare 

förändringar av den skriftliga information som dokumenterar elevernas skolgång. Beslutet om att 

den skriftliga informationen inte fick vara betygsliknande hävdes och skriftliga omdömen skulle 

nu ges från årskurs ett. Detta motiverades med att eleven och föräldrarna var i behov av en 

tydligare skriftlig information om elevens kunskapsläge i förhållande till målen i kursplanen 

(Prop.2006/07:86).  

 

Tydligheten som det skriftliga omdömet avsågs innebära, skulle göra det enklare att följa varje 

elevs utveckling och hans/hennes kunskapsnivå i förhållande till målen i kursplanen. Regeringen 

ansåg att det inte tidigare funnits tillräcklig tydlighet vid dokumentationen av eleven vid 

utvecklingssamtalen och det därför fanns behov av ytterligare en dokumentationsform, vilket 

blev det skriftliga omdömet. Ytterligare en orsak till införande av de skriftliga omdömena var att 

det ansågs ha funnits brister i momentet att ge information om elevens kunskapsutveckling 

(Prop.2006/07:86). 

 

I budgetpropositionen för 2007 aviserade regeringen att det är väsentligt att elever och föräldrar 

får god information om elevernas utveckling samt att informationen delges på ett tydligt och 



4 
 

konstruktivt sätt. Regeringen påpekade att betyg och skriftliga omdömen ger bättre möjligheter 

att utvärdera kunskapsresultaten och bidrar till att utvecklingssamtalen blir mer strukturerade och 

givande” (Utbildningsdepartementet, 2008). Den 9 juni, 2008 beslutade regeringen att en 

förändring skulle komma att ske i grundskoleförordningen (1994:1194), särskoleordningen 

(1995:206), specialskoleförordningen (1995:401), sameskoleförordningen (1995:205) samt för 

fristående skolor angående den individuella utvecklingsplanen. Bakgrunden till dessa förändringar 

återfinns i utbildningsdepartementets promemoria; En individuell utvecklingsplan med skriftliga 

omdömen . Denna förändring kom att innebära ett tillägg i den individuella utvecklingsplanen. Den 

skulle utökas med ett skriftligt omdöme. Motivet bakom förslaget till de skriftliga omdömen var 

som tidigare nämnts att elever och föräldrar skulle få en tydligare information om elevens 

kunskapsutveckling. Regeringen menade vidare att det fanns en efterfrågan hos föräldrar av en 

tydligare dokumentation. Genom att skapa tydlighet i dokumentationen samt i informationen 

angående huruvida eleven uppnådde kunskapsmålen eller ej kunde man då med större 

sannolikhet än tidigare upptäcka kunskapsluckor hos eleven i ett tidigt skede 

(Utbildningsdepartementet, 2008). 

 

Denna kompletterande del skulle beskriva elevens kunskapsutveckling i varje enskilt ämne. Den 

skriftliga dokumentationens syfte var också att fungera som stöd för läraren i arbete med att 

bedöma huruvida elevens kunskaper uppnåddes och därmed motsvarades av de nationella målen. 

Omdömena skulle förutom att vara en informationskälla även bli ett bedömningsinstrument. De 

skulle vara utformade med utgångspunkt i de nationella målen. Dessa nationella mål finns 

uppställda i kurs- och läroplaner och fungerar även som utgångspunkt vid skolornas lokala 

pedagogiska planeringar. Beslutet om hur omdömena skulle utformas lades till rektorns ansvar, 

likaså frågan om ifall elevens övriga utveckling skulle inbegripas i det skriftliga omdömet 

(Skolverkets allmänna råd, 2008).  
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3. Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter 

 
3.1 Bedömningens form och funktion 

Bedömningen kan11 delas in i två typer; summativ bedömning och formativ bedömning. Den summativa 

bedömningen innebär att läraren gör en summering av elevens kunskap vid ett specifikt tillfälle, 

oftast i form av en diagnos eller dylikt. Den formativa bedömningen innehar fokus på elevens 

kunskapsprocess och inte enbart ett slutresultat. Inom denna bedömningsform uppmärksammas 

också elevens utveckling och lärandestrategier. Vid enbart användning av den summativ 

bedömning finns det en risk att eleven upplever bedömningen som dömande. Detta då 

bedömningen endast sker vid ett tillfälle och elevens möjlighet att visa vad denne kan begränsas 

därmed (Lindström, 2008). 

 

Formativ bedömning anses ha en mer gynnsam påverkan av elevens utveckling. Detta då den 

fungerar stödjande. En formativ bedömning skapar inga etiketter som markerar vad eleven ”kan” 

och ”inte kan” (Lindström & Lindberg, 2008). Holmgren (2010) framställer den formativa 

bedömningens funktion som ett sätt att ge kontinuerlig återkoppling till eleverna. Återkopplingen 

syftar till att främja och stödja elevens utveckling.  

 

I Sverige har bedömning förskjutits från att ha en urvalsfunktion till att även innefatta en 

dokumentationsfunktion som fungerar framåtsyftande. När nya former av bedömning skapades 

skedde en utveckling, vilket ledde till att innehållet i vad som skulle komma att bedömas 

förändrades. Bedömning är inget nytt fenomen inom skolan, utan har alltid funnits i varierande 

former. Vad som har ansetts vara normalt respektive avvikande har däremot varierat över tid, 

likaså vad man betraktat som goda prestationer (Forsberg & Lindberg, 2010).  

 

Bedömningen bör fungera som ett hjälpmedel för eleven att utveckla nya kunskaper. Med dess 

hjälp kan läraren, tillsammans med eleven utveckla studietekniker anpassade för att eleven ska nå 

målen. Dock medför bedömning även konsekvenser vilket man måste vara vaksam inför. Detta 

då läraren vid bedömning ofta lyfter fram den kunskap som är synlig, det vill säga mätbar 

kunskap i form av provresultat och dylikt. Att enbart bedöma den synliga kunskapen medför att 

elevens utvecklingsprocess hamnar i skymundan. När läraren inte studerar elevens utveckling blir 

detta problematiskt då det kan skapa konsekvenser för elevens motivation och personlighet vilket 

med stor sannolikhet påverkar elevens resultat (Lundahl, 2010). 
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Vilka förväntningar läraren har på eleven påverkar ibland vilka studieresultat eleven uppvisar. Att 

vara medveten om vad man synliggör och därmed indirekt osynliggör är därför väsentligt, då 

bedömning ska handla om att bidra till att eleven utveckling (Lundahl, 2010). Även Hult och 

Olofsson (2011) skildrar också fenomenet om hur bedömning fungerar centralt, både för att se 

vad eleven har lärt sig, men även hur denne kommer att lära sig. Bedömningen kan påverka hur 

eleven kommer uppfatta vad som anses vara viktig kunskap, vilken lässtrategi eleven kommer att 

använda samt vilken motivation eleven uppvisar för att vilja tillägna sig ny kunskap. Bedömning 

kan exempelvis ske i form av ett betyg som avgörs av ett resultat eleven uppvisat på ett prov. 

  

Rostvall och Selander (2008) beskriver hur medier, samhället och andra faktorer kan påverka hur 

innehållet i bedömningsunderlaget ser ut. När läraren utformar ett bedömningsunderlag skapas 

någonting som författarna betecknar som design. Den innebörd de lägger i begreppet kan 

beskrivas som ett sätt att utforma en text, i detta fall skriftliga omdömen. Vad läraren eller skolan 

erkänner som viktig kunskap kommer alltså att inverka på vilken design det skriftliga omdömet 

får.  Detta skapar olika förutsättningar för elevernas lärande.  

 

Lindberg (2008) menar att bedömningen görs i kombination med de nationellt uppställda målen i 

styrdokumenten samt skolan och lärarens värderingar om vad viktig kunskap innebär. Det ter sig 

problematiskt att förhålla sig till styrdokumenten och dess angivelser då de ger upphov till ett 

tolkningsutrymme. Detta leder till att läraren personlighen får definiera vad som är viktig kunskap 

och därmed vilken information eleven delges.  

 

3.2 Vad är viktig kunskap? 
Det har genom åren skett förändringar i synen på vad som erkänns som viktig kunskap. Förr 

tillägnade man sig kunskap för att kunna utföra ett arbete, alltså yrkesrelaterad kunskap. Idag har 

skolan ändrats till att även vara personlighetsutvecklande. Detta innebär att mycket av den 

kunskap som eleverna får i dag förknippas med eleven som social person, och kunskapen blir 

därmed en del av elevens identitet. Skolan var förr en plats dit eleverna kom för att tillägna sig 

kunskaper de inte kunde ta del av någon annanstans. Nu sker istället ett identitetsarbete där 

eleverna inte enbart får ny kunskap utan även lär sig att förstå sig själva, utveckla vissa 

värderingar och sin personlighet. Skolan har alltså gått från att utveckla ”något” till att utveckla 

”någon”. Ny kunskap utvecklas i samverkan mellan vad man vill uppnå, den kunskap man har 

sedan tidigare och problem man upplever i samband med detta. Sammantaget skapar dessa 

faktorer ny kunskap (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
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Samhället skapar olika idéer om vad som ska inbegripas i kunskapsbegreppet. Kunskap behöver 

inte enbart innefatta skolämnen utan kan även vara socialt samspel och beteenden, vilket Rostvall 

och Selander (2008) benämner som handlingar. För att en handling ska räknas till kunskap måste 

den innehålla ett specifikt syfte för att kunna knytas an till kunskapsbegreppet. Vad som kan 

erkänns som viktig kunskap varierar över tid, vilken kultur man befinner sig i och från individ till 

individ. Kunskap kan även ha vad man kallar för en social inramning. Med det menas att kunskap 

är något som bildas mellan människor i ett socialt samspel. Vi människor har olika uppfattningar 

om vad denna sociala kunskap innebär på grund av att vi har olika erfarenheter. Eftersom läraren 

måste förhålla sig objektiv i sin bedömning används betyg som en mall eller olika kriterier vid 

utformning av omdömena, dock kan läraren välja vilken kunskap denne väljer att delge eleven. 

Läraren handlar utifrån sitt eget syn- och förhållningssätt. Det är dock inte enbart läraren som 

påverkar utformningen utan även skolan som organisation, med dess normer och ritualer som 

fungerar som en ram för den kunskap eleven kommer att delges (Rostvall & Selander, 2008).  

 

I läroplanen kan man läsa följande citat som belyser kunskapsbegreppet: ”Skolans uppdrag att främja 

lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig 

kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är 

naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck 

i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2006, s.6). Lärarens uppgift 

är att bedöma om kunskapsmålen i förhållande till kursplanen är uppnådda. När man ska bedöma 

en elev måste man först observera vad eleven kan och vilka begåvningar denne har. Detta måste 

man göra utifrån att alla är individer och inte enbart tillämpa allmänna kriterier. För att skapa en 

god förutsättning för lärande, måste läraren påvisa elevens utvecklingsmöjligheter och inte 

dennes brister (Moira von Wright, 2000). 

 
3.3 Bristfokus eller framgångsperspektiv? 
Om läraren använder ett bristperspektiv vid utformning av texter innebär det att denne lägger 

fokus vid elevens fel och brister. Om läraren istället använder ett framgångsperspektiv grundas 

bedömningen i elevens framgång och lyckade prestationer.  Hofvendahl (2010) anger ett exempel 

på hur man ser på ett glas med ett visst innehåll. Då kan man välja att benämna glaset som 

halvtomt eller halvfullt. Halvtomt motsvarar då bristperspektiv och halvfullt motsvarar ett 

framgångsperspektiv. Lundahl (2010) beskriver vidare angående bristperspektiv hur vissa lärare 

bedömer elevens prestationer utifrån vad han kallar för red pen mentality. Det kan förekomma 
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exempelvis när eleven har gjort en diagnos och lärarens uppgift som bedömare är att formulera 

resultat.  Då kan man antingen formulera sig som 48 rätt av 50 eller bara 2 fel. 

 

Läraren använder ett specifikt språk i sin bedömning, vilket innebär att läraren gör ett 

perspektivval, genom att språket kan komma att uppvisa en viss attityd eller intresse. Alla kan 

göra ett val av vilket språk man ska använda. Antingen kan man välja att skriva med ett 

framgångsperspektiv eller med ett bristperspektiv (Hofvendahl, 2006). Att beskriva elevens 

kompetens genom att använda ett framgångsperspektiv har visat sig vara av stor vikt då det 

hjälper eleven i riktning mot målen. Hur eleven uppfattar sig själv kan ha betydelse för vad eleven 

klarar av vid senare undervisningssituationer. Läraren måste lyfta eleven och dennes positiva 

sidor, samt fungera stärkande genom att ge beröm för dennes positiva resultat. Även vilken 

förväntan läraren har på eleven kan påverka resultatet. Om eleven skapar en negativ självbild tror 

denne inte på sin egen förmåga, vilket kan resultera i att negativa resultat skapas. En elev som har 

bristande kompetens inom något ämne blir sällan hjälpt av att läraren påpekar vad denne inte 

kan. Eleven kan uppvisa en större utvecklingspotential om man påvisar elevens resultat istället för 

oförmågor (Måhlberg & Sjöblom, 2010). ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 

2006 s.7).   

 

”Beskrivningar av eleven är aldrig oskyldiga” (Sundin, 2010 s, 29). När lärare ska beskriva en elev i ett 

skriftligt omdöme eller liknande texter så kommer eleven med stor sannolikhet att påverkas. 

Texten man författar kan i sin tur komma att påverka elevens föräldrar. Att forma en text om en 

elev kräver stor eftertänksamhet och försiktighet eftersom det som lärare skriver kan komma att 

forma och påverka eleven negativt, även fast intentionen varit annorlunda. Läraren kommer att 

bidra till att forma elevens identitet och dennes syn på sig själv. Därför är det av stor vikt att 

betona elevens starka sidor. Annars resultera i att eleven inte orkar satsa på sig själv och på 

arbetet i skolan. Att en elev har brister är den ofta väl införstådd i, vilket gör det väsentligt för 

läraren att använda positivt fokus vid beskrivning av eleven (Sundin, 2010.) 

 

Läraren måste även vara mycket tydlig i sin text, annars kan det uppfattas som att texten 

innehåller dolda budskap och kan därmed leda till olika former av misstolkningar. Att göra en 

bedömning kan ge en elev stor utvecklingshjälp för att denne ska kunna se sina egna möjligheter 

och förstå sig själv. Detta gör att lärare har ett stort ansvar för på vilka grunder bedömningen 

baseras. Positiva texter bidrar oftast till en positiv utveckling för eleven. Motsatta verkan kan 
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uppstå om läraren till exempel skriver ”du är sån” eller ”du kan inte”. Det som oftast fastnar hos 

en elev är inte vad denne kan utan vad denne inte kan (Sundin, 2010). 

 

3.4 Begreppsdefinitioner 
I den bedömningsforskning vi studerat och som vi redovisat i sammanfattningen tidigare i detta 

kapitel, finns ett antal begrepp som vi uppfattat som väsentliga i sammanhanget. De begrepp vi 

valt att tillämpa i vår studie och på vår fördjupning är följande:  

Summativ bedömning: 

Innebär en summering av elevens kunskap vid ett specifikt tillfälle. Det brukar ofta ske i form av 

ett slutprov eller likande i slutet av en kurs eller termin. 

Formativ bedömning: 

Fokuserar på elevens hela lärandeprocess och fokus ligger på att handleda eleven för en fortsatt 

utveckling genom att beskriva vad eleven kan förbättra och på vilket sätt. 

Bristperspektiv: 

Läraren lägger fokus vid elevens fel och brister. 

Framgångsperspektiv: 

Bedömning grundad i elevens framgång och lyckade prestationer. 

Ämneskunskap:  

Kunskap inom ett ämne, exempelvis addition inom matematiken. 

Övrig utveckling: 

Övrig kunskap som inte innefattas i ämnet som exempelvis hur väl eleven kan samarbeta. 
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4. Tidigare studier 

Skriftliga omdömen, som är en del i den individuella utvecklingsplanen, är som tidigare nämnts 

ett relativt nytt fenomen och därmed finns få studier gjorda inom detta område.  Här följer en 

kort redogörelse för några av de studier som genomförts om skriftliga omdömet och som 

fungerat som utgångspunkt i vår egen studie. 

 

Skolverket utförde (2010) en utvärdering på regeringens initiativ om skolornas arbete med de 

individuella utvecklingsplanerna, med skriftligt omdöme. Syfte med utvärderingen var att 

undersöka vilket innehåll de skriftiga omdömena har, om omdömena innehåller formativ eller 

summativ bedömning, om elevers övriga utveckling bedöms samt om omdömena innehåller en 

framåtsyftande plan, det vill säga en formativ bedömning. Studien syftade också till att undersöka 

lärares och rektorers attityder till skriftliga omdömen. Undersökningen har genomförts med hjälp 

av textanalyser av den individuella utvecklingsplanen samt intervjuer och enkäter. Studiens 

resultat visar att det finns en osäkerhet hos lärarena i hur de skriftliga omdömena skall utformas. 

Studien visar också på att det finns olika attityder hos lärarna kopplat till vilken årskurs det är 

verksamma i.  

 

Håkan Andersson behandlar i en studie (2010)  hur utformningen av skriftliga omdömena ser ut, 

vilken information som gavs vid införandet av omdömena och hur de skriftliga omdömena kan 

påverka lärarrollen. Andersson visar i studien vilket innehåll omdömena har och ger även fler 

exempel på olika typer av omdömen och hur de kan gestaltas. Studiens resultat visar att det finns 

en oklarhet i hur de skriftliga omdömena skall utformas och hur det politiska intentionerna kan 

ifrågasättas. 

 

Johan Hofvendahl (2006) har utformat en studie vars syfte är att undersöka och belysa hur 

lärarens val, formuleringar och kommentarer kan komma att påverka eleven. Denna studie 

undersöker inte innehållet i de skriftliga omdömena. I studien framkommer att lärarena i stor 

utsträckning använder sig av ett bristfokus, på grund av detta har  studie stor relevans för vår 

egen studie.  

 
Maria Sundin (2010) är ingen forskare, men har dock som språkkonsult och yrkesverksam lärare 

genomfört 900 seminarier med lärare och skolledning rörande skriftliga omdömen. Sundin 

behandlar i en bok flera aspekter om skriftliga omdömen; Hur omdömena påverkar eleverna, 
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vilka konsekvenser omdömena kan få, samt råd om vad man bör tänka på vid utformandet av 

omdömena, är några av aspekter hon behandlar. Sundin (2010) belyser skriftliga omdömen både 

från ett lärarperspektiv samt ett elevperspektiv. Studien ger även konkreta tips på ordval som kan 

användas och hur man kan gå tillväga när man utformar omdömena.  

 
4.1. Frågeställningar 
De frågeställningar vi formulerat för vår studie och analys är följande: 

1. Vilka delar av elevernas lärande och utveckling lyfts fram i de skriftliga omdömena? 

2. På vilket sätt formulerar läraren omdömena? 

3. Vilka skillnader kan urskiljas i omdömena rörandet elever i olika åldersgrupper?  

 

4.2. Analysteman 
Utifrån dessa tidigare studier har tre analysteman utformats för att kunna ta reda på innehållet i 

de skriftliga omdömena.  

a)Brisperspektiv och framgångsperspektiv. 

b)Ämneskunskap och övrig utveckling. 

c)Summativ och formativ bedömning. 

 

4.3. Preciserade frågeställningar 
Utifrån forskning och tidigare studier har vi valt att precisera våra frågeställningar. Detta för att 

det ska fungera som utgångspunkt vid vår textanalys.  

2) Vilka ämneskunskaper och/eller övrig utveckling bedöms? 

3) Sker bedömning utifrån bristperspektiv och/eller framgångsperspektiv? 

4) Är bedömningen formativ eller summativ?  

5) Kan några skillnader utläsas mellan årskurs 1-3 och 4-6 utifrån ovan nämnda frågor? 
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5. Metodbeskrivning 

Metoden som vi använder i vårt arbete är textanalys. Detta då man med hjälp av textanalys kan 

granska vad som anses vara viktigt i en text. Textanalys kan även ge inblick i hur de tre olika 

analysteman kommer till uttryck i de skriftliga omdömena. Genom kritisk granskning och en 

intensiv läsning av texten, med utgångspunkt i frågeställningarna kan en djupare bild ges av 

texten, och underliggande budskap kan bli synligt (Esaiasson et al., 2010).  I samband med valet 

av analysteman så utformades även preciserande frågeställningarna för att få en djupare inblick i 

dessa. I denna studie finns alltså både övergripande frågeställningar, samt preciserande 

frågeställningar.  

 

5.1 Metoddiskussion 
De skriftliga omdömena skall enligt Skolverkets direktiv fungera som en del av dokumentationen 

av elevens kunskapsutveckling. Omdömet skall vara en del av den information som delges eleven 

och föräldern under utvecklingssamtalet och fungera som komplement till den muntliga 

informationen (Skolverket, 2009b). Att enbart använda textanalys för att besvara 

frågeställningarna kan ifrågasättas, då vi inte har tagit del av den muntliga informationen från 

utvecklingssamtal och dylikt. Att enbart analysera innehållet i bedömningsunderlag kan alltså 

anses inte ge någon helhetsbild av den kunskapsinformation som eleven tagit del av (Bergström 

& Boréus, 2010). Vi har dock valt metoden textanalys, med motiveringen att det är innehållet i de 

skriftliga omdömena som väckt vårt intresse. Att använda samma metod vid båda delstudierna är 

ett medvetet val då vill göra en jämförande analys av två åldersgrupper och se vad som skiljer 

dem åt. 

 

Utgångspunkten i denna studie var att enbart studera det skriftliga omdömet men har utökats till 

att omfatta alla delar i den individuella utvecklingsplanen. Det har under arbetets gång 

framkommit att det finns en stor variation i hur dokumenten ser ut och är utformade. De 

skriftliga omdömena skall vara en del av elevens individuella utvecklingsplan. Den individuella 

utvecklingsplanen skall även innefatta ett sammanfattande omdöme och en framåtsyftande plan. I 

det empiriska materialet som använts i textanalysen har det visat sig svårt att utskilja dessa delar 

som den individuella utvecklingsplanen skall innefatta. 

    

I konstruerandet av analysteman har vi valt vissa delar, och därmed valt bort andra delar av 

bedömningsforskningen. Ställningstagandet till just dessa analysteman bottnar i tidigare 
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bedömningsforskning som pekar på att dessa är relevanta områden samt för att de är relevanta 

för studiens syfte, att studera innehållet i de skriftliga omdömena. Bergström och Boréus (2010) 

beskriver konstruerandet av analysverktyg som ett sätt att göra ett ställningstagande angående vad 

som är viktigt. Valet av dessa tre analysteman grundar sig alltså i tidigare forskning om 

bedömning som lyfter fram dessa aspekter som är väsentliga och vårt eget syfte med studien. 

 

I de skriftliga omdömena, som utgör underlaget i våra delstudier finns en stor variation i omfång 

dels från ämne till ämne, dels i själva utformningen av omdömena. Den stora variationen i hur 

mycket text som omdömena innehåller har delvis påverkat resultatet av textanalysen och därmed 

vilka teman som går att urskilja. Det har även påverkat vilka citat som kunnat väljas ut till 

respektive tema.  

 

5.2 Metodreflektion 
Att endast analysera innehållet i de skriftliga omdömena med textanalys kan anses bristfälligt. 

Detta på grund av att det inte ger någon helhetsbild av den kunskapsinformation som eleven och 

föräldrar blivit tilldelade. De skriftliga omdömena är enbart en del av det material som skall 

dokumentera elevens kunskapsutveckling. Det skriftliga materialet skall även kompletteras med 

muntlig information av läraren vid utvecklingssamtalet. Genom att det empiriska materialet till 

analysen endast består av skriftlig dokumentation av eleven kan vi inte uttala oss om hur 

bedömningen som helhet går till och vilken information och kunskap eleven fått. Att enbart 

använda textanalys av skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner ger alltså endast en 

sida av bedömningen. Detta då vi alltså inte har kännedom om motivet bakom formuleringen. 

Bergström och Boréus (2010) belyser även denna problematik av att använda textanalys, då det 

lämnar ett stort tolkningsutrymme för läsaren.  

 

På grund av att det empiriska materialet i många fall innehåller mycket fåordiga kommentarer och 

beskrivningar av elevens kunskap, så lämnas stort tolkningsutrymme för läsaren. För att minska 

detta tolkningsutrymme som kan uppstå vid textanalysen så hade vi kunnat komplettera denna 

metod med intervju av läraren. Då hade denne haft möjlighet att motivera sina formuleringar. 

Dock har detta valts bort då syftet är avgränsat till att studera de skriftliga omdömenas faktiska 

innehåll. Det finns även en variation i antalet citat dels i analystemana men även delstudierna i 

mellan. Detta på grund av den stora variationen textmängd i det emiriska materialet, har vi fått 

olika antal citat i ett försöka att återge analystemans förekomst.   
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Intervju uteslöts även då vi vill förhålla oss så objektiva som möjligt och inte ha med lärarens 

personliga åsikter. Vi har inte heller tagit del av vilka direktiv respektive rektor har lämnat för 

utformandet av omdömena, då vi enbart vill studera innehållet och inte varför innehållet är 

utformat på detta sätt. En fråga man kan ställa sig är om vi hade kunnat ta hjälp av rektorn vid 

insamling av omdömena.  Rektorn hade därmed kunnat välja ut omdömen och lärarna hade 

sluppit uppvisa motstånd då vi inte hade haft någon kännedom om vilka de var och varifrån 

omdömena härstammar. Att söka rektorernas hjälp var dock något vi gjorde inledningsvis, men 

utan framgång. Rektorerna verkade ha hög arbetsbelastning och hänvisade istället till respektive 

lärare. Därför valdes lärare ut som vi kände till sedan tidigare. Det hade kanske underlättat om vi 

skrivit ett kontrakt om att namn, skola eller motsvarande uppgifter inte skulle nämnas, även om 

detta inte ska vara nödvändigt då det rör sig om en offentlig handling. Vi valde dock att gå på 

samförståndslinjen och inte lämna ut några uppgifter som innebär att man kan spåra omdömena, 

vare sig till skola, till lärare eller till elev.  
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6.  Urval och avgränsningar 

Det empiriska materialet är insamlat från tre kommunala skolor i Mälardalsregionen. Vi har båda 

haft praktik inom detta område under vår lärarutbildning, vilket underlättade datainsamlingen. Att 

en av oss har haft praktik i årskurs 1-3 och den andre i årskurs 4-6 underlättade arbetet eftersom 

en del av vårt syfte är att jämföra innehållet mellan de lägre och de högre årskurserna.    

 

De skriftliga omdömena är insamlade i två olika kommuner, då utformningen av omdömena 

beslutas på lokal nivå. Att samla empiriskt material från olika kommuner, och tre olika skolor gör 

att vi får en bredare bild av omdömenas innehåll och utformning. Urvalet av vilka omdömen 

avseende vilka elever som skulle analyseras i de olika årskurserna stod lärarna själva för. I arbetet 

med insamlingen av de skriftliga omdömena har de berörda lärarna tagit bort alla personuppgifter 

från omdömena för att skydda elevernas integritet. Eftersom vi begränsar vår studie till en 

textanalys och inte tagit del av den muntliga informationen vid utvecklingssamtalen skulle 

elevernas namn inte ha tillfört något i vår undersökning. Totalt har skriftliga omdömen för 50 

elevers samlats in och analyserats. Hälften av omdömena har använts per enskild delstudie 

avseende dels årskurs 1-3, dels årskurs 4-6 och därefter vid jämförande av årskurs 1-3 och 4-6 i 

fråga om innehåll.  

 

 

 

6.1 Utformning 
Utformningen av de skriftliga omdömena är olika från de tre skolorna som vårt empiriska 

material härstammar ifrån. Nedan följer en kort beskrivning av hur utformningen såg ut på 

respektive skola och årskurs. Vid de separata delstudierna årskurs 1-3 och 4-6 blandas omdömena 

från de olika skolorna och kommunerna. Diagrammen nedan används för att underlätta och 

skapa förståelse för utformningen. 
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Kommun A 

Materialet insamlat från en skola 

 
 

 
Skola 1 

Årskurs 1-3 

 
Skola 1 

Årskurs 4-6 

 
Kommun B 

Materialet insamlat från två skolor 

 
Skola 2 

Årskurs 1-3 

 
Skola 3 

Årskurs 4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun A 

Skola1: Här ifrån finns material från årskurs 1-3 och 4-6 

Årskurs 1-3  I dessa omdömen användas ett pilsystem för att visa om eleven når målen. 

Rubrikerna är på väg att nå målen, når målen eller når målen väl. Dessa finns representerade för 

de ämnen eleven fått undervisning i. Om eleven inte fått undervisning i ämnet finns en kryssruta 

där det står att kursen ej är genomförd. Uppförande och ansvarstagande bedöms också med pilar 

om det är bra eller bör förbättras. I slutet av omdömet finns också utrymme för kommentarer.  

Det här omdömet har analyserats i två delar. Dels det skriftliga omdömet och den individuella 
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utvecklingsplanen. Detta då båda måste användas för att ge en helhetsbild av innehållet Se bilaga 

(1). 

 
Årskurs 4-6 Omdömet är uppdelat ämnesvis utifrån det ämnen eleven fått undervisning i. Utöver 

detta får eleverna ett omdöme under rubriken intellektuell utveckling, och ett omdöme under 

rubriken socioemotionell utveckling. Varje ämne har en egen sida när läraren kryssar i rutor om 

eleven bedöms att i hög grad nå målen, bedöms nå målen eller riskerar att inte nå målen. Utöver 

detta gör läraren en beskrivning av kunskapsläget i det aktuella ämnet, och vilket mål som finns 

för ämnet.  Dessa omdömen är ifyllda för hand av läraren. Se bilaga (4). 

 

Kommun B 

Skola 2: Här ifrån finns material från två stycken årskurs 1-3.  

Årskurs 1-3 I matematik är rubrikerna räkna, problemlösning och tema. Varje ämne inleds med en 

självskattning och avslutas med pedagogens beskrivande bedömning där denne fyller i vad eleven 

behärskar och eller behöver öva mer på. Längst ned på sidan finns kryssrutor där det står 

utvecklingen behöver stärkas, på väg att nå målen, når målen, och når längre än målen och där 

gör läraren en markering. Se bilaga (3). 

 

Årskurs 1-3 Innehåller fem rubriker: intellektuell utveckling, språkutveckling, fysisk utveckling, 

kreativ estetisk utveckling och socioemotionell utveckling. Dessa rubriker delas in i tre kolumner 

där läraren beskriver nuläget, målet, vem som ska göra vad och när för att målet ska uppnås. 

Dessa omdömen är ifyllda för hand av läraren. Se bilaga (2). 

 

Skola 3: Härifrån finns material från årskurs 4-6. 

Årskurs 4-6  Omdömena har rutor för varje ämne eleven har fått undervisningen i. Där kryssar 

läraren i om eleven har nått målen, bedöms nå målen, och osäkert om eleven kommer att nå 

målen. Även korta kommentarer finns för att komplettera bedömningen. Se bilaga (5). 
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7. Tillvägagångssätt 

Som ett första steg i analysen utformade vi en ordfrekvens för att ta reda på om de skriftliga 

omdömena innehöll brist- eller framgångsperspektiv, samt vilket fokus som fick störst utrymme. 

Idén till denna ordfrekvens härstammar från Håkan Andersson (2010). Denna typ av metod 

anser vi dock inte vara tillförlitlig då den enbart analyserar enstaka ord som exempelvis; duktig, 

bra, öva mer. Bergström och Boréus (2010) påvisar att denna typ av forskningsmetod kan ge 

missvisande resultat. Detta på grund av att ordets variabel kan förekomma på olika sätt i en text. 

Samma ord kan få olika innebörd i olika sammanhang. Det är inte heller relevant att använda 

ordfrekvens då den enbart talar om hur ofta någonting förekommer och inte varför det gör det. 

 

När enskilda ord tas från sitt sammanhang kan resultatet bli missvisande. Att analysera vilket 

perspektiv, vilken bedömning och vilken kunskap som värderas som viktig blir mycket komplext. 

Omdömena kan i många fall innehålla både exempelvis bristperspektiv och framgångsperspektiv 

och skulle därmed kunna bli missvisande. På grund av denna kritik valde vi att förkasta den idén. 

Med denna bakgrund valde vi istället att genomföra en textanalys av hela meningar för att behålla 

kontexten i orden och meningarna.  Med denna analysmodell får orden stå kvar i sin kontext då 

vi istället infogade hela meningar i citatform. Citaten är placerade i tabeller utifrån vilket tema det 

tillhör, och följs av en tolkande kommentar. I tabellerna för kunskapsinnehåll och övrig 

utveckling finns mål hämtade från kursplan och läroplan. Detta för att se hur citat kan kopplas till 

styrdokumenten och se vilket kunskap som prioriteras. Ämneskunskap som eleven fått 

undervisning i skall enligt de nationella direktiven finnas med i omdömena (Skolverket, 2009b). 

Det är upp till den enskilda rektorn att avgöra om övrig utveckling skall bedömas i omdömet. 

Därför studeras om det finns kopplingar mellan det som bedöms i omdömena och de nationella 

styrdokumenten. 
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8. Forskningsetiska reflektioner 

Skiftliga omdömen är en offentlig handling vilket innebär att den är öppen för granskning 

(Andersson, 2010). Skolverket beskriver hur skriftliga omdömen innefattas av 

offentlighetsprincipen. Denna offentlighetsprincip skapar stor osäkerhet hos många av lärarna då 

frågorna kring vem som ska ansvara för dessa dokument, och vem som ska arkivera dem inte 

framgår tydligt. På grund av okunskap kring denna offentlighetsprincip kan det skapa konflikter 

kring vem som får tillgång till dessa (Skolverket, 2010a).  

 

Vi kan konstatera att när vi gjorde vår datainsamling av skriftliga omdömen från skolorna stötte 

vi på motstånd. Lärarna var medvetna om att de skriftliga omdömena är just en offentlig 

handling, men de var ändå ovilliga att lämna ut dessa. Kanske beror osäkerheten på det som är 

beskrivet i stycket ovan. Efter långa diskussioner om användningsområdet för omdömena och 

med löfte om att lärarnas eget namn, elevers eller namnet på skolan inte skulle utlämnas fick vi 

tillgång till några skriftliga omdömen.  

 

Vi ville inte hävda att offentlighetsprincipen gäller då man behöver beakta följande ”Forskaren 

skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsledarens samtycke” (Vetenskapsrådet, 2002 s.9). Det 

hade kanske underlättat om vi skrivit ett kontrakt om att namn, skola eller motsvarande uppgifter 

inte skulle nämnas, även om detta inte ska vara nödvändigt eftersom det rör sig om en offentlig 

handling. Vi valde dock att gå på samförståndslinjen och inte lämna ut några uppgifter som 

innebär att man inte kan spåra omdömena vare sig till skola eller till lärare. Vår avsikt var enbart 

att studera innehåll i de skriftliga omdömena och inte att bedöma den enskilde läraren, vilket vi 

redogjorde tydligt för. Flera av lärarna var dock mycket tveksamma till att lämna ut 

informationen och påpekade att de idag skulle utforma omdömena annorlunda.  

 

8.1 Källkritik 

Esaiasson et al., (2010) beskriver hur man måste ålägga sig stor försiktighet vid insamling av 

material. Det författarna kommit fram till behöver inte vara korrekt då felaktigheter kan finnas. 

Därför är det av stor vikt att använda källkritik för att bedöma någontings sanningshalt och 

trovärdighet. Det är ett verktyg för att tolka och värdera innehållet i texter. Eftersom 

källmaterialet ska vara forskningsbaserat har vi varit mycket noggranna vid faktainsamlingen.  
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Litteratur som är forskningsbaserad har används i detta examensarbete för att besvara våra 

frågeställningar. Övrig litteratur i form av en handbok för utformningen av de skriftliga 

omdömena har också används för att få inblick och förståelse för hur man kan och bör gå tillväga 

vid utformning. 

 

Bedömningsforskningen är relativt omfattande, och vi har försökt förhålla oss till den mest 

dagsaktuella litteraturen med störst relevans. Individuella utvecklingsplaner och skriftliga 

omdömen är ett relativt nytt fenomen inom bedömningsforskningen och därmed finns ännu lite 

skrivet. Största delen av den information vi har studerat och bearbetat angående dessa skriftliga 

omdömen härstammar från Skolverket. Skolverket publicerar bland annat utvärderingar och 

stödmaterial, utvecklat för lärare. Detta har fungerat som bas i vårt examensarbete. Övrig 

litteratur är vald med utgångspunkt i problemformulering och frågeställningar för arbetet.  
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9. Delstudie 1  

Av: Lisa Åström 

 

Till mitt förfogande har jag 25 blandade omdömen från totalt 25 elever som går i årskurs 1, 2 och 

3. Dessa omdömen är insamlade från två olika skolor och jag har valt tre olika utformningar och 

utifrån dessa göra en textanalys. Textanalysen består av tre olika analysteman; Brisfokus och 

framgångsperspektiv, formativ och summativ bedömning samt ämneskunskap och övrig 

utveckling. Dessa analysteman kopplas ihop med tidigare forskning inom områdena samt 

styrdokument. För mer information om dessa analysteman se kapitel 4. Nedan beskrivs de tre 

olika utformningarna av de skriftliga omdömena (Se bilaga 1,2,3 för ytterligare information). 

Efter omdömenas beskrivning följer resultatet av textanalysen utifrån analystemana med 

kommentar, vilket beskrivs tydligare under respektive tema. 

  

1) Innehåller fem rubriker som visar; Intellektuell utveckling, språklig utveckling, fysisk 

utveckling, kreativ- estetisk utveckling och socioemotionell utveckling. Dessa rubriker delas in i 

tre kolumner där läraren beskriver nuläge, vilka mål som finns för eleven och vem som ska göra 

vad för att uppnå detta mål. Dessa omdömen är ifyllda för hand av läraren. Se bilaga (2). 

 

2) Ämnena inleds med en självskattning där eleven själv fyller i vad den anser sig behärska. 

Denna självskattning är i svenska läsa, skriva och tala. I matematik är rubrikerna räkna, 

problemlösning och tema. Varje ämne avslutas med pedagogens beskrivande bedömning där 

läraren fyller i vad eleven behärskar och eller behöver öva mer på. Längst ned på sidan finns ett 

antal kryssrutor med följande text: utvecklingen behöver stärkas, på väg att nå målen, når målen, 

och når längre än målen. Läraren gör en markering i den ruta som anses lämplig. Se bilaga (3). 

 

3) I dessa omdömen användas ett pilsystem för att visa om eleven bedöms ej nå målen, på väg att 

nå målen, når målen eller når målen väl. Dessa finns representerade för de ämnen eleven fått 

undervisning i. Om eleven inte fått undervisning i ämnet finns en kryssruta där det står att kursen 

ej är genomförd. Uppförande och ansvarstagande bedöms också med pilar om det är bra eller bör 

förbättras. I slutet av omdömet finns också utrymme för kommentarer. Detta omdöme består av 

två olika delar. Ett skriftligt omdöme som är utformad på det sätt beskrivet ovan och en 

individuell utvecklingsplan. Jag har valt att analysera båda dessa delar då det ger en helhetsbild då 

man behöver båda delarna för att kunna analysera innehållet i det skriftliga omdömet. Se bilaga 1. 
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Brist- och framgångsperspektiv 

 

 

 

 

 

 

Citat :   

 

 

 

 

 

 

 

Tolkande kommentar :  

”Osäker, lite ovillig att pröva nya moment”. Läraren fokuserar på elevens brister det vill säga att 

eleven är osäker och ovillig.  

”Talar mycket gärna. Man måste lyssna. 

Respektera andra, låt bli att avbryta”. 

 

Läraren lyfter inledningsvis en av elevens positiva 

det vill säga ett framgångsperspektiv. Läraren 

avslutar negativt med att poängtera sämre sidor hos 

eleven.  

 

”Bra på att stava. Kolla på meningar och vara 

punkten ska vara”. 

Läraren inleder med ett framgångsperspektiv och 

nämnder bra sidor hos eleven. Bristperspektiv 

skapas när läraren sedan anger att elevens 

utvecklingsområden vilket också är en typ av 

formativ bedömning. 

 

”Talar gärna inför klassen. Tala högre”. Inleds med positivt framgångsperspektiv. Avslutas 

med att lärare anger en brist hos eleven. 

 

”Kan läsa med flyt. Förstår inte alla ord.  Inleder positivt med framgångsperspektiv. Avslutar 

med att poängtera elevens brister. 

 

”Fin handstil. Använd lite större bokstäver. Stor 

bokstav i början av meningen”. 

 

Läraren lyfter upp en positiv kvalité hos eleven men 

avslutar med bristperspektiv, det vill säga vad eleven 

inte behärskar. Kännetecknas också av formativ 

bedömning. 

 
”Läser Pompe går i en skog, kan inte uttala alla Inledningsvis positivt framgångsperspektiv men 

Här presenteras de citat som framtagits angående brist- respektive framgångsperspektiv. I 

högerspalten finns en egen kommentar med utgångspunkt i vad som framkommit i tidigare 

forskning kring dessa begrepp . Vad dessa begrepp innebär redogörs för under rubriken (4.4) 

Tolkande kommentar innebär här en egen förklaring av citatet utifrån tidigare forskning. 
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bokstavsljud rätt”. avslutas med bristperspektiv. 

 
”Kan inte uttala alla bokstavsljud rätt. Han har 

skrivit mycket lite under höstterminen. Mest 

enstaka ord”. 

Enbart fokus på elevens brister. Ingenting anges om 

vad eleven kan förbättra eller har förbättrat. 

 

”Vara rädd om saker. – Ett nej eller rör inte 

betyder just det”. 

Även här tar läraren upp elevens brister. Detta citat 

passar även under övrig utveckling. 

Citat :                                    Tolkande kommentar :   

”Skriver mer och med bättre handstil. Använd din 

fina stil när du skriver”. 

Läraren kommenterar att eleven har förbättrat sin 

handstil. Läraren uppmuntrar sedan eleven att 

fortsätta. Budskapet är positivt och framåtsyftande 

men inte formativt då det inte anges hur eleven ska 

utvecklas. 

 

”Handstilen har förbättrats”. Läraren poängterar vad eleven har förbättrats vilket är 

en formativ bedömning. Dock anges inte hur eleven 

ska utvecklas vidare vilket hade varit önskvärt för en 

formativ bedömning. Det är ett framgångsperspektiv 

då det anger att eleven har förbättrats och är positiv. 

 

”Hinner lösa 36 nakna uppgifter på 4 min!”. Läraren uppmärksammar här något eleven gjort bra 

vilket kännetecknas av ett framgångsperspektiv. Är inte 

formativt då inget att utveckla finns. 

 

”Hon ser mönster i matematiken som hon kan 

använda när hon löser uppgifter”. 

 

Läraren lyfter en av elevens förtjänster. Dock anges 

inte övriga utvecklingsområden vilket hade varit 

formativt. Budskapet är positivt och därmed ett 

framgångsperspektiv. 

 

”Läser böcker med större textomfång och förstår 

även sådant som inte står uttryckligen i texten”. 

Lyfter fram vad eleven har utvecklat vilket är en 

formativ bedömning. Dock blir det enbart 

framgångsperspektiv då det inte står hur eleven hade 

kunnat utvecklas vidare. 
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Ämneskunskap och övrig utveckling 

 

 

 

 

 

 

Citat :   

 

 

 

 

 

 

 

Tolkande kommentar :  

”Eleven ska behärska ental och tiotal”. Beträffande tal och talens beteckningar 

”kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i 

talen inom heltalsområdet 0–1000” (s.6). 

 

”Att ange siffrors värden innebär att bygga och dela upp 

 

”Börjar även laborera med att sätta ut punkt”. Läraren skriver inte vad eleven behärskar och inte 

heller vad den ska utveckla. Dock är buskapet positivt 

och därmed framgångsperspektiv.  

 

”X kan läsa och skriva en faktatext. X visar 

intresse och nyfikenhet”. 

Anger bara vad eleven kan och att denne vill lära sig 

vilket är framgångsperspektiv. 

 

”Hon börjar laborera med att sätt ut punkt och 

blandar stora och små bokstäver allt mer sällan”. 

Eleven försöker, och har lyckats. Läraren har här fokus 

på elevens styrkor vilket är ett framgångsperspektiv. 

 

Kommentar:  

Vid studie av brist- respektive framgångsperspektiv framkommer det att läraren ofta använder ett 

framgångsperspektiv och anger därmed de saker eleven behärskar. Fokus är även på elevens starka 

sidor vilket jag upplever positivt. Dock så har många av dess citat en följemening vilket anger att det 

trots de kvalitéer som eleven uppvisar så finns också brister och eller utvecklingsmöjligheter. 

Utvecklingsmöjligheterna kan liknas vid en formativ bedömning där läraren försöker ge eleven 

verktyg för att utvecklas vidare. Det som såldes blir problematiskt är att den efterföljande meningen 

ofta är skriven med ett bristperspektiv och är skrivna med en negativ antydning. 

Här presenteras de citat som har tagits fram angående ämneskunskap och övriga utveckling. 

Ämneskunskap relateras till kursplanen med kommentar som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av 

det tredje skolåret och övrig utveckling relateras till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). För vidare information om begreppens innebörd se 

(3.4).  Tolkande kommentar innebär här en egen koppling till respektive styrdokument. 
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tal med hjälp av positionssystemet, i vilket siffrors värden 

är beroende på plats, till exempel att 17 är uppbyggt av 

10 och 7, och att 117 är uppbyggt av 100, 10 och 7. 

Det handlar också om att ange siffrors värde med hjälp 

av ental, tiotal, hundratal och tusental” (s. 6). 

 

”Öva på att räkna med addition och subtraktion 

inom 100-talsområdet”. 

Beträffande tal och talens beteckningar: 

”kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i 

talen inom heltalsområdet 0–1000 ” (s.6).  

 

”Se mönster i talföljder”. 

 

Beträffande tal och talens beteckningar: 

”Kunna beskriva mönster i enkla talföljder” (s.6).  

  

”Skriv meningar med stor bokstav och punkt”. Beträffande skrivning: 

”Kunna använda sig av stor bokstav, punkt och 

frågetecken i egna texter” (s. 30). 

 

”Bli bättre på att kunna stava”. Beträffande skrivning: 

”Kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift 

och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter” 

(s. 30). 

 

”Läs med flyt och intonation”. Beträffande läsning: 

”Kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt” 

(s.29). 

 

”Tala inför klassen och kunna lyssna”. Beträffande tal och samtal: 

”Kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna 

och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa 

frågor, framföra egna 

åsikter och ge kommentarer” (s. 30). 

 

Öva upp din handstil” Beträffande skrivning: 

”kunna skriva läsligt för hand” (s.30). 
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”Du ska behärska klockan” Beträffande mätning: 

”kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer 

och tid med vanliga måttenheter” (s.18). 

 

”Behärska textrörligt, att se sådant som inte står 

utskrivet och kunna reflektera och dra slutsatser 

kring innehållet”. 

Beträffande tal och samtal: 

”kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna 

och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa 

frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer” (s. 

30). 

  

Citat :  Tolkande kommentar 

”Lyssna, räcka upp handen, visa andra respekt, 

avbryt inte”. 

Läraren skall: 

”Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och 

för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 

demokratiskt samhälle” (s.14.) 

  

”Slå ner på takten, ta det lugnt”. Mål att sträva mot: 

”Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett 

personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” 

(s. 13). 

 

”Var rädd om saker”. 

 

Mål att sträva mot: 

”Skolan ska stäva emot att varje elev visar respekt för 

och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv”( s. 8). 

 

”Tycker inte om att förlora”. 

 

Mål att sträva mot: 

”Skolan ska sträva efter att varje elev har kunskap 

om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att 

arbeta i demokratiska former” (s. 13). 

 

”Har kamrater som hon kan vara med”. God miljö för utveckling och lärande: 
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”Skolan skall sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 

(s. 7). 

 

”Tänka på sig själv och sin egen utveckling”. 

 

Elevernas ansvar och inflytande: 

”Elevernas kunskapsmässiga och sociala 

utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för 

det egna arbetet” (s.13). 

 

”Träna på att ta med läxan”. 

 

Läraren skall: 

”Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt 

ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” 

(s.13). 

 

”Duscha efter idrott”. 

 

Läraren skall: 

”Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid 

klargöra skolans normer och regler som en grund för 

arbetet och för samarbete”  (s.9). 

 

”Osäker, lite ovillig att pröva nya moment”. 

 

God miljö för utveckling och lärande: 

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 

hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag” 

(s.7). 

 

”Visar stor empatisk förmåga”. 

 

Förståelse och medmänsklighet: 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse” (s.3) 

 

”Hakar inte på negativa handlingar”. 

 

Läraren skall: 

”Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet 

och samvaron i den egna gruppen” (s.9). 

 

”Tar hänsyn till kamrater”. 

 

Mål att sträva mot: 

”Skolan ska sträva efter att varje elev känner trygghet 
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och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 

andra” (s.9). 

 

”Är ofta med i konflikter på raster”. 

 

Läraren skall: 

”Klargöra och med eleverna diskutera det 

svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet” (s.9) 

”Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet 

och samvaron i den egna gruppen” (s9). 

 

”Kan vänta på sin tur”. 

 

Mål att sträva mot: 

”Skolan ska sträva efter att varje elev har kunskap 

om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att 

arbeta i demokratiska former” (s. 13). 

 

Kommentar:  

Den största delen av alla omdömen går att återfinna i kursplanen. En del har andra formuleringar 

men innebörden är dock densamma. Att t.ex. behärska klockan är ingenting som framskrivs 

tydligt i kursplanen men finns ändå representerat i de flesta omdömena. Angående citaten i 

förhållande till läroplanen så är det relativt svårt att se direkta kopplingar mellan styrdokument 

och citatet från det skriftliga omdömet. Med tolkning och omformulering kan man dock se 

överensstämmelse . 

 

Formativ och summativ bedömning 

Citat :  

 
 
 
 
 
 
 
Citat  

 
 

 
 

 

 
 

Tolkande kommentar :  

”Läser nu med mer flyt i läsningen. Nu ska du öva på att 

läsa med mer betoning” 

Beskriver vad eleven har utvecklat i dagsläget 

samt vad eleven kan göra för att utvecklas 

Här presenteras de citat som har tagits fram angående formativ respektive summativ bedömning. I 

vänsterspalten återfinns en personlig kommentar med utgångspunkt i vad som framkommit i 

tidigare forskning kring dessa begrepp . Vad dessa begrepp innebär redogörs för under rubrik (4.4) 

Tolkande kommentar innebär här en egen koppling mellan citat och tidigare forskning  
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vidare. 

 

”Du skriver nu meningar med fin handstil. Öva på att 

skriva två meningar i dagboken” 

Läraren anger att eleven har börjat lära sig 

skriva meningar i dagsläget. För att utvecklas 

ska eleven arbete med att skriva två meningar i 

dagboken. 

 

”Du har en fin handstil. Använd lite större bokstäver och 

kom ihåg stor bokstav i början av mening”. 

Här har eleven skrivit med fin handstil men 

behöver i framtiden utveckla skriftspråket 

genom att skriva med stor bokstav och dylikt. 

 

”Fortsätt att träna på orken när du simmar samt att 

dyka”. 

Beskiver att eleven orkar bra när denne 

simmar men att den kan behöva öva mer på 

orken. Att lära sig dyka är nästa steg. 

 

”Går nu bättre att uttala ljudet(R)Fortsätt tänka på hur 

du uttalar det”.  

Anger att eleven har förbättrats men att denne 

fortfarande behöver öva. 

 

”Du är bra på mattetal. Fortsätt öva på problemlösning 

och vardagstal”. 

Eleven är duktig i matte, för att bli ännu bättre 

ska denna öva på problemlösning och 

vardagstal som är nästa steg. 

 

”Din handstil har blivit bättre. Du behöver tänka på att 

bokstäverna ska stå på raden och att bokstäverna ska 

vara små”. 

Elevens handstil har blivit bättre. Läraren 

beskriver här vad eleven ska arbeta vidare med 

och är därmed formativ. 

 

 

Citat :   
 

Tolkande kommentar :  

”Kan additions- och subtraktionstabellerna till 10”.  Beskriver vad eleven kan vid ett specifikt 

tillfälle men inte hur eleven kan utvecklas för 

att kunna fler tabeller.  

 

”Hon utnyttjar konstnärsmaterialens olika möjligheter Beskriver vad eleven behärskar vid tillfället 
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när hon målar”. men ingenting om vad eleven har utvecklat 

fram till dess eller hur denne kan utvecklas 

vidare. 

 

”Läser med bra flyt och kan berätta på ett fängslande 

sätt”. 

Anger vad eleven behärskar vid tillfället men 

inte vad eleven kan utveckla.  

 

”Kan visa hela, halva och kvartstimmar på klockan”. Beskiver vad eleven behärskar vid tillfället. Om 

denna bedömning skulle varit formativ skulle 

läraren angett vad och hur eleven kan 

utvecklas. 

 

”Skriver bra”. Anger att eleven är bra på att skriva. Vilket är 

en summering av dagsstatus. Ingenting anges 

för att eleven ska kunna utvecklas vidare.  

Läraren kanske menar att eleven ligger i linje 

med målen för sin ålder. 

 

”Läser bra, stavar bra, skriver bra”. Summering av vad eleven behärskar för 

tillfället. Eleven behärskar alla dessa moment. 

Inget anges för hur eleven kan utvecklas. 

 

”Osäker, lite ovillig att pröva nya moment”. Anger inte vad eleven behärskar, bara vad 

denne inte kan. Beskriver inte heller hur eleven 

kan utvecklas. Enbart en summering av 

dagsläget och hur eleven är som person. 

 

Kommentar:  

Vad gäller den formativa bedömningen så innehåller alla citat något om vad eleven behöver 

utveckla och i många av fallen också vad eleven har förbättrat. Citaten är övervägande positiva 

och har fokus på elevens starka sidor, vilket också är kännetecken för ett framgångsperspektiv. 

Beträffande citaten rörande summativ bedömning beskrivs i de flesta fall vad eleven behärskar i 

dagsläget, alltså en summering av kunskapen i dagsläget. Några av citaten är väldigt fåordiga, 

exempelvis skriver bra eller läser bra. Dessa citat stämmer inte med definitionen av en formativ 
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bedömning då de varken anger vad eleven har uppnått eller hur eleven kan vidareutvecklas. Den 

summativa bedömningen kan delvis kopplas ihop med framgångsperspektiv då den i de här fallen 

enbart anger vad eleven behärskar, det vill säga elevens starka sidor. 

 

9.1 Sammanfattande analys av delstudie 1  
Här följer analysen av resultatet från textanalysen av de skriftliga omdömena i årskurs 1-3 utifrån 

de tre olika temana. Bristperspektiv och framgångsperspektiv samt summativ och formativ 

bedömning kopplas till tidigare forskning, vilket redogörs för under rubriken forskningsläget och 

teoretisk utgångspunkt. I vänsterspalten återfinns citat tagna från de skriftliga omdömena och i 

högerspalten en egen reflektion med utgångspunkt i vad som framkommit i tidigare forskning. 

Ämneskunskap kopplas till kursplan med mål som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av det 

tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Detta då den anger 

vilken typ av kunskap som eleven ska behärska. Övrig utveckling kopplas till läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och fritidshemmet. Kopplingen till respektive 

styrdokument baseras på min egen tolkning och följer därför under rubrik tolkande kommentar. 

 
Bristperspektiv och framgångsperspektiv 

Resultatet från denna textanalys visar att bristperspektiv dominerar i de flesta omdömen. Ett 

positivt framgångsperspektiv presenteras ofta men är dock följt av bristperspektiv. Detta gör att 

meningarna verkar ändra fokus från positiv till negativ innebörd. Lärarens formuleringar har 

därmed ofta ett positiv buskap men är ändå skrivna med brisfokus vilket skapar den negativa 

innebörden. X är mer sällan i konflikt är ett exempel på en mening som innehar ett positivt 

budskap men ändå är skrivet med bristperspektiv. ”X läser nu Pompe går i skogen, men kan inte 

uttala alla ord rätt” är ett annat exempel där framgångsfokus efterföljs av brisfokus och vänder 

därmed det positiva till något negativt. 

 

Framgångsperspektiv används ofta för att beskriva vad eleven behöver utveckla. Dock skrivs 

utvecklingsområdena med brisfokus då det anger vad eleven inte behärskar. Ibland anges bara 

vad eleven inte behärskar.  I vissa fall anger alltså läraren vad eleven behärskar och vad eleven ska 

jobba i riktning mot. Hos andra elever finns kommentarer som exempelvis fungerar bra. Detta 

ger ingen information till eleven om av vad denne kan utveckla. Kommentarerna varierar också i 

omfång då en del elever får enstaka ord och andra får långa meningar. Att redogöra för elevens 

nästkommande mål kännetecknas av ett framgångsperspektiv men även av ett bristperspektiv då 

det också verkar representerar vad eleven inte behärskar. 
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Formativ och summativ bedömning 

Summativ bedömning, dvs. en summering av vad eleven behärskar vid det tillfälle då omdömet 

skrivs, dominerar. I lite mer än hälften av omdömena beskrivs eleven med korta meningar, 

exempelvis du läser med flyt. Detta är en form av summativ bedömning då den redogör för vad 

eleven behärskar för tillfället. Denna mening kan även menas tillhöra den formativa 

bedömningen, då eleven kan ha haft detta som mål som framkommit muntligt vid 

utvecklingssamtal och dylikt. Men vid enbart studier av meningens innebörd hänförs meningar 

likt denna till den summativa bedömningen.  Dessa meningar är dock inte formativa i den 

meningen att de anger vad eleven kan utveckla då eleven redan läser med flyt.  

 

Meningar som har en fullständigt formativ bedömning anger både vad eleven behärskar och vad 

eleven kan utveckla är: ”Läser nu med mer flyt i läsningen. Nu ska du öva på att läsa med mer betoning”. 

Meningar likt denna som har både en positiv innebörd, anger vad eleven behärskar samt vad 

eleven ska utveckla förekommer sällan i de omdömen jag studerat. Övrig utveckling är svårt att 

placera under den formativa bedömningen. Detta då det ofta inte anger hur eleven ska gå tillväga 

för att uppnå målen . Det är oftast en summering av elevens beteende för tillfället som 

exempelvis ”du måste lyssna på andra” eller ”du måste räcka upp handen ”.  Det anges inte heller 

när dessa situationer förekommer då eleven inte lyssnar eller inte räcker upp handen. Av de 

omdömen som ingår i min delstudie förefaller det som att det är lättare att bedöma 

ämneskunskaper formativt än att göra det avseende övrig utveckling.  

 
Ämneskunskap och övr ig  utveckl ing 

Utgångspunkten i samtliga omdömen är att redogöra för om eleven uppnår målet i ämnet eller 

inte och hur väl denne gör det. Målen inom de enskilda ämnena går att återfinna i 

styrdokumenten. Gällande övrig utveckling så går den att ana i kurs- respektive läroplan. Dock 

måste mycket fantasi och tolkning användas för att kunna koppla denna bedömning. Mycket 

verkar baseras på de traditioner som redan finns för varje årskurs då det inte står specifikt 

utskrivet varken i kurs- eller läroplan. 

 

Grundläggande kunskaper inom svenska och matematik bedöms till alla omdömen. Inom 

matematiken handlar det till exempel om hur väl eleven behärskar tiokamrater (7+3). Inom 

svenskan handlar de ofta om att lära sig läsa med flyt, att skriva ordentligt med bokstäverna på 

raden och att använda gemener och versaler. Övrig utveckling som bedöms har i lite mindre än 

hälften av omdömena fokus på elevens personlighet och beteende. Exempelvis; visar stor 

empatisk förmåga, osäker, lite ovillig att prova nya moment . Fokus på beteende kan ses i drygt 
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hälften av alla omdömen så som; sitt still, räck upp handen och lyssna. Övrig utveckling som ofta 

finns representerad i omdömena är exempelvis; öva på att ta med dig läxan. 
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10. Delstudie 2  

Av: Carolina Eriksson 
 

Det empiriska materialet som används i textanalysen består av 25 elevers omdömen från 

årskurserna 4-6. Omdömena till denna analys är inhämtade från två olika skolor i två olika 

kommuner. Omdömenas utformning skiljer sig något, en av skolorna har valt att ha två separata 

sidor för att bedöma elevens koncentrations och samspels förmåga. Gemensamt för alla 

omdömen är att man bedömer ämnena svenska, matematik, naturorienterande ämnen, 

samhällsorienterande ämnen, slöjd, bild, musik och idrott och hälsa. Gemensamt är även att alla 

omdömen bedömer med hjälp av rutor att kryssa i om eleven bedöms nå målen för ämnet eller ej, 

och ger utrymme för kommentarer. I analysen återges citat från det empiriska materialet, i denna 

del finns även en sammanfattande kommentar till varje analystema.  

Brist- och framgångsperspektiv 

 

 

 

 

 
Citat  

 

 
 

 

 

 

Tolkande kommentar 

”X har svårt med koncentrationen och humöret. 

Han blir väldigt lätt arg och sur när han blir 

tillsagd. Men ibland jobbar han jättebra med sina 

uppgifter och då är han mycket stolt nöjd”. 

 När läraren i sista meningen ska påvisa elevens 

positiva sidor synliggörs ett bristperspektiv i och 

med valet av formuleringen ibland jobbar han 

jättebra, detta förutsätter att det finns tillfällen 

många tillfällen då eleven inte jobbar på ett bra 

sätt. 

 

”X har inga svårigheter med ämnet.” Läraren väljer att fokusera på att det skulle kunna 

finnas svårigheter istället för att fokusera på vad 

eleven kan/ har klarat av.  

 

”X kan lätt se samband (ex stavning gå- gick) och 

förstår. Men tyvärr har han oftast för bråttom så att 

det blir slarvigt” 

Läraren lyfter fram elevens styrkor genom att 

beskriva vilka kunskaper eleven har, dock lägger 

läraren till att eleven inte använder dessa kvalitéer.  

Tabellen återger citat från det empiriska materialet relaterat till analystemat brist och 

framgångsperspektiv.  Till varje citat följer även en kort kommentar, dessa kommentarer följs 

upp med en sammanfattande kommentar för hela analystemat.  
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”X är inte lika intresserad av dessa ämnen som av 

NO-ämnena.” 

Lärarens formulering ger signaler att elevens 

intresse för ett annat ämne blir negativt i 

bedömningen av det aktuella ämnet.  

 

”Du tar ansvar men du tar längre tid på dig än vad 

du behöver” 

 

Trots att eleven kan ta ansvar för sina uppgifter 

bedömer läraren att de tar för lång tid. 

Tidsaspekten och det egna ansvaret kan tolkas 

som två olika bedömningar av eleven som 

kommer i konflikt med varandra. 

 

”Han jobbar bra men långsamt. För att nå målen 

bör han jobba lite snabbare.” 

 

Det finns bristperspektiv eftersom man menar på 

att eleven skulle kunna jobba snabbar och 

kommer då nå målen. 

 

”Du skulle kunna visa mer och vara mer aktiv i 

kunskapsinhämtande.” 

Genom att använda formuleringen du skulle 

kunna visa mer antyder man att det eleven gör är 

inte tillräckligt mycket eller tillräckligt bra.   

 

”Mycket mer sällan i konflikt.”  Att använda sig av formuleringen mycket mer 

sällan ger en bild av att det fortfarande 

förekommer konflikter. Genom att skriva mellan 

raderna att det fortfarande förekommer konflikter 

ger en bild av att eleven fortfarande har brister. 

 

”Hon är en god lagkamrat som inte tappar 

humöret.” 

Eleven är en god lagkamrat som fungerar bra i det 

sociala samspelet. Dock formulerar sig läraren så 

att eleven skulle kunna tappa humöret, man 

fokuserar på det eleven inte gör istället för det 

eleven faktiskt gör eller är. 

 

 



37 
 

 

 
Citat  

 

 
Tolkande kommentar 

”Blir bättre och bättre.” Elevens kunskapsutveckling går framåt. Utifrån 

omdömet får läsaren inte veta mer om vad som bedöms 

eller vilka prestationer eleven gjort. 

”X går framåt” 

 

Läraren formulerar att elevens kunskapsutveckling går 

framåt.  

 

Kommentar: 

I många fall är lärarens syfte med bedömningen positiv med ändå kan det menas finns ett 

bristperspektiv. Medvetet eller omedvetet väljer läraren att formulera sig som att det kan eller 

skulle kunna finnas brister hos eleven. Läraren fokuserar i vissa fall på vilka brister som skulle 

kunna finnas istället för vilka kvalitet eleven har. Det har i textanalysen varit svårt att hitta uttryck 

som kan menas vara typiska för framgångsperspektiv. Läraren använder ofta korta kommentarer 

som inte ger läsaren någon tydlig bild av elevens prestationer.   

Här följer en kort sammanfattning av vad som framkommit i delstudiens textanalys utifrån det tre 

teman som varit i fokus i analysen. Där på följer en jämförande analys för det båda studierna. 

 

Ämneskunskap och övrig utveckling 

 

 
 

 

Citat  

 

 

 

 

 
Tolkande kommentar 

”Geografi vi har arbetat med att hitta på en 

karta.” 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (geografi):  

- Förstå vad en karta är och hur den kan användas, vara 

förtrogen med globen och känna till olika platsers och 

områdens lägen i förhållande till varandra samt kunna 

uppskatta avstånd. 

 

I analystemat ämneskunskap och övrig utveckling kopplas citaten till styrdokumenten kursplan 

för aktuellt ämne och läroplanen. Därefter följer en sammanfattande kommentar. 
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”Religion vi har arbetat med Bibeltexter och 

moraliska och etiska samtal.” 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (religion): 

- Kunna samtala om etiska problem och motivera sina 

ställningstaganden. 

- Kunna återge och levandegöra några grundläggande 

bibliska berättelser liksom berättelser från några andra 

religiösa traditioner och känna till vad de betyder för dem 

som brukar dem. 

 

”Naturorienterande, arbetat med Samer och 

naturen.” 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (naturorienterande ämne): 

-  Ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i 

vår och andra kulturer. 

 

”Svenska, läsa och konstruera egna fakta texter.” Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (svenska) 

- Kunna producera texter med olika syften som redskap för 

lärande och kommunikation 

 

”Svenska, grammatik.” 

 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (svenska): 

- Kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och 

de vanligaste reglerna för stavning samt kunna använda 

ordlista. 

 

”Matematik: det fyra räknesätten. Automatisera 

multiplikationstabellerna 1-10.” 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (matematik): 

- Förstå och kunna använda addition, subtraktion, 

multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster 

och bestämma obekanta tal i enkla formler. 

 

”Matematik, geometri- skala.” 

 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (matematik): 

- Kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, 
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volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda 

ritningar och kartor. 

 

”Matematik arbeta med klockan, vanlig och 

digital tid.” 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (matematik): 

- Kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, 

volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda 

ritningar och kartor. 

 

”Engelska, läsa och förstå texter, glosor. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (engelska): 

- Kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i 

enkla instruktioner och beskrivningar. 

 

”Idrott och hälsa, åka skridskor och spela 

handboll.” 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret (idrott och hälsa) 

- Ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta 

något om skaderisker och om hur skador kan undvikas. 

 

”Språkutveckling, träna på att sudda.” Denna kunskap finns ej i kursplanen för svenska, detta skulle 

möjligen kunna tolkas som en färdighet för att skriva med en 

läslig handstil. 

 

”Språkutveckling, träna på att läsa med lust.” I kursplanen för svenska finna inte läsa med lust med som 

ett mål för ämnet. Dock nämner läroplanen att elever ska få 

ett lustfyllt lärande. 
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Citat Tolkande kommentar 

”Du pratar, låter och väger på stolen” Riktlinje för alla som skall arbeta i skolan: 

Läraren skall:  

- Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och 

samvaron i den egna gruppen och 

-  Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid 

klargöra skolans normer och regler som en grund för 

arbetet och för samarbete. 

 

”Tar stort ansvar för ditt skolarbete.” 

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

- Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier. 

 

”Jag har märkt att du byter sittställning ofta. 

Har du myror i brallan?”  

Skolans uppdrag: 

- Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke 

och generositet. 

 

Riktlinje för alla som skall arbeta i skolan: 

Läraren skall: 

- Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet 

och samvaron i den egna gruppen och 

- Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid 

klargöra skolans normer och regler som en grund för 

arbetet och för samarbete. 

 

”Är väldigt positivt inställd, kul!” Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

- Utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 

 

”Du glömmer bort att arbeta” Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

- Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö. 
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”Du äter bra i matsalen.” Skolans uppdrag: 

- Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke 

och generositet. 

 

”Du är en trevlig kille som kan ”spela 

över”.” 

Betyg och bedömning: Riktlinjer 

Läraren skall: 

- Genom utvecklingssamtal främja elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

”Du sitter av tiden.” Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

- Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier. 

 

”Kan ha tråkig attityd.” Riktlinje för alla som skall arbeta i skolan: 

Läraren skall: 

- Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och 

samvaron i den egna gruppen och 

- Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid 

klargöra skolans normer och regler som en grund för 

arbetet och för samarbete. 

 

”Tänk på att det är 6 timmar och 15 

minuter mellan skolslut och sänggående. Ge 

läxorna 30 minuter per dag.” 

Riktlinjer för alla som arbetar i skolan: 

Läraren skall: 

- Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid 

klargöra skolans normer och regler som en grund för 

arbetet och för samarbete. 

 

Kommentar: 

Omdömena bedömer och kommenterar i stor omfattning specifika arbetsområden inom de olika 

ämnena. Läraren beskriver vilka arbetsområden som varit aktuella. Dessa arbetsområden går att 

koppla till kursplanen för det aktuella ämnet. Även specifika färdigheter bedöms så som att sudda 

och läsa med lust. 

I omdömena återfinns olika typer av övrig utveckling som en del av det innehåll som bedöms. 

Lärarna har bland annat bedömt vilken attityd eleven har och elevens uppförande. I stor 
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utsträckning handlar bedömningen av övrig utveckling om uppföranden och personliga 

egenskaper som är negativa för elevens förmåga att koncentrera sig och utföra arbetsuppgifter. 

Den övriga utvecklingen kan härledas till styrdokumenten, dock lämnar styrdokumenten stora 

tolkningsutrymmen inga specifika färdigheter återfinns i styrdokumenten.  

 

Summativ och formativ bedömning 

 
 

 

 
Citat  

 
 
 

 

 

Tolkande kommentar 

”Grammatik 10,5 av 15 70%” Denna korta summering av elevens resultat ger 

en summativ bedömning, då det bara visar vad 

eleven har presterat vid ett specifikt prov.  

 
”Trä och metallslöjd: gjort en skivhållare.” Läraren gör en beskrivning av vad eleven har 

gjort, vilken uppgift eleven utfört. En 

summering av arbete ingen ytterligare 

beskrivning.  

 

”Faktatexter, du skriver fåordigt.” Läraren gör en beskrivning av elevens 

skrivande angående faktatexter i nuläget. Det 

finns inga eventuella åtgärder eller 

framåtsyftande planer med i omdömet. 

  

”Läsläxan- du har glömt läsläxan. Du har fått läsa 

och återberätta för mig, LUSp13.” 

Läraren återger vad eleven har gjort, och var 

eleven befinner sig enligt läsutvecklings 

schemat.  

 

”Idrott- vi har övat på att gå efter karta. Du kämpar 

bra när vi spelar handboll.” 

Lärarens bedömning i omdömet är en 

summering och en sammanställning av eleven 

gjort under en tidsperiod. Dels vad 

undervisningen haft för innehåll, med också 

Här följer citat som faller under analystemat summativ och formativ bedömning, varje citat 

följs av en kort kommentar. Analystemat avslutas med en sammanfattande kommentar. 
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elevens personliga prestationer i att spela 

handboll.  

 

”Du arbetar flitigt och klarar uppgifterna bra” Läraren gör en summering och beskrivning av 

hur eleven presterar och utför sina uppgifter.  

 

”Ännu sitter inte multiplikationstabellerna.” Eleven uppnår inte kunskapsmålen för årskurs 

fem att kunna använda sig av multiplikations 

som ett av det fyra räknesätten. Det är ett 

konstaterande att eleven i nuläget inte har 

automatiserat multiplikationstabellerna.  

 
 
Citat  

 

Tolkande kommentar 

”Jobba mer med att läsa texten högt och träna mer på 

orden.” 

Läraren beskriver en framåtsyftande plan 

genom formuleringen att jobba mer och träna 

mer. 

 

”Vi väljer ut hälften av orden så du kan träna på dem 

hemma.” 

Läraren ger eleven strategier för att gå vidare i 

kunskapsutvecklingen. Genom att läraren anser 

att eleven ska ta hälften av den ursprungliga 

antal orden finns en plan för hur eleven ska 

utvecklas och arbeta.  

 

”Du skulle hinna mer om du koncentrera dig mer.” Eleven skulle enligt läraren kunna utvecklas 

mer om eleven förbättrade sin studieteknik. 

  

”Träna på att skriva text på engelska i en 

meningsbok.” 

 

Läraren uppmanar eleven att börja använda en 

meningsbok som en strategi för att utveckla sitt 

skrivande. De är en framåtsyftande formulering 

för att utveckla språket.  

 

”Fortsätt göra dina uppgifter på ett bra sätt.” Läraren bedömer att eleven gör sina uppgifter 

på ett bra sätt och att eleven ska fortsätta att 
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arbeta på samma sätt.  

 

”Känner du dig säker på 1-20 nu kan du jobba vidare 

med 30-100.” 

 

Läraren uppmanar eleven att avgöra om det är 

dags att gå vidare till nästa kunskapssteg. 

 

”Blir bättre på vad städer är. Jobba på som du gör.” Läraren ställer upp ett mål som eleven ska 

förbättra och anser att eleven ska fortsätta på 

samma sätt som tidigare.  

 

Kommentar: 

Omdömena består till stor del av olika former av provresultat och liknande, vilket blir en 

summativ bedömning. Läraren formulerar kommentarer där specifika arbetsområden bedöms 

exempelvis faktatexter. I stor utsträckning gör lärarna en summering av vad eleven arbetat med, 

man summerar arbetet inom ämnet och beskriver inte nästa steg i utvecklingen.    

Det har i textanalysen varit svårt att hitta meningar som tydligt kan menas uppfylla vad som 

menas vara formativ bedömning. Det finns i mycket liten utsträckning framåtsyftandet strategier 

och konkreta förslag i omdömena för elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Många gånger 

används formuleringar som träna på, bli bättre och fortsätt dessa utryck ger inte läsaren mycket 

information om hur det fortsatta arbetet skall se ut.  

 

10.1 Sammanfattande analys av delstudie 2 

 

Bristperspektiv och Framgångsperspektiv  

Det har i analysen tydligt framkommit att bristperspektiv i större utsträckning har kunnat tolkas 

från omdömenas formuleringar. Omdömena innehåller många formuleringar där lärarna har ett 

bristperspektiv genom att beskriva vilka brister som skulle kunna finnas, detta innebär inte 

automatiska att bedömningen av eleven är baserade på negativa kvaliteter hos eleven. Exempelvis 

formulerar läraren att elev är mer sällan i konflikter, genom att använda sig av mer sällan istället 

för att belysa den positiva utvecklings som kan antas ha skett utifrån citatet väljer läraren att 

belysa att konflikter fortfarandet förekommer. Detta kan menas vara ett tydligt bristperspektiv då 

läraren fokuserar på att det fortfarande förekommer konflikter. 

Framgångsfokus återfinns i mycket liten utsträckning i omdömena. Omdömena består till stor del 

av en beskrivning och eller en summering av vad eleven arbetat med och i mycket lite 
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utsträckning beskrivningar av hur eleven kan utvecklas framåt och beskrivningar av positiva 

prestationer från eleven. 

 

Ämnesinnehål l  och övr ig  utveckl ing 

I studien framkommer att omdömena ofta ger beskrivningar av specifika ämnens och 

arbetsområden. Exempelvis under rubriken naturkunskapsorienterande ämnes beskrivs att eleven 

har arbetat med samer och deras natur. Det ger ingen generell bild av elevens kunskaper utan mer 

en beskrivning av vilket ämnesområde som behandlats. De arbetsområden som finns med i 

omdömena kan kopplas till styrdokumenten dock måste det tolkas eftersom kursplanen endast 

ger generella riktlinjer.  

Det har även framkommit att i vissa omdömen finns inga kommentarer alls av enskilda ämnen.  

Studien visar att bedömning av övrig utveckling förekommer i relativt stor utsträckning, dels 

genom specifika färdigheter exempelvis träna på att sudda men också mer generella färdigheter så 

som du har en positiv inställning. En del av det material som varit en grund för textanalysen har 

två separata sidor som bedömer elevens koncentrationsförmåga och dels en sida som beskriver 

elevens förmågor att samspela med andra och förstår instruktioner. Dessa omdömen bedömer i 

stor utsträckning färdigheter som är kopplade till tidsaspekten. Hur pass effektivt och fokuserat 

eleven arbetar.  

 

Summativ-  och formativ bedömning  

Bedömningen i omdömena är till stor del av summativ karaktär, detta grundar sig på att 

omdömena del består av provresultat och dylikt. Läraren återger vad eleven har presterat vid ett 

prov, provet i sig är då en summativt bedömning med också omdömet på grund av att det 

summerar elevens prestationer vid tillfället omdömet utformas. I analysen har formativt 

bedömning fått betydligt mindre utrymme. Omdömet är i många fall en beskrivning av vad som 

gjort och ger i mycket liten utsträckning framåtsyftandet beskrivningar. I omdömen beskrivs 

mycket sällan vad som är nästa steg i elevens kunskapsutveckling.  
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11.  Jämförande analys 

 

Sker bedömning ut i f rån bris tperspektiv och/el l er  f ramgångsperspektiv? 

Vi har i vår undersökning tyckt oss se att bristperspektiv är betydligt mer frekvent förekommande 

i båda delstudierna. I relation till textens omfång finns i större utsträckning formuleringar som 

kan relateras till bristperspektiv utifrån den forskning som belysts om bristperspektiv i 

bakgrunden. I båda delstudierna finns tydliga exempel på när läraren har formuleringar som kan 

menas innehålla bristperspektiv. Läraren har i sina formuleringar förutsatt att det kan eller skulle 

kunna finnas brister hos eleven, bedömningen fokusera på fel och brister. Precis som Hofvendahl 

(2006) belyser gör lärarna ett val i sina formuleringar, valet att formulera antal fel eller antal rätt.  

 

Vi har i vår studie kunnat se många exempel när valet av formuleringar kan menas ha 

bristperspektiv trots att det i många fall troligtvis varit lärarens intention att stärka eleven.  

Skolverkets utvärdering visar på att det finns en osäkerhet hos lärarna om hur de skriftliga 

omdömena ska utformas och formuleras. Denna osäkerhet kanske kan bidra till att formuleringar 

tenderar att få bristperspektiv. Dock kan vi inte veta om det är just osäkerheten som är den 

bidragande faktorn till att bristperspektiv får så pass stort utrymme som framkommit i vår studie. 

Sundin (2010) belyser även denna faktor för att brisfokus skapas. Lärarens intentioner kan vara 

goda men på grund av brist på kunskap och erfarenheter av att utforma omdömen kan 

formuleringarna tendera att innehålla bristperspektiv trots goda intentioner. Även tidsbrist menar 

Sundin (2010) kan vara en faktor som spelar in i hur omdömet kommer att formuleras. Finns inte 

tid för genomarbetning och reflektion kan formuleringar få annan innebörd än det syfte läraren 

hade med bedömningen. Vi har i båda delstudierna kunnat se formuleringar som kan anses vara 

positiva eller ha intentionen att vara positiv men kan trots detta innehåller bristperspektiv. Ex; 

Läser med flyt, men måste läsa med mer flyt.  

 

Är bedömningen formativ e l l er  summativ?  

I båda delstudierna har vi i stor utsträckning kunnat se formuleringar som börjar med en positiv 

beskrivning av eleven, och avslutas med en negativ beskrivning. Intentionen men att ha skriftliga 

omdömen för att stärka elevens kunskapsutveckling kan ifrågasättas med detta sätt att formulera 

omdömen. Vi har i vår undersökning anar vi endast lite framgångsperspektiv. Det kan vara lätt att 

göra generaliseringen att bristperspektiv är det negativa formuleringarna, och att framtidsfokus 
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automatiskt är det positiva formuleringarna. Detta stämmer inte med det definitionen av vad som 

är framtidsfokus som varit utgångspunkten för textanalysen. Vi har funnit att det i stor 

utsträckning finns många positiva kommentarer i omdömena dock inte formuleringarna som är 

framåtsyftande och alltså kan klassas som framgångsperspektiv. Att bristperspektiv har storts 

plats i undersökningen betyder inte att det inte finns positiva kommentarer i omdömena.  

 

En del meningar i de skriftliga omdömena är alltså formativa men har också brisfokus 

Exempelvis: Du har en fin handstil. Använd lite större bokstäver och kom ihåg stor bokstav i 

början av mening. Läraren har en framåtsyftande det vill säga formativ bedömning och anger vad 

eleven kan och vad denne behöver öva mer på. Skolverkets utvärdering anger att de skriftliga 

omdömena ska vara formativa. Kanske det kan vara så att när omdömena blir formativa skapar 

det ofta bristperspektiv vilket gör att läraren inte vill använda formativ bedömning. Det kanske 

också kan vara så att detta kan påverkats av lärarnas okunskap kring formativ bedömning.       

  

Intentionerna med införandet av de skriftliga omdömena var enligt Skolverket att öka tydligheten 

och dokumentationen av elevens kunskapsutveckling. Omdömena ska även enligt Skolverket vara 

av formativ karaktär, dessa två intentionerna skulle kunna påstås bli motsättningar till varandra. 

Omdömen ska enligt dessa intentioner både bestå av en summativ bedömning men också av en 

formativ bedömning, det ena behöver inte utesluta det andra. Dock kan dessa två intentioner 

möjligen försvåra för lärarna i arbetet om hur omdömena ska utformas.  

 

Vi har som tidigare nämnt under rubrik (6) möts av viss negativitet av det läraren vi kontaktat i 

insamlingen av det empiriska materialet. Detta kan stärka bilden som skolverkets utvärdering har 

funnit, att läraren framförallt i grundskolans tidigare år känner en viss osäkerhet i arbetet med 

skriftliga omdömen. Skolverkets utvärdering angående skriftliga omdömen visar att de till största 

del utgörs av summativ bedömning . När formativ bedömning förekommer är det oftast i 

kombination med summativ bedömning. Dock anger skolverkets allmänna råd för skriftliga 

omdömen att omdömena bör vara formativa och elevens process och utvecklingsmöjligheter ska 

lyftas fram vilket inte skapas med en summativ bedömning.  

 

I vår delstudie ser vi också en klar dominans av summativ bedömning då den får störst utrymme. 

I både årskurs 1-3 och 4-6  fungerar bedömning till stor del som en summering av elevens 

prestationer och kunskaper när omdömet skapades. Omdömena ger ofta en beskrivning av vilka 

arbetsområden som varit aktuella, i årskurs 4-6 består bedömningen till stor del av endast ett 
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specifikt arbetsområde och elevens provresultat. Skolverket menar att de skriftliga omdömena 

skall vara av formativ karaktär och detta har vi i mycket lite utsträckning kunnat se i våra studier.  

 

I delstudie två framkom att bedömningen i de skriftliga omdömena i många fall bestod av 

provresultat och liknande. Dock fick vi vår undersökning endast den skriftliga delen i bedömning, 

och kan inte göra några ytterligare generaliseringar utan lärarens kommentarer eller motiveringar. 

Processen är en viktig del i den formativa bedömningen, hur utvecklingen skall ske, genom stor 

avsaknad av strategier för fortsatt lärande i vår undersökning menar vi att är summativ 

bedömning som är det dominerande formen av bedömning.  

 

Samtliga omdömen innehåller mål som eleverna skall jobba emot, ofta i form av ett mål per 

ämne. Det kan menas vara en form av formativ bedömning när lärare, elever och föräldrar 

utformar mål som eleven ska arbete mot. Dock uteblir förklaringar och strategier i omdömena 

över hur dessa mål ska nås, hur själva processen ska gå till och vem som ska göra vad. Pettersson 

i Lindström och Lindberg (2005) menar att det centrala i den formativa bedömningen är det 

kontinuerliga feedback som elever ges för en fortsatt utveckling. De skriftliga omdömenas 

kontinuitet kan tyckas vara problematiskt och ifrågasättas när det utformas en gång per termin i 

samband med utvecklingssamtalen. 

 
Vilka ämneskunskaper och/el l er  övr ig  utveckl ing bedöms? 

I vår undersökning av innehållet i de skriftliga omdömena tycker vi oss se att olika färdigheter 

prioriteras och att det skiljer sig mellan årskurs 1-3 och 4-6. I årskurs 4-6 angående övrig 

utveckling tycker vi oss se en tydlig tidsaspekt där eleven måste hinna klart med uppgifter i tid. 

Denna tidsaspekt återfinns inte i årskurs 1-3 då framträder istället övrig utveckling så som att sitta 

still, räcka upp handen och lyssna. Dessa återfinns även i årskurs 4-6 men handlar då snarare om 

koncentration. Sundin (2010) beskriver hur läraren har ett stort ansvar för på vilka grunder 

bedömningen baseras. Den övriga utvecklingen går att härleda till läroplanen beroende på hur 

man tolkar innehållet. 

 

 Vid egna studier av läroplanen ser vi inga skillnader i hur övriga utveckling ska bedömas, dock 

finns skillnader i vilka ämneskunskaper eleven ska behärska. Att bedöma handuppräkning och 

sitta still i årskurs 4-6 kanske inte är nödvändigt då man kanske anser av tradition att döma att det 

är någonting eleven redan bör behärska. Vi tycker oss se vilka traditioner man har inom skolans 

värld kan komma att påverka vilka ämneskunskaper och övriga utveckling som bedöms. Rostvall 

och Selander (2008) beskriver en term som de kallar för design. Det innebär att vilken syn läraren 
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har på vilken kunskap som ska belysas kommer inverka på utformningen av lektionen och 

därmed senare omdömet av eleven.  

 

Detta härleds till det som framkommit i vår studie där vi tycker oss se att lärarna bedömer utifrån 

egna erfarenheter och tradition då mycket av den kunskap som bedöms inte kan härledas till 

styrdokumenten om inte tolkning används.  Vi tycker oss även se att bedömningen i årskurs 4-6 

kopplas till specifika kunskaper. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet kan man exempelvis läsa om hur läraren ska undervisa om olika kulturer. Vår 

studie visar exempelvis en skola där man arbetar med samer och deras kultur. Detta anser vi kan 

härledas till Rostvall och Selander (2008) begrepp design där lärarens syn på kunskap inverkar på 

vilken undervisning eleven får.  

 

Det har skett förändringar i synen på vad som erkänns som viktig kunskap. Idag är skolan även 

personlighetsutvecklande. Detta innebär att mycket av den kunskap som eleverna lär sig 

förknippas med eleven som social person. Kunskapen blir istället en del av elevens identitet där 

kunskapen inte bara handlar om att handla om att utveckla något utan även utveckla någon 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003). Detta kanske kan vara en förklaring till varför övriga 

utveckling bedöms i hög grad. Vilken typ av övrig utveckling som bedöms verkar vara upp till 

läraren och dennes syn på hur eleven ska vara som social person. Man får alltså bedöma övrig 

utveckling så länge det kopplas till kunskapsbegreppet (Myndigheten för skolutveckling) I vår 

studie anser vi oss dock se att kunskap som social färdighet bedöms utan att kunna kopplas till 

något kunskapsbegrepp.  

 

Vid undersökning av kunskapsmål och övrig utveckling kunde vi se att de sociala målen nästan 

aldrig var formativa. De angav i de flesta fall ingenting om vad eleven kunde göra åt problemet. 

Exempelvis: Tänk på dig själv och din egen utveckling. Citat likt detta går att återfinns i 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet under elevernas 

ansvar och inflytande: ”Elevernas kunskapsmässiga och övrig utveckling förutsätter att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet” (Skolverket, 2006, s.13). Beroende på hur man tolkar lärarens ord så går 

de flesta av meningarna härledas till styrdokument, även om det krävs mycket omformulering. Vi 

anar ett tolkningsutrymme mellan lärarens formulering med utgångspunkt i styrdokument, 

bedömningsunderlagets riktlinjer och eleven alternativt läsaren. Kanske kan detta ge upphov till 

missförstånd. 
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12. Avslutande diskussion  

Intentionen med införandet av de skriftliga omdömena var enligt skolverket att öka tydligheten 

och dokumentationen av elevens kunskapsutveckling och fungera som ett komplement till den 

individuella utvecklingsplanen. Omdömen skulle även vara av formativ karaktär där det ska anges 

vad eleven har utvecklat och hur denne kan utvecklas vidare.  Tydligheten skulle göra det enklare 

att följa varje elevs utveckling och hans/hennes kunskapsnivå i förhållande till målen i 

kursplanen. Regeringen ansåg att det inte tidigare funnits tillräcklig tydlighet vid dokumentationen 

av eleven vid utvecklingssamtalen. Därför ansågs det finnas behov av ytterligare en 

dokumentationsform, vilket blev det skriftliga omdömet. Ytterligare en orsak till införande av de 

skriftliga omdömena var att det ansågs ha funnits brister i momentet att ge information om 

elevens kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet 2008).  

 

Avsaknad av formkrav och nationella direktiv samt tidsbrist för läraren gör att tolkningsutrymme 

skapas. Vi har ii vår studie kunnat se att omdömena har stor variation i utformandet och innehåll, 

vilket i sin tur kan påverka eleverna på olika sätt (Skolverket, 2009a; Skolverket 2009b).  På grund 

av att nationella krav på likvärdighet saknas kan inga anspråk på felaktiga utformanden göras.  

Bedömningen har också visat sig ha allt för liten koppling till styrdokumenten; läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt kursplanen med mål som 

eleven lägst ska ha uppnått i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Detta 

resultat stämmer överens med Skolverkets utvärdering (2010a). Lärare upplever osäkerhet om 

vad som ska bedömas och hur vilket med stor sannolikhet påverkar vilket innehåll omdömena får 

(Sundin, 2010).  

 

Vi tycker oss se väldigt få meningar av formativ karaktär i de skriftliga omdömena. Tydlighet 

finns inte heller i någon vidare stor utsträckning. De skriftliga omdömena innehåller kortfattade 

meningar, många har brisfokus och anger bara vad eleven inte behärskar. En del omdömen har 

blanka rader eller rutor vilket gör att man inte får någon inblick alls i vad eleven har uppnått för 

kunskapsmål. Enligt vår studie finns dålig tydlighet och kortfattade meningar i de skriftliga 

omdömena. Det skriftliga omdömet ska fungera som ett tillägg i den individuella 

utvecklingsplanen och ska därmed förtydliga elevens kunskap. Om omdömet saknar tydlig 

information om vad eleven behärskar, och inte anger mål för hur eleven kan utvecklas vidare då 

kan man fundera över vilken funktion de skriftliga omdömena har. 
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Det läggs olika stor vikt vid vad man skriver och hur man skriver det skriftliga omdömet. Det 

tycks finnas olika utformningar av individuella utvecklingsplanen med skriftligt omdöme. Ibland 

finns det skriftliga omdömet och den individuella utvecklingsplanen som två separata dokument 

och ibland finns det som ett dokument men ändå uppdelat.  I vissa fall finns enbart en individuell 

utvecklingsplan men som har liknande funktion som ett skriftligt omdöme. Det finns alltså en 

stor variation i hur dessa dokument är utformade. Tankar väcks kring hur utformningen bör se ut 

och vad som bör vara dess funktion.  

 

Hur man skriver ett skriftligt omdöme verkar problematiskt. Bakomliggande faktorer kan vara 

okunskap hos lärarna som även Maria Sundin (2010) beskriver. Lärarna vet alltså inte hur de ska 

gå tillväga för att utforma ett skriftligt omdöme. Tiden påverkar också utformningen av lärarnas 

formuleringar (Sundin, 2010). Mer tid att reflektera över omdömenas utformning och innehåll 

och tydligare riktlinjer skulle troligtvis göra det skriftliga omdömet mer användbart och att det 

fyller sin funktion i högre grad. 
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13. Förslag till vidare forskning 

Studien visar på ett dilemma i hur de skriftliga omdömena har svårt att skapa ett 

framgångsperspektiv som är positivt men också formativt på samma gång. Att belysa elevens 

förtjänster men också utvecklingsområden verkar problematiskt för många lärare.  Studiens 

resultat visar på vilket innehåll de skriftliga omdömena har, inte hur innehåller i sin tur kommer 

att påverka eleven. Det kan också finnas anledning att vidare undersöka hur omdömena i ett 

större sammanhang påverkar elevens kunskapsutveckling, övriga utveckling och självbild. På 

grund av att skriftliga omdömena är en relativt ny del av bedömningen i skolans verksamhet finns 

anledning att utvärdera och analysera skriftliga omdömens funktion och påverkan från flera olika 

perspektiv och aspekter.  
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