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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar om skriftliga omdömens utvecklande 

funktion för deras arbete samt hur undervisningen påverkas av arbetet med bedömning. Avsikten 

är vidare att undersöka om de praxisnära uppfattningarna stämmer överens med Skolverkets 

intention med skriftliga omdömen som verktyg för att utveckla undervisningen, samt om 

uppfattningar hos lärare skiljer sig beroende på vilken ålder de undervisar i. Vår utgångspunkt för 

studien är didaktiska konsekvenser av bedömning, och i synnerhet formativ bedömning då denna 

bedömningsform påtalas av Skolverket i samband med skriftliga omdömen. För att uppnå syftet 

med studien har vi valt att intervjua sex lärare verksamma på låg- och mellanstadiet och 

undersökt vilken betydelse arbetet med skriftliga omdömen har för didaktiskt handlande i form 

av planering och utvärdering. 

 

Resultatet av vår undersökning visar att skriftliga omdömen har betydelse för det didaktiska 

handlandet, samt att vissa skillnader kan urskiljas i lärarnas uppfattningar beroende på vilket 

åldersstadium de är verksamma inom. Resultatet visar även tydligt att lärarnas uppfattningar har 

förändrats sedan införandet av skriftliga omdömen och vår slutsats är att de befinner sig i en 

process med att utveckla bedömning som ett didaktiskt redskap. 

 

 

Nyckelord: didaktik, lärare, intervju, bedömning, skriftliga omdömen   
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Inledning 

Bedömning är en viktig men ofta svår uppgift för lärare. Ur ett historiskt perspektiv har syftet 

med bedömning varierat och haft olika konsekvenser för skolans verksamhet. I skolans värld kan 

begreppet bedömning tolkas och förstås på olika sätt vilket kan frambringa laddade diskussioner. 

Christian Lundahl (2006) skriver om kunskapsbedömning i ett historiskt perspektiv och i 

avhandlingens avslutande diskussion resonerar han om bedömningens roll enligt följande: 

Hur skolan ska bedöma barns och ungdomars kunskaper kan betraktas som ett evigt dilemma. 

Olika aktörer har under olika perioder skilda förslag, behov och intressen av att veta vad eleverna 

lär sig i skolan. Mellan dessa olika viljor att veta uppstår spänningar relaterade till skilda perspektiv 

på skolans uppdrag, på kunskap, undervisning och kanske inte minst på lärarna och eleverna. 

(Lundahl, 2006, s. 407).  

Skolan har genom tiderna ställt olika krav på vad som ska ingå i lärares yrkesroll, och bedömning 

är häri en central del. Lundahl (2006) konstaterar att sedan den senaste betygsreformen på 1990-

talet så ”[…] saknas diskussioner om vad kunskapsbedömningar är i skolpraktiken, dvs. vad de 

fyller för funktioner i den vardagliga undervisningen.” (Lundahl, 2006, s. 404). Just detta 

perspektiv på bedömningens funktion i verksamheten finner vi tänkvärt och tjänade som 

utgångspunkt då vi valde ämne för vårt examensarbete.  

 

Skolverket omtalar ett flertal funktioner som skriftliga omdömen ska ha för elever, 

vårdnadshavare, lärare och skolan som helhet. Skriftliga omdömen ska stödja elevens lärande 

genom en bedömning av dennes kunskapsutveckling i respektive ämne, men denna bedömning 

ska även kunna ses som utvecklande för lärarens verksamhet genom att utvärdering av 

undervisningen och planering av framtida verksamhet sker i samband med detta (Skolverket, 

2008). Det är intentionen med skriftliga omdömen, men med erfarenheter från skolvärlden så kan 

vi se att det är blandade åsikter inom lärarkåren, och därav väcktes vårt intresse för hur lärare 

uppfattar skriftliga omdömen som utvecklande för sin verksamhet och om det stämmer överens 

med Skolverkets intention. På uppdrag av regeringen gjordes en uppföljning och utvärdering av 

Skolverket ett år efter införandet av skriftliga omdömen, där bland annat enkäter och intervjuer 

användes för att göra en analys av lärares uppfattningar och attityder till de nya bestämmelserna. 

Här framkom att lärare såg införandet av skriftliga omdömen som ett sätt att synliggöra lärande 

men att ”[…]skolan ser arbetet med individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen gagna 

främst den enskilda elevens lärande och motivation, och ser inte ett lärande för verksamhetens 

och skolans kvalitetsutveckling i sin helhet.” (Skolverket, 2010, s.35). Vidare framkom att lärare 

för de yngsta barnen ställer sig mer tveksamma till att skriftliga omdömen ingår som en naturlig 

del av det pedagogiska arbetet, även om inställningen till skriftliga omdömen överlag var positiv 

hos en majoritet av de lärare som deltog i undersökningen. Då Skolverkets utvärdering och 
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uppföljning visar att lärare som undervisar de yngsta barnen uttrycker mer tveksamhet inför 

skriftliga omdömen som en del av det pedagogiska arbetet anser vi att det är av intresse att utföra 

två delstudier baserade på uppfattningar hos lärare verksamma på lågstadiet respektive 

mellanstadiet.1  

 

Tidigare forskning om bedömning har i hög grad fokuserat på bedömningens betydelse för elever 

och elevers lärande. Bedömning som ett didaktiskt verktyg för lärare att utveckla verksamheten är 

ännu ett relativt outforskat område (Andersson, 2010; Lindberg, 2005; Lundahl, 2006; Tholin, 

2006). Vår förhoppning är att detta examensarbete ska bidra med kunskap om lärares 

uppfattningar om skriftliga omdömens didaktiska funktion i verksamheten och 

kunskapsbedömningars användningsområde i undervisning. 

 

 

    

 

 

 

                                                 
1 För att ytterligare indela grundskolans tidigare år används de tidigare officiella benämningarna lågstadiet för 

årskurs 1-3 samt mellanstadiet för årskurs 4-6.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om skriftliga omdömens utvecklande 

funktion för deras arbete samt hur undervisningen påverkas av arbetet med formativ bedömning. 

 

Detta syfte ger följande frågeställningar: 

1. Vilka uppfattningar hos lärare framträder när det gäller skriftliga omdömens betydelse 

för verksamheten? 

2. I vilken mån och på vilket sätt anser lärare att skriftliga omdömen bidrar till 

planeringen av undervisning? 

3. I vilken mån och på vilket sätt anser lärare att skriftliga omdömen medverkar till 

reflektion och utvärdering av undervisningen? 

4. Skiljer sig lärares uppfattningar om skriftliga omdömen beroende på om de undervisar 

på lågstadiet respektive mellanstadiet? 
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Bakgrund 

Då studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar om skriftliga omdömen och deras 

betydelse för verksamheten behöver vi kunna diskutera vilken roll bedömning har haft i den 

svenska skolan och hur synen på bedömning varit föränderlig över tid. Bakgrunden avslutas 

genom att en beskrivning ges av de skriftliga omdömenas införande. 

Bedömningshistorik 

Betyg och bedömning i det svenska skolsystemet har genom åren sett ut på olika sätt och 

motiverats utifrån olika funktioner. Sedan standardiserade bedömningar infördes i skolväsendet 

har en förskjutning skett från att pedagogiska intressen varit centrala till att mer administrativa 

villkor varit styrande i avsikt att kontrollera skolan (Lundahl, 2006).  

 

I 1820 års skolstadga regleras betyg för första gången och markerar främst i vilken omfattning 

elever har uppnått framsteg i respektive ämne i vilka betyg ges. Betygens funktion är inte i första 

hand avpassad för urvalsändamål utan som en bedömning av lärandet (Lundahl, 2006). Även den 

enhetliga betygsskalan som införs 1897 i folkskolan, det absoluta betygssystemet, har för avsikt 

att påvisa elevens uppnådda ämneskunskaper och är således främst informationsbärande. 

Betygsskalan som används är då en sjugradig bokstavsskala bestående av A till C. Med tiden ökar 

intresset för vidare studier, och urval sker ofta genom antagningsprov vilket är en omständlig 

hantering. Härvid uppstår intresse för alternativa urvalsmetoder, nämligen betyg som 

urvalsinstrument (Tholin, 2006).  

 

Det absoluta betygssystemet består fram till 1962 då beslut fattas att betyg ska fungera som 

urvalsinstrument. I och med detta införs det relativa betygssystemet där betygen fördelas i 

enlighet med en normalfördelningskurva. I denna anges procentangivelser som grund för betygen 

och normalfördelningen ska då motsvara betygsutbredningen på nationell nivå (Tholin, 2006). 

Med hjälp av psykologer införs standardprov i avsikt att proven ska vara ett redskap för lärarna, 

men Lundahl (2006) beskriver detta som en början till att bedömningskompetensen distanseras 

från lärarprofessionen då lärarna förlorar autonomi. Under 1960- och 1970-talen kommer 

bedömning att än mer kopplas till centralstyrning av skolan. Då läroplanen för grundskolan införs 

1962, Lgr 62, beslutas det att den sjugradiga bokstavsskalan ska bytas ut mot en femgradig 

sifferskala. Vid genomförandet bestäms att betyg ska ges på vårterminen från och med årskurs 2 

samt från årskurs 6 sättas både höst- och vårtermin. Detta upprätthålls tills läroplanen för 

grundskolan, Lgr 80, införs då betyg ska ges i endast årskurs 8 och 9. 
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Det relativa betygssystemet fungerar visserligen som urvalsinstrument men kritiseras på andra 

punkter. Synen på kunskap och bedömning framträder i Lgr 62 som holistisk  

Betyg i vissa ämnen, där skriftliga prov ges, får inte göras beroende enbart eller ens i första hand av 

dessa prov. Samtliga prestationer skall inräknas, och läraren måste vara på sin vakt mot en 

övervärdering av sådana resultat, som lättare än andra låter sig bedömas. Givetvis får inte det 

förhållandet, att ett betyg skall ges, påverka undervisningen och skolarbetets utformning, så att en 

förskjutning sker till förmån för lättkontrollerade och lättbedömda moment, till förfång för andra 

och väsentligare. (Lgr 62, s.90) 

Även om statens kontrollerande funktion av skolan hade ökat sedan 40-talet och resulterat i 

utförliga anvisningar om hur betygssättning ska gå till betonar Lgr 62 att lätt mätbara kunskaper 

inte ska göras till de viktigaste i undervisningen. Administrativa krav på betygssättning ska således 

inte styra verksamheten men samtidigt ges lärare detaljerade anvisningar om ämnesinnehåll, 

metoder och arbetssätt. Staten styr grundskolan till stor del genom att i princip alla delar av 

grundskolans verksamhet kommenteras och ges direktiv (Tholin, 2006).  

 

Bedömningsfrågan under 1970- och 1980-talen behandlas främst som att inneha ett sorterande 

ändamål. Betyg och bedömning är det som ”möjliggör en sortering inom skolan och samhället.” 

(Lundahl, 2006, s. 311). Statens styrning av bedömning gör att den till stor del osynliggörs som 

pedagogisk verksamhet och kritiseras för att den leder till att reproducera klassamhället. Denna 

oönskade effekt uppstår då bedömningen huvudsakligen har en sorterande och exkluderande 

funktion genom att elevers prestationer jämförs och normeras inbördes (Widen, 2010). 

Bedömningspraktiken har för lärare liten anknytning till didaktiska aspekter av verksamheten. 

 

Även om det relativa betygssystemet tidigt stöter på kritik så lyfts lärarperspektivet i kritiken då 

en expertgrupp utses 1989 för att analysera betygens betydelse i skolan. Gruppen presenterar 

1990 sin rapport Betygens effekter på undervisningen, vilken påvisar att det dåvarande 

betygssystemet bör slopas (Utbildningsdepartementet, 1990). Ett skäl som anges är just att lärarna 

”aldrig fullt ut insett eller accepterat dess teoretiska bas och dess syfte att endast rangordna” 

(Utbildningsdepartementet, 1990, s.99). Kritiken som hade vuxit fram om att betygen inte visade 

vilka kunskaper elever uppnått utan endast visade en statistisk relation till andra elevers resultat 

framträdde starkt (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008; Widen 2010). Om att det dåvarande 

betygssystemet hade spelat ut sin roll är gruppen överens, när man däremot ska föreslå alternativ 

upphör enigheten. Två förslag läggs fram, det ena förslaget innebär ett avskaffande av betyg och 

ett införande av individrelaterade bedömningar i grundskolan. Det andra alternativet som läggs 

fram är ett slags målrelaterat betygssystem bestående av Godkänd – Väl godkänd. För 

gymnasieskolan föreslår gruppen ytterligare ett steg; Utmärkt. 

 

1992 tillsätts en betygsberedning som föreslår ett målrelaterat betygssystem för grundskola och 

gymnasium och förslaget innefattar en betygsskala i sex steg. I och med övergången till ett 
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målstyrt system förväntas betygens funktion som urvalsinstrument minska i samband med att 

gymnasieskolan byggs ut och alla elever ska beredas plats (Tholin, 2006). Även ändrade regler för 

antagning till högskolan gör att betygens informativa funktion betonas i stället för betygens roll 

som urval (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). I och med detta framträder ett 

individualiserat utgångsläge för bedömning för att avgöra elevers uppnådda kunskaper, till 

skillnad mot det tidigare systemet som visserligen hade varit individorienterat men endast i 

relation till övriga elever . Ytterligare ett perspektiv som framträder starkt i debatten om det nya 

betygssystemet beskriver Widen (2010) vara utgångspunkten att bedömning ses ur en pedagogisk 

synvinkel; ”Bedömning definierades som ett pedagogiskt instrument som rätt använt stimulerade 

elevernas kunskapsutveckling” (Widen, 2010, s. 210). I samband med de nya läroplanernas 

införande, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) och läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), avgörs att de målstyrda betygens slutliga 

utformning. Betygen ska innehålla tre steg med beteckningarna Godkänd, Väl Godkänd och 

Mycket Väl Godkänd. 

 

I de nya styrdokument som införs anges att det tidigare kvartsamtalet ska ersättas med ett 

utvecklingssamtal och att dessa samtal ska karaktäriseras av en ömsesidig dialog mellan lärare, 

elev och föräldrar. Drygt tio år efter de nya läroplanernas införande tillkommer kravet att en 

skriftlig individuell utvecklingsplan ska upprättas och användas i utvecklingssamtalen, detta skrivs 

in i grundskoleförordningen 2005. Syftet med de individuella utvecklingsplanerna är tydligare 

information om elevens kunskapsutveckling och förtydligade kopplingar till de nationella målen 

samt att ange vilka insatser elever behöver för att nå målen. Samtidigt framhålls att de individuella 

utvecklingsplanerna inte får ha betygsliknande utformning (Skolverket, 2010). 

Införande av skriftliga omdömen 

Det nya kravet på skriftlig information om elevers fortsatta utveckling trädde i kraft 2008 och 

innebar att elevernas individuella utvecklingsplaner nu ska innehålla skriftliga omdömen, detta 

gäller samtliga skolformer under elevens hela tid i grundskolan, den obligatoriska särskolan, 

specialskolan och sameskolan. Grunden till införandet uppges i en promemoria från 

Regeringskansliet vara en önskan om ökad tydlighet i informationen om elevens utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2008). Den muntliga informationen i utvecklingssamtalen ska utökas 

och klarläggas med skriftliga omdömen i samtliga ämnen och förtydliga elevens 

kunskapsutveckling i relation till de nationella målen. De tidigare föreskrifterna om att skriftlig 

information endast fick beröra hur elevens fortsatta utveckling ska gynnas och stimuleras ersätts 

följaktligen med att den skriftliga informationen om elevens kunskapsutveckling ska bedömas i 

direkt relation till läroplanens och kursplanernas mål. Den tidigare inskränkningen att omdömen 

inte får vara betygsliknande tas bort i samband med beslutet. Det är upp till varje rektor på 

skolorna att besluta om utformningen av de skriftliga omdömena samt om dessa också ska 
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innehålla information om elevens sociala utveckling (Skolverket, 2008). I promemorian framhålls 

tydlig att: ”Informationen bör vara formativ, dvs. läraren lyfter under pågående process fram 

elevens utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera till fortsatt lärande.” 

(Utbildningsdepartementet, 2008, s. 5). I relation till detta kan ses att Skolverket hösten 2008 ger 

ut förnyade Allmänna råd och kommentarer, med anledning av beslutet. I denna publikation 

uttrycks att den skriftliga dokumentationen också har en formativ funktion för lärare genom att 

det ”ger goda förutsättningar för att bedöma effekterna av den egna undervisningen och vid 

behov förändra den” (Skolverket, 2008, s.12). 

 

Sammanfattningsvis har kunskapsbedömningens fokus historiskt sett rört sig så att förskjutningar 

har skett mellan pedagogiska och administrativa syften med bedömning. Bedömningssituationen i 

skolan kan med bakgrund av detta anses till viss del vara en konfliktsituation där lärarens ansvar 

och tillvaratagande av elevers intressen inte alltid överensstämt med skolans redovisningsansvar 

mot till exempel skolinspektion och utbildningsdepartement. Krav på lärare att redovisa vad som 

åstadkoms i skolan (exempelvis genom att redovisa betygsstatistik) behöver nödvändigtvis inte 

ligga i linje med att detta är bästa sättet att optimera undervisningen för elever, det vill säga att 

bedömningen används i pedagogiskt syfte. Denna konflikt mellan lärares ansvar gentemot elever 

och skolans redovisningsskyldighet är inte unik för Sverige utan återfinns internationellt i 

diskussioner rörande bedömning, ofta i termer av responsibility och accountability. Med responsibility 

avses lärares ansvar för elevintressen, accountability avser redovisningsskyldighet (Andersson, 2005; 

2010; Sirotnik, 2002). Bedömningspraktiken är flerdimensionell och kan ses ur en mängd olika 

synvinklar. Widen (2010) talar om den syn på bedömningens funktioner som aktualiserades från 

1990-talet och framåt i Sverige, och internationellt sett tidigare, såsom ”individuella pedagogiska 

och kunskapsstimulerande redskap och informationsinstrument” (Widen, 2010, s. 237). Detta 

perspektiv återfinns bland annat då Skolverket beskriver syftet med individuella utvecklingsplaner 

och skriftliga omdömen (Skolverket, 2008, s. 13).  
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Utgångspunkter 

De frågor vi ställer i studien gällande skriftliga omdömens betydelse för undervisningen befinner 

sig inom didaktikens fält då skriftlig bedömning numer ingår i lärares uppdrag från årskurs 1 och 

påverkar undervisningen på olika sätt. Skolverket (2009) påtalar att bedömning ska ses som ett 

redskap för lärares arbete. Enligt Jank och Meyer (1997) definieras didaktik i förenklad form 

såsom: ” Undervisningens och inlärningens teori och praktik.” (s. 18). Didaktiskt handlande är en 

del av lärarens pedagogiska förfarande men är direkt knutet till planering av undervisningen samt 

utvärdering av arbetet, Jank och Meyer (1997) förklarar vidare att: 

Pedagogiskt handlande är för komplext och beroende av för många, delvis okända påverkande 

faktorer för att man på ett entydigt och lagbundet sätt verkligen skulle kunna förklara alla enskilda 

fenomen i en teori.(s.22). 

Det pedagogiska handlandet är således ett stort område som inkluderar mer av skolans 

verksamhet än enbart undervisning, medan det didaktiska handlandet kan avgränsas direkt till 

undervisningen. Det didaktiska handlandet innebär att lärare måste ta ställning till vilken 

inlärningsmetod och inlärningsteori som passar bäst vid olika undervisningstillfällen. Detta är en 

ansvarsfull process för lärare eftersom de kontinuerligt måste utvärdera undervisningsmetoderna 

och tänka över det didaktiska handlandet. Beroende på vilka didaktiska metoder, teorier och 

redskap läraren använt sig av i planeringen av undervisning så får de konsekvenser för 

möjligheterna till meningsskapande och lärande. (Rostvall & Selander, 2008).  Didaktik handlar 

inte uteslutande om teorier utan är också alltid en form som berör undervisningsinnehåll och 

inlärningspraktik (Jank & Meyer, 1997). Vår fokus i studien inriktar sig på det didaktiska 

handlandets aspekter planering och utvärdering i relation till skriftliga omdömen och undersöker 

således vilken didaktisk betydelse denna typ av bedömning har för lärare. 

 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer rörande skriftliga omdömen uttrycks olika avsikter 

som berör elever, vårdnadshavare och lärare. Då Skolverket riktar sig till lärare uttrycks 

intentionen med skriftliga omdömen på följande sätt: 

Att skriftligt dokumentera elevens lärande och kunskapsutveckling är ett stöd i lärarens arbete med 

att bedöma elevens kunskaper […] Det ger också goda förutsättningar för att bedöma effekterna 

av den egna undervisningen och vid behov förändra den. (Skolverket, 2008, s.12) 

Här uttrycks följaktligen de skriftliga omdömenas funktion som en påverkande faktor till 

didaktiskt handlande. Vad gäller formuleringen ”bedöma effekterna av den egna undervisningen” 

kan detta kopplas till didaktiskt handlande i form av utvärdering, och ”vid behov förändra den” 
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sättas i förbindelse till didaktiskt handlande i form av planering. För att skriftliga omdömen ska 

vara ett verktyg för lärare i detta avseende så krävs det att bedömningen sker på ett formativt sätt. 

Bedömningarna ska ha en formativ funktion, vilket innebär att de ska stödja elevens fortsatta 

lärande och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter. En sådan bedömning beskriver såväl vad 

eleven kan som vad eleven behöver utveckla vidare och hur detta kan stimuleras. Denna 

bedömning sker under lärandets gång och påverkar planeringen av det fortsatta lärandet. 

(Skolverket, 2008, s.14) 

Att lärare använder sig av formativa bedömningar i arbetet med skriftliga omdömen är 

följaktligen inte bara en rekommendation från Skolverkets sida utan uttrycks också vara en 

förutsättning för att intentionen med skriftliga omdömen som ett redskap för lärare ska fungera.  

Bedömning 

Begreppet bedömning kan användas för att symbolisera utvärderande verksamhet som är riktade 

till både individer och skolor samt konstruerade enheter som undervisning och läroplaner (Korp, 

2003). Bedömningens utgångspunkter åsyftar de uttalade eller outtalade hypoteser om kunskap 

som ligger till grund för vad som ska bedömas eller hur någonting ska bedömas. 

Utgångspunkterna och användningen beskrivs utifrån sambandet mellan styrdokument, 

bedömningsmatriser2 samt hur de kan uttryckas i olika pedagogiska verksamheter (Lindström, 

2005). I skolan har kunskapsbedömning en bestämd inriktning och särskild karaktär. 

Bedömningen ska inte utgå från läraren eller arbetslagets uppfattningar, inställningar, 

föreställningar eller åsikter utan istället ska bedömningen vara baserad på de nationellt fastställda 

målen för utbildningen som i sin tur reflekterar den kunskapskultur som beslutsfattarna vill 

förmedla. Lärarens uppgift är att bedöma om kunskapsmålen och kvaliteten på måluppfyllelsen är 

uppfylld (Tsagalidis, 2005). Begreppet bedömning används i denna studie med ovanstående 

innebörd, utom vid hänvisningar till författare som använder en annan tolkning. Riktlinjer för 

lärare vid arbete med bedömning anges av Skolverket;  

Att skriftligt dokumentera elevens lärande och kunskapsutveckling är ett stöd i lärarens arbete med 

att bedöma elevens kunskaper i relation till de nationella målen. Det ger också goda förutsättningar 

för att bedöma effekterna av den egna undervisningen och vid behov förändra den. Systematisk 

individuell dokumentation över elevers kunskapsutveckling och lärande kan till exempel ske 

genom portfolios, loggböcker, diagnostiska och andra prov, bedömningsmatriser, lärarnas egna 

anteckningar och elevers självvärderingar. För att kunna ge en allsidig bild av elevens utveckling 

och lärande behöver elevens samtliga lärare involveras i utvärderingen och bedömningen av 

elevens resultat. Bedömningarna ska vara sakliga och grunda sig på dokumentation och analys av 

var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. ( Skolverket, 2009, s.32). 

Bedömning kan tjäna olika syften inom skolan och en vanlig uppdelning av begreppet i är i 

summativ respektive formativ bedömning. 

                                                 
2 En bedömningsmatris är ett verktyg med syfte att kommunicera vad lärare avser att bedöma i ett elevarbete. 

Se vidare Skolverket (2009). 
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Summativ bedömning 

Summativ bedömning har som syfte att ge information om vad elever har lärt och sker ofta vid 

givna tidpunkter, exempelvis i slutet av en kurs eller ett moment. På så sätt är summativ 

bedömning resultatinriktad och fokuserar på en bedömning av lärande, inom den 

engelskspråkliga forskningen benämns detta som assessment of learning (Gipps, 1994). 

Tidpunkten för bedömning är dock inte den avgörande faktorn för om en bedömning är 

summativ eller formativ utan det väsentliga är syftet med bedömningen och hur den används. Då 

avsikten är att använda bedömningen för att kontrollera en individs kunskaper vid ett visst tillfälle 

är den av summativ karaktär, detta i motsats till formativ bedömning som sker i samband med 

undervisning och främst används för att leda denna framåt (Lindström, 2005). Korp (2003) 

beskriver skillnaderna mellan de två bedömningsformerna såsom att summativ bedömning är ett 

verktyg att dra slutsatser om i vilken mån lärande skett, medan formativ bedömning i stället 

kännetecknas av att den har ett pedagogiskt syfte och är ett redskap för att förbättra och främja 

lärande.  

Formativ bedömning 

Formativ bedömning fokuserar på både lärare, kamrater och elevers roll i verksamheten gällande 

att ta fram, tolka och använda information till grund för väl strukturerad och planerad 

undervisning, elevers självbedömning är ett viktigt inslag (Black & Wiliam, 2009). Den formativa 

bedömningens synliggörs enligt Wiliam (2010) i två huvudsakliga processer, 1: Läraren kan 

använda bedömningen för att ändra och anpassa sin undervisning, och 2: Eleverna kan använda 

bedömningen för att ändra sitt lärande. I dessa processer återfinns både lärare, elever och 

kamrater. Vidare går att beskriva fem formativa nyckelstrategier: 
 

1. Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen och kriterierna för 

att lyckas i sitt lärande. 

2. Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken 

utsträckning eleverna har lärt/förstått. 

3. Ge återkoppling som för de lärande framåt. 

4. Aktivera elever som undervisningsresurser för varandra. 

5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande. 

 

Enligt Korp (2003) är det processen och inte målet som står i fokus vid formativ bedömning, 

målet är att utveckla en skicklighet att utvärdera och att utforma bra lärandestrategier. Både lärare 

och elever har processen i fokus, det vill säga dialogen och samtalet dem emellan när det handlar 

om formativ bedömning. Denna bedömning är framåtriktande, stöttande, bekräftande, individuell 

och verkar i elevens intresse. Den sker dagligen och återknyter, utmanar och verkar positivt för 
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lärande och förbättrar relationen mellan lärare och elev (Körling, 2009). Uttryckt på ett koncist 

sätt är att den formativa bedömningen sker under arbetsprocessens gång och ska användas för att 

vägleda denna. Den formativa bedömningen är inriktad på utvecklingen och är en bedömning för 

lärande, assessment for learning (Gipps, 1994).  

 

Av de två huvudsakliga processer som beskrivs av Wiliam (2010) enligt ovan är det den formativa 

bedömningens didaktiska betydelse för lärare som är central för vår studie.  
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Forskningsläge 

Bedömning är ett fenomen som följer människor genom livet på olika sätt. Vi blir bedömda 

utifrån olika utgångspunkter och det är framför allt i skolan som både lärare och elever blir 

bedömda efter prestationsförmåga (Pettersson, 2005). Skriftliga omdömen är en förhållandevis ny 

förordning och forskningsmässigt saknas det studier och erfarenheter på området. Däremot finns 

det relativt mycket forskning som anknyter till skriftliga omdömen från olika infallsvinklar 

gällande bedömning (Andersson, 2010). Vi har valt att fokusera på forskning om didaktiska 

konsekvenser av bedömning och i synnerhet formativ bedömning då detta uttrycks av Skolverket 

(2008) vara en väsentlig del i utformningen av skriftliga omdömen. Vidare kommer även 

summativ bedömning att beröras eftersom det är ett ofrånkomligt inslag i de skriftliga omdömena 

då bedömningen talar om var eleverna befinner sig vid ett specifikt tillfälle i förhållande till 

läroplanens och kursplanernas mål (Skolverket, 2010). Gipps (1994) beskriver som vi nämnde 

ovan skillnaden mellan formativ och summativ bedömning som att för den formativa funktionen 

är inte tidpunkten avgörande, utan syftet med bedömningen. Skriftliga omdömen inkluderar 

således både formativ och summativ bedömning, dock är det enligt Skolverket (2008) den 

formativa funktionen som är tänkt att generera didaktiska implikationer och följaktligen utgör 

forskningsgrund för vår studie. 

 

Frågor gällande kunskapsbedömning ägnades stort intresse internationellt under 1980- och 90-

talen. Behovet av att finna nya grepp för att motivera elever kan vara en del av förklaringen till att 

lärare, politiker och utbildningsforskare under senare år försökt hitta nya former och funktioner 

för kunskapsbedömning (Korp, 2003). Lundahl (2007) konstaterar att den nu bärande 

uppfattningen är att undervisning och bedömning inte kan särskiljas från varandra, 

kunskapsbedömning är en del av undervisningen och därmed elevers lärande. Djuvfeldt och 

Wedman (2007) menar dock att det råder delade meningar hos lärare gällande bedömning. Dessa 

skillnader i uppfattningar har en viss tendens att bero på vilka åldrar lärarna är verksamma i. 

Lärare som undervisar de yngre åldrarna framhåller ofta att bedömning av elever i grundskolans 

tidigare år är komplext och kan få oönskade konsekvenser i form av stress för eleverna. Lärare 

för grundskolans senare år betonar ofta bedömning som motiverande för elevernas 

kunskapsutveckling (Djuvfeldt & Wedman, 2007). Uppgiften att bedöma elevers kunskaper 

ställer aspekter om olika bedömningsformer i fokus, gemensamt i diskussioner om olika former 

av bedömning uttrycks enligt Nyström (2004) på följande sätt;  

Bedömning utgår […] från en strävan att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att visa vad de 

kan. (Nyström, 2004, s. 3) 
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Tidigare forskning har till stor del inriktat sig på bedömningsmetoder för att mäta resultat av 

lärandet (assessment of learning) då bedömning huvudsakligen sågs som ett fristående tillägg till 

undervisning och något som utfördes åtskilt från denna. Tillvägagångssättet kan härledas till 

summativ bedömning som främst syftar till att ta reda på elevernas kunskaper vid en vald 

tidpunkt (Björklund Boistrup, 2005; Selghed, 2006). Summativa bedömningar innefattar ett 

prövande element och används för selektion eller rangordning (Korp, 2003).  

 

Bedömningsforskningen har sedan 1990-talet kommit att alltmer domineras av perspektivet på 

bedömning under pågående utbildning för att hjälpa elever i sitt lärande, framåtsyftande 

bedömning (assessment for learning). Tillvägagångssättet har en pedagogisk funktion och innebär 

att bedömningen blir formativ (Björklund Boistrup, 2005; Selghed, 2006). Mot denna bakgrund 

kan det som Eggen (2010) skriver om vikten av att utveckla en konstruktiv bedömningskultur 

beaktas, en konstruktiv bedömningskultur innebär ett systematiskt arbete inom skolan med att 

tillvarata erfarenheter och kunskaper om bedömning för att på så sätt utveckla den didaktiska 

verksamheten. 

 

En forskningsöversikt gjordes i slutet av 1990-talet av Black och Wiliam (1998) där de fastslog att 

framåtsyftande bedömning främjar lärandet. Deras sammanställande analys av 250 

undersökningar rörande lärande och bedömning resulterade i ett kraftigt ökat fokus på formativ 

bedömning. Denna trend uttrycks av Hargreaves (2005): 

Black and Wiliam´s (1998) pamphlet called Inside the black box has been one of the most 

powerful vehicles for urging teachers, and policymakers, that assessment for learning is beneficial 

for our students. (Hargreaves, 2005, s.213) 

Black och Wiliam (1998) menar att formativ bedömning är en verksamhet som ger information 

om hur undervisning kan förändras till det bättre, och definieras enligt följande; 

[…] all those activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide 

information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are 

engaged. (Black & Wiliam, 1998, s.7) 

Med detta beskriver Black och Wiliam (1998) att den framåtsyftande bedömningen leder till 

möjligheter för läraren att modifiera sin undervisning genom att formativ bedömning genererar 

återkoppling på de aktiviteter som genomförts. Enligt deras definition bör läraren således 

använda sig av den formativa bedömningen för att anpassa sin undervisning. Studier gällande 

formativ bedömnings påverkan på lärande har vidare visat att detta har en betydande roll för 

framgångsrik undervisning, Black och Wiliam (2001) skriver efter att granskat några av dessa:  

Many of them show that improved formative assessment helps the (so-called) low attainers more 

than the rest, and so reduces the spread of attainment whilst also raising it overall (2001, sid.3).  
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Studierna visar att den sammanfattade kunskapsnivån blir större och de svagare eleverna får stöd 

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

till att skillnaden mellan elevernas resultat minskar. Formativ bedömning fokuserar på både lärare, 

kamrater och elevers roll i verksamheten gällande att ta fram, tolka och använda information till 

grund för väl strukturerad och planerad undervisning (Black och Wiliam, 2009). Sadler (1989) 

påpekar i en artikel som beskriver det teoretiska perspektivskiftet - med bedömning av lärande till 

bedömning för lärande - att undervisningspraktiker som inte tar tillvara bedömningens möjligheter 

till förbättrad undervisningspraxis resulterar i sänkt kvalitet i skolan. Sadler menar vidare att lärare 

som inte tar tillvara på den formativa bedömningens potential för kvalitetssäkring avstår från att 

inkludera bedömning som ett vägledande didaktiskt redskap. Detta överensstämmer med 

Lindberg (2005) som menar att formativ bedömning har två syften som direkt påverkar lärares 

arbete; dels att läraren planerar för undervisningspraktiker som gynnar elevernas 

kunskapsprogression, dels huruvida undervisningen fungerat, det vill säga utvärdering av 

verksamheten. I de fall som undervisningen inte lett till önskat resultat kan då justeringar bli 

aktuella med avsikt att optimera undervisningen. Även Stiggins (2007) påtalar att lärare genom att 

bedöma under en pågående inlärningsprocess kan få kunskap om huruvida undervisningen 

behöver förändras och att ett sådant synsätt innebär att bedömning blir ett redskap för lärare att 

kvalitetssäkra sin verksamhet. Black (2003) omtalar i samband med de positiva verkningar som 

formativ bedömning medför, att lärare som arbetar med denna typ av bedömning i ett 

inledningsskede kan uppleva en ökad arbetsbörda men att detta kompenseras på längre sikt 

genom ökad effektivisering av undervisningen.  

 

Lindberg (2005) påpekar att det finns litet kunskap om bedömningspraktiker i det svenska 

skolsystemet:  

Avslutningsvis vill jag framhålla att vi vet för lite om hur bedömningar görs i Sverige, vilka redskap 

lärarna använder och vilka konsekvenser olika bedömningspraktiker skapar på olika nivåer i 

skolsystemet, inom olika ämnen och för olika elever. (Lindberg, 2005, s. 251) 

Håkan Andersson genomförde 2010 en studie om skriftliga omdömen innefattande lärares 

attityder till skriftliga omdömens påverkan på lärarrollen. I studien framkom bland annat att drygt 

hälften av lärarna upplevde att de inte hade fått tillräckligt med information och anvisningar om 

hur de skriftliga omdömena skulle utformas. Det som uttalades var att många lärare saknade 

tydliga direktiv för faktiska formuleringar i skrift. Lärarna uttryckte sig kritiskt i studien angående 

att de inte ansåg sig fått tillräckliga förutsättningar från rektorerna för att kunna skriva 

professionella omdömen. I studien framlades tvivel på rektorers kontroll och ansvar gällande 

skriftliga omdömen, och i studiens sammanfattande diskussion påtalas att i jämförelse med betyg 

så har lärare som skriver skriftliga omdömen inte samma stöd i betygskriterier och är då nästan 

uteslutande beroende av rektorns stöd. Vidare framkom att lärarna var kluvna i sina åsikter om 

nödvändigheten av skriftliga omdömen. Kommentarer som kunde tolkas stödja behovet av 
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skriftliga omdömen uttryckte fördelar med ökad tydlighet jämfört med muntlig information till 

föräldrar och elever. Lärarkommentarer som kunde tolkas i negativ bemärkelse inkluderade 

åsikter om att skriftliga omdömen innebar en markant ökad arbetsbelastning utan att mer tid 

skjutits till från arbetsgivaren. I samband med tidsaspekten nämns särskilt konsekvenser i form av 

minskad tid för förberedelse av undervisning (Andersson, 2010).  

 

Inom svensk forskning finns få studier om bedömningars didaktiska konsekvenser och skriftliga 

omdömen är ett relativt outforskat område (Andersson, 2010; Lindberg, 2005; Lundahl, 2006; 

Tholin, 2006). Förutom den vetenskapliga studie om skriftliga omdömen som genomfördes av 

Håkan Andersson (2010) utfördes en uppföljning och utvärdering av skolornas arbete med 

skriftliga omdömen ett år efter införandet (Skolverket, 2010). Denna rapport genomfördes av 

bedömningsforskare på uppdrag av regeringen och avsåg att ge en aktuell lägesbeskrivning av 

skolornas arbete med skriftliga omdömen och lärares uppfattningar och attityder till de nya 

bestämmelserna.3 I rapporten framkom uppfattningar hos lärare angående skriftliga omdömen 

vilka till stora delar överensstämde med de resultat som framkom i Anderssons (2010) 

forskningsprojekt, bland annat att lärarna upplevde en otydlighet i anvisningar gällande 

utformningen och att arbetet med skriftliga omdömen var mycket tidskrävande. Utöver detta 

framkom även skillnader i inställning till skriftliga omdömen beroende på vilken ålder lärarna 

undervisade i, lärare för de yngsta barnen uttryckte mer tveksamhet inför skriftlig bedömning 

som en naturlig del av det pedagogiska arbetet.  

 
 

 
 

 

                                                 
3 Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner - En uppföljning och utvärdering av skolornas arbete ett år 

efter reformen (Skolverket, 2010), medverkande experter var bland andra Maria Folke-Fichtelius och Håkan 

Andersson. 
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Metod 

Vår studie är uppdelad i två delstudier som undersöker uppfattningar hos lärare verksamma på 

lågstadiet respektive mellanstadiet. Delstudierna utgår från samma frågeställningar och våra 

resultat och analyser redovisas individuellt för att besvara frågeställningar ett till tre. Resultaten 

jämförs sedan med varandra i en gemensam analys för att svara på frågeställning fyra.  Vår metod 

för insamlande av empirisk information var intervjuer med lärare och bygger på ett kvalitativt 

tillvägagångssätt .  

Intervju 

Samtalsintervjuer ger möjlighet att synliggöra hur ett fenomen ter sig för en annan människa 

(Esaiasson, 2007). Det är lärares tankar om företeelsen att skriva skriftliga omdömen och hur 

dessa används i verksamheten som är centralt för vår studie. För att besvara våra frågeställningar 

har respondentundersökning använts då detta lämpar sig för att undersöka uppfattningar hos 

svarspersoner (Esaiasson, 2007). Det är alltså lärarna själva som är studieobjekt då det är deras 

användning av skriftliga omdömen och tankar som berör detta som är i fokus snarare än de 

skriftliga omdömena i sig. Analysenheterna består således av dessa lärares uppfattningar om 

skriftliga omdömens utvecklande funktion för deras arbete. Genom att utgå från lärares 

perspektiv på skriftliga omdömens funktion för deras verksamhet är vårt mål att uppnå det som 

Steinar Kvale (1997) benämner; ”[…] att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.” (s.13). Esaiasson (2007) uttrycker en liknande 

avsikt; ”När vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld.” (s.285). Vid datainsamling och 

analys intog vi ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att vi sökte finna en mening och 

förståelse för att tolka det som delges av respondenterna. En utgångspunkt för att inta ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är att se till helheten i materialet kontra delarna för att få en större 

förståelse av fenomenet (Molander, 2003). Detta gjorde vi genom att studera de olika delarna av 

data för att sedan sätta dem i relation till varandra. Intervjuerna var semistrukturerade vilket 

innebär att vi hade en intervjuguide med teman som skulle behandlas och frågor av öppen 

karaktär (Intervjuguide, se bilaga 1). En provintervju genomfördes inom ramen för respektive 

delstudie och därefter genomfördes justeringar i intervjuguiden, detta tillfälle gav oss även en 

uppfattning om hur mycket tid som krävdes. 

Urval 

Intervjupersonerna i denna studie utgörs av tre lärare verksamma inom årskurs 1 på lågstadiet, för 

delstudie 1 samt tre lärare verksamma inom årskurs 5-6  på mellanstadiet, för delstudie 2. Urvalet 

av respondenter skedde genom kriterieurval med hänsyn till erfarenhet och yrkesposition. Ett 
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kriterium var att de varit yrkesverksamma sedan innan 2008 då förordningen om skriftliga 

omdömen infördes med anledning av att de skulle haft tid att bilda en uppfattning om skriftliga 

omdömen. Genom yrkesposition ville vi både minimera och maximera skillnader då vi 

genomförde delstudierna med utgångspunkt att jämföra uppfattningar hos lärare som undervisar i 

olika ålderstadier. För att minimera skillnader inom respektive ålderskategori valde vi klasslärare 

för att deras arbetsbeskrivningar skulle vara av likartad karaktär. I jämförande syfte maximerades 

skillnader mellan årskurser i grundskolans tidigare år, det vill säga lågstadiet och mellanstadiet. 

Anledningen till att vi ville maximera skillnader utifrån årskurs 1 och årskurs 5-6 grundades på vår 

jämförande fråga, frågeställning 4 baserad på ålderskategorier. Principen att i en jämförande 

fåfallsstudie minimera skillnader (inom respektive kategori) och maximera skillnader (mellan 

kategorierna) beskrivs av Esaiasson (2007) som att man ”vill göra jämförelser mellan fall som är 

så lika varandra som möjligt […] förutom i den förklaringsvariabel som står i centrum för 

undersökningen” (s. 113).    

Genomförande 

Vi inledde genomförandet av intervjun genom att vi kontaktade respondenterna via e-mail i vilket 

vi inkluderade en redogörelse för vår studie och en förfrågan om deltagande (se bilaga 2). Efter 

samtycke från respondenterna genomfördes intervjuerna i avskild miljö där vi utgick från den 

intervjuguide vi utarbetat. Då intervjuerna var semistrukturerade så byggde de på teman med 

möjlighet att göra förändringar för att kunna följa upp svar (Kvale, 1997). Inledningsvis ställdes 

uppvärmningsfrågor som syftade till att ta reda på enklare personuppgifter. De tematiska frågor 

som följde var öppet formulerade för att sedan kunna efterföljas av uppföljningsfrågorna vilka 

formulerades för att sondera ytterligare efter tidigare given information. Exempel på sonderande 

frågor är: ”Skulle du kunna utveckla det du tidigare sa om…”? Vid behov ställdes direkta frågor 

om det var något som inte hade kommit upp under intervjun eller inte berörts direkt av 

uppföljningsfrågorna. Avslutningsvis stämdes centrala delar av tidigare svar av med 

tolkningsfrågor för att kontrollera att vi uppfattat respondenten korrekt. Anledningen till att vi 

föredrog att lägga dessa tolkande frågor i slutet i stället för efter en tematisk indelning var att vi 

ville undvika att erbjuda tolkningsmöjligheter som presenterades av oss som intervjuare. 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning på dator för att sedan sparas som 

ljudfil, detta skedde med respondentens samtycke.  

 

Efterarbete av intervjuerna skedde genom en kombinerad bearbetning som bestod av dels en 

sammanställning i form av referat av respektive intervju och dels en justerad utskrift av vissa 

partier. Referaten syftade till att ge en överblick av all väsentlig information som sedan sorterades 

och låg till grund för resultatdelarnas tematiseringar. De justerade utskrifterna avsåg att belysa 

vissa partier då vi i våra respektive resultatdelar återger dessa i form av citat men utan 

transkribering av enskilda detaljer såsom fördröjning, pauser etc. I analyserna använde vi oss av 
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koncentrering av referaten, detta innebär att långa formuleringar sammanfattas till ett mer koncist 

format utan att innebörd och väsentligheter går förlorade (Esaiasson 2007). Ytterligare ett sätt 

som kom till användning är det som Esaiasson (2007) benämner som att vaska fram det centrala i 

en utsaga. Detta angreppssätt underlättade för oss att strukturera materialet och våra tolkningar 

underbyggs med hjälp av citat.  

Jämförande analys 

För att besvara frågeställning nummer fyra användes en jämförande analys. Analysenheterna, 

bestående av lärarnas utsagor, jämfördes utifrån de tematiska indelningarna uppfattningar, planering 

och utvärdering. Inom respektive kategori jämfördes deras uppfattningar om skriftliga omdömen 

och den betydelse som dessa har för deras verksamhet. I analysen söktes inbördes mönster bland 

lärare verksamma inom respektive stadium. De likheter och skillnader som kunde urskiljas 

ställdes mot varandra och utgjorde grunden för vår jämförande analys. 

Forskningsetiska ställningstaganden 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer uttrycks att forskning är viktigt och nödvändigt för 

både individernas och samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns ett 

forskningskrav som innebär att kunskaper ska fördjupas och metoder förbättras. Vidare finns ett 

individskyddskrav som innebär att samhällets medlemmar inte vill ha insyn i sina livsförhållanden, 

och inte heller bli utsatta för fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Varken forskningskravet 

eller individskyddskravet är absoluta utan måste ständigt vägas mot varandra. 

De fyra huvudsakliga krav att följa i vår studie är inom ramen för individskyddskravet; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med 

dessa krav har de intervjuade lärarna blivit informerade om syftet med studie, att deltagandet sker 

på frivillig basis och att deras medverkan kan avbrytas närhelst de önskar. Utifrån detta kunde de 

avgöra om de ville medverka i studien. Det så kallade informerade samtycket kan ses vara särskilt 

viktigt i samtalsintervjuer då detta gränsar till det vardagliga samtalet och personer som intervjuas 

måste ha klart för sig att de ingår i en vetenskaplig studie (Esaiasson, 2007, s.290). En viktig 

aspekt var också att deltagarna blev väl informerade om att de kommer att bli avidentifierade och 

vara anonyma. Inga namn på skolor skulle komma att användas och inte heller andra uppgifter 

som kan leda till identifiering av enskilda personer eller plats för yrkesutövning. Personer som har 

haft tillgång till de inspelade intervjuerna har begränsats till oss två som genomfört studien. 

Vidare informerades deltagarna om att deras personuppgifter endast kommer att användas i 

studien och inte för andra ändamål. 
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Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med studien har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt och använde intervjuer 

som forskningsmetod för att få insikt i lärares uppfattningar om skriftliga omdömen. Det 

empiriska materialet som använts i studien har samlats in genom samtalsintervjuer och ligger till 

grund för att besvara våra frågeställningar.  Valet av intervju baseras på att detta är en lämplig 

metod för att få insikt i människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter och synliggör hur ett 

fenomen gestaltar sig (Esaiasson, 2007). Vidare ger intervjuer möjlighet för intervjupersonerna att 

utveckla sina svar och förklara tankesätt som är centrala för dessa (Denscombe, 2009).  

 

Esaiasson (2007) påpekar att i allt vetenskapligt arbetet finns en potentiell felmarginal och vår 

ambition har varit att minimera denna. Frågor rörande validitet och reliabilitet har sin grund i den 

kvantitativa forskningen och får en delvis missriktad innebörd vid den kvalitativa forskningen. Då 

kvalitativa forskningsintervjuer används som metod ligger intresset på att få ta del av 

intervjupersonens uppfattning gällande ett utvalt område och då yttrar sig validitet och reliabilitet 

på ett annat sätt (Trost, 2005).  I fråga om reliabilitet skriver Kvale (1997) att påverkan under 

intervjun kan orsakas av omedvetet ledande frågor samt verbala och kroppsliga reaktioner hos 

intervjuaren, vi försökte ha detta i åtanke under intervjuerna. Det har varit vår strävan att undvika 

slumpmässiga olikheter vid intervjuerna genom att utgå från samma intervjuguide för att i 

möjligaste mån ställa frågor av likartad karaktär vilket är av vikt för att få jämförliga 

förutsättningar för respektive delstudie. På detta sätt har vi tagit reliabilitetsaspekter i beaktande 

vid datainsamlingen. Vad gäller den efterföljande databearbetningen framhåller Esaiasson (2007) 

att slarv med transkribering, missförstånd på grund av hörfel och ouppmärksamhet kan resultera i 

sämre reliabilitet. För att minska dessa riskfaktorer har ljudupptagningarna lyssnats igenom ett 

flertal gånger och den kombinerade bearbetningen, bestående av referat och justerade utskrifter 

har noga granskats.  

 

I fråga om validitet gjordes beaktanden i samband med valet av samtalsintervju som metod. 

Genom att utgå från en intervjuguide med tematiserade områden utifrån våra frågeställningar så 

behölls fokus på det vi avsåg att undersöka, de teoretiska förutsättningarna sattes på så sätt i 

samband med den faktiska intervjusituationen. Esaiasson (2007) beskriver att ”Samtal hoppar 

ofta fram och tillbaka och det blir en uppgift för forskaren att organisera […] en grundstruktur” 

(Esaiasson, 2007, s. 305). De tematiserade områdena hjälpte oss att organisera och strukturera 

intervjuerna för att öka validiteten.         

   

Studiens begränsade tidsram var en bidragande faktor till att vi avgränsade antalet 

intervjupersoner till sex lärare, jämnt uppdelade på respektive delstudie. Enligt Trost (2005) är ett 

fåtal väl genomförda intervjuer att föredra framför ett flertal av lägre kvalitet. Ett begränsat antal 

intervjuer underlättar arbetet med materialet genom att urskiljandet av likheter och skillnader 
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lättare kan överblickas. Trost (2005) menar vidare att det kvalitativa arbetet ska vara i fokus och 

inte det kvantitativa. En konsekvens av det begränsade antalet analysenheter, det vill säga antalet 

intervjupersoner, är att studiens externa validitet blir liten (Esaiasson, 2007). Vi gör således små 

anspråk på generaliserbarhet. Studier utan generaliserande ambitioner kan dock vara av intresse 

då studier av enskilda fall kan medverka till att vidga diskursen om något (ibid). Föreliggande 

studie bidrar förhoppningsvis till diskussionen om bedömningars användningsområde i 

undervisning, och i synnerhet hur skriftliga omdömens didaktiska funktion uppfattas av lärare.  

 

Slutligen kan tilläggas att samtalsintervjuer av respondentkaraktär inte bygger på källkritik utan 

det är människors, i det här fallet lärares uppfattningar och attityder som är intressanta. Dessa 

uppfattningar kan inte sägas vara ”sanna” eller ”falska”, utan det gäller att komma åt 

intervjupersonernas tankevärld (Esaiasson, 2007).  
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Resultat och analys 

Resultat, delstudie 1 inriktar sig på lågstadiet och har genomförts och redovisas av Jenni Larsson. 

Resultat, delstudie 2 riktar in sig på mellanstadiet och har genomförts och redovisas av Virginia 

Mari. Resultaten av intervjuerna redovisas under rubriker och underrubriker utifrån studiens 

frågeställningar 1-3. Utifrån resultaten från respektive delstudie görs individuella analyser och i 

avsnittets avslutande del presenteras en jämförande analys för att besvara frågeställning 4. 

Intervjupersonerna är namngivna med L för lärare och siffror där delstudie 1 kommer att 

representeras av intervjupersoner L1, L2 och L3, och delstudie 2 representeras av 

intervjupersoner L4, L5 och L6.  

Resultat, delstudie 1 – lågstadiet  

Här redovisas resultat av intervju med lärare 1, 2 och 3. Resultatet tematiseras utifrån de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. 

Uppfattningar om skriftliga omdömen 

Under införandet år 2008 kände alla de intervjuade lärarna på lågstadiet att det kändes negativt att 

behöva sätta skriftliga omdömen på så små barn då lärarna var oroliga för att de skulle vara 

tvungna att skriva om kunskaper eleverna ”inte” hade och att detta skulle vara hämmande för 

deras utveckling och självkänsla. Som bakgrund till detta var lärarna oroliga för att eleverna skulle 

mista sitt självförtroende och bli mindre motiverade till fortsatt undervisning. 

L1: Först tänkte jag att nu ska man klanka ner på de här små barnen när de precis börjat skolan. 

L2: I början kändes det halvdant att behöva skicka hem omdömen för de var ju så små. 

L3: Det kändes så fel, de är ju så små! 

De intervjuade lärarna känner sig nu mer positivt inställda till skriftliga omdömen efter att några 

år passerat och reaktionerna lagt sig. Det finns dock fortfarande många oklarheter kring 

utformandet av dessa menar L1 som anser att det är ett hårt och tidskrävande arbete trots att det 

arbetats fram mallar på skolan där L1 arbetar. Vidare anser L1 att skriftliga omdömen är bra för 

det synliggör eleverna och den egna verksamheten på ett positivt sätt. L2 har uppfattningenen att 

det är något som de är ålagda att göra, tidskrävande och inte speciellt roligt, men att det kommer 

att bli bra när alla inblandade vet vad de ska göra. På skolan där L2 är verksam håller arbetslagen 

fortfarande på att utforma mallar till sina skriftliga omdömen. De är på god väg att bli färdiga, 

men det uppstår fortfarande oklarheter under varje ny termin när omdömena ska skrivas. Vidare 

anser L2 att skriftliga omdömen ger lärarna möjlighet att konkret visa upp för föräldrar vad deras 
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barn åstadkommit i skolan samt att lärarna på ett enkelt sätt kan reflektera över sin egen 

verksamhet.  

 

L3 menar att den skriftliga bedömningen är tidskrävande och tar tid från annat som måste göras, 

men anser att de skriftliga omdömena öppnat upp för diskussioner i arbetslagen då det krävs att 

lärarna använder samma språk i utformandet av omdömena. L3 anser vidare att skriftliga 

omdömen kommer att upplevas som ett redskap för verksamheten när alla lärare på skolan vet 

hur omdömena ska vara utformade . När kravet på skriftliga omdömen infördes så berättar L1 att 

lärarna på skolan inte fick några direktiv för hur omdömena skulle vara utformade utan de blev 

uppmanade från rektor att det skulle genomföras. Första terminen använde lärarna sig av ett 

kryssystem för att sedan få reda på att det inte skulle utformas på det viset.   

L1: Vi lärare blev lämnade själva att skriva skriftliga omdömen och det var ingen som hjälpte till, vi 

blev lämnade åt vårt öde! 

Vårterminen 2009 ändrade sig de skriftliga omdömenas utseende på begäran av L1:s rektor till att 

istället likna långa uppsatser om eleverna, vilket de uppfattar som tidskrävande speciellt när 

somliga lärare har många elever att sätta omdömen på. Idag så har de landat och erhållit en del 

rutin på hur de ska göra vilket gjort arbetet kring skriftliga omdömen lättare att utföra. Jag tolkar 

de intervjuade lärarnas uppfattningar om skriftliga omdömen som positivt trots att de upplever 

att omdömena tar mycket tid från deras övriga verksamhet vilket genererar till ofrivillig stress och 

irritation kring arbetsmomentet.    

Skriftliga omdömens betydelse för didaktiskt handlande 

Planering       

Angående frågan om hur lärarna ser på skriftliga omdömen i samband med planering av 

verksamheten så är alla intervjuade lärare enstämmiga om att de allesammans på något sätt utgår 

från skriftliga omdömen i de lokala pedagogiska planeringarna. De intervjuade lärarna på 

lågstadiet beskriver var och en för sig att de lokala pedagogiska planeringarna utgår från deras 

egna tolkningar och de identifierar vilka kunskaper som eleverna ska utveckla, samt på vilket sätt 

de ska stödja arbetet kring att nå målen i läro- och kursplaner.4 L1 är precis i starten med att utgå 

från skriftliga omdömen i sin planering av verksamheten tror att det kommer att ske på ett mer 

naturligt sätt när alla vet hur de ska vara utformade mer exakt. Samtidigt påtalar L1 att det blir 

enklare att se om eleverna uppnår målen eller inte på ett väldigt konkret sätt, och utefter det 

måste planeringen förändras eller bibehållas. Skriftliga omdömen styr planeringen av 

undervisningen till stor del och när målen inte uppnås av eleverna krävs det en förändring, detta 

                                                 
4  Lokala pedagogiska planeringar grundas på en lokal uttolkning av läroplanens och kursplanernas mål och 

används för planering av undervisningen i den årskurs eller i det ämne planeringen avser. Se vidare Skolverket 

(2009). 
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blir väldigt synlig när omdömena ska skrivas. L1 påtalar sedan en förhoppning om att upptäcka 

ett fungerande system för att underlätta dokumentationen av elevernas arbete och utveckling.  

L1: Jag hoppas kunna hitta ett system för att dokumentera inför skriftliga omdömen. Jag kan klart 

se att omdömena är sammankopplade till planeringen och skulle bara vilja få en klarhet i allt! 

  L2 poängterar betydelsen av skriftliga omdömen som ett verktyg för planeringen.  

L2: Det är viktigt att jag har rätt grunder när jag planerar så att jag vet att det här ska jag bedöma 

eleverna i mot målen i årskurs 3. Att jag kan se en röd tråd! 

Vidare anser L2 att det är ett verktyg då omdömena synliggör vad som blivit dåligt i planeringen 

och kan på så sätt tänka tillbaka och ändra för sin framtida undervisning. L2 menar sedan att 

skriftliga omdömen gör det enklare att genomföra utvecklingssamtal med vårdnadshavare och 

elever då lärarna konkret kan påvisa utvecklingen hos eleverna, och detta bidrar slutligen till att 

framtida planering blir lättare att utföra.   

L2: Jag måste se till att eleverna får en chans att uppnå målen och då måste jag planera min 

undervisning i klassrummet på olika sätt och det syns sedan i mina skriftliga omdömen. 

L3 är av samma åsikt som de två ovan nämnda lärarna. Skriftliga omdömen med stöd av lokala 

pedagogiska planeringar är en given hjälp i arbetet mot att eleverna ska nå de nationella målen i 

årskurs 3. Det ska bistå och underlätta för lärare att enklare se vad som behöver planeras in i 

undervisningen men också kunna bidra med att klarlägga vad som fungerat positivt. Genom att ta 

reda på vad alla elever behöver utveckla eller redan utvecklat så kan lärare erbjuda den 

undervisning och material som krävs för att nå dit, och då är skriftliga omdömen en bidragande 

del till detta anser L3. 

L3: Jag måste alltid utgå från de nationella målen och kursplaner i min planering och då har jag 

bland annat mina skriftliga omdömen och lokala pedagogiska planeringar till hjälp. Dessa är ju 

liksom sammankopplade. 

Utvärdering 

På frågan om de intervjuade lärarna utvärderar sin egen verksamhet när de skriver skriftliga 

omdömen så säger L1: 

Jag utvärderar mig själv när jag skriver skriftliga omdömen, men det är inte bara dem jag utgår 

ifrån.  

L1 menar att det är viktigt att utvärdera sig själv under hela den verksamma processen för att veta 

vad som behöver förändras eller inte och, då är det inte bara de skriftliga omdömena som ligger 

till grund.  

L1: När jag tänker på min egen utvärdering så tycker jag att det är jätteviktigt att man faktiskt 

utvärderar sig själv och att man förändrar sitt sätt att undervisa på. Man bör ställa sig frågor som, 
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varför gjorde vi så och kunde det blivit annorlunda? Det är viktigt att man blir medveten om sig 

själv och alla barnen.  

L2 och L3 anser båda att de använder skriftliga omdömen som utvärderingsverktyg och betraktar 

dessa som en nödvändighet för att veta att eleverna blir bedömda enligt rätt tillvägagångssätt. De 

utvärderar sedan vad som varit bra respektive dåligt i planeringen av undervisningen.  

L2: Sedan skriftliga omdömen infördes så måste jag utvärdera mig själv för att kunna skriva dem. 

Jag måste utvärdera mig själv för att kunna veta vad jag ska undervisa om och hur jag ska planera 

på bästa sätt.  

L3: Jag utvärderar mig själv när jag skriver skriftliga omdömen. Det sker automatiskt och jag kan 

se tillbaka på vilka dokument jag använt och hur jag gått tillväga. Jag tycker att skriftliga omdömen 

gör det lättare för mig att utvärdera min egen verksamhet. 

L3 anser att skriftliga omdömen bidragit med att underlätta utvärderingen av den egna 

verksamheten i form av att på ett enklare sätt ges möjlighet till att se vilket material som använts 

till undervisningen. Fortsatt ges även potentialen till reflektion av tillvägagångssättet. 

L3: Jag utvärderar min egen verksamhet när jag skriver omdömena och då tänker jag på vad vi ska 

göra, hur vi gått tillväga och vad behöver jag arbeta mer med. Det är ett bra verktyg för mig! Innan 

kravet på skriftliga omdömen kom reflekterade jag inte riktigt lika mycket på vad jag gjort i min 

undervisning som jag gör idag när jag skriver omdömena. Nu blir det automatiskt så att jag 

verkligen går igenom allt jag gjort. 

Analys 

Samtliga intervjuade lärare var till en början negativt inställda till införandet av skriftliga 

omdömen. Som bakgrund till detta missnöje var att det var upp till rektorerna på respektive skola 

att besluta om utformningen av de skriftliga omdömena och meningen med dessa är att förtydliga 

elevens kunskapsutveckling i relation till de nationella målen (Skolverket, 2008). Dock ansåg alla 

de tillfrågade lärarna att rektorerna lämnade över alldeles för mycket ansvar på arbetslagen för 

egen tolkning av utdelat material och enligt Tsagalidis (2005) så ska inte de skriftliga omdömena 

utgå från läraren eller arbetslagets uppfattningar, inställningar, föreställningar eller åsikter utan 

istället ska bedömningen vara baserad på de nationellt fastställda målen för utbildningen. Vidare 

uppger samtliga intervjuade lärare att det kändes olustigt att behöva sätta skriftliga omdömen på 

så små barn vilket kan tänkas bero på att de upplevde en form av bedömning som kan relateras 

till summativ bedömning. I promemorian angående skriftliga omdömen framhålls tydlig att: 

”Informationen bör vara formativ, dvs. läraren lyfter under pågående process fram elevens 

utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera till fortsatt lärande.” (Utbildningsdepartementet, 2008, 

s. 5). Den summativa bedömningen har som syfte att ta reda på vilka kunskaper eleven lärt sig vid 

ett visst tillfälle och detta kan upplevas som att sätta betyg på de yngre barnen (Pettersson, 2005). 

En tänkbar orsak till lärarnas upplevda olustkänslor kan vara att de relaterade skriftliga omdömen 

till den summativa bedömningsformen i stället för den formativa som angavs vid införandet. Tre 
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år efter införandet av skriftliga omdömen uttrycker samtliga lärare att de är mer positivt inställda 

till skriftliga omdömen då de erhållit mer kunskap och rutin i utförandet. Jag tolkar detta som att 

de blivit mer bekväma och säkra i arbetsuppgiften och att de kan se möjligheten till egen 

utveckling, det vill säga som ett positivt redskap för den egna verksamheten. Detta 

överensstämmer med vad Stiggins (2007) påtalar om att lärare genom att bedöma under pågående 

inlärningsprocess kan få kunskap om huruvida undervisningen behöver förändras och att detta 

blir ett redskap för att kvalitetssäkra sin verksamhet. 

 

När det kommer till uppfattningar i förhållande till tidsaspekten för att utforma de skriftliga 

omdömena så är de tre intervjuade lärarna eniga om uppfattningen att det tar mycket tid att 

skriva skriftliga omdömen samt att de tar tid från övrig verksamhet. Enligt Nyström (2004) så 

krävs det av läraren kunskaper om olika bedömningsformer för att alla elever på bästa sätt ska 

kunna visa vad de kan och detta kräver att lärare får det tidsutrymme och kunskap som krävs, 

vilket enligt de intervjuades uppfattning inte fanns. Enligt Andersson (2010) så har skriftliga 

omdömen stor påverkan på lärarrollen. Det framkom på olika sätt att alla tre intervjuade lärarna 

upplevde att de inte hade fått tillräckligt med information och anvisningar om hur de skriftliga 

omdömena skulle vara utformade. Det som uttalades var att det saknade tydliga direktiv för 

faktiska formuleringar i skrift. Lärarna uttryckte sig kritiskt rörande att de inte erhållit tillräcklig 

med information från rektorerna för att kunna skriva professionella omdömen och att de lades 

för mycket ansvar på arbetslagen. Dessa åsikter stämmer klart överrens med tidigare forskning 

som Håkan Andersson (2010) genomfört där han åskådliggör att lärare saknar instruktioner och 

riktlinjer för utformandet av skriftliga omdömen. . 

 

Alla intervjupersonerna är eniga i frågan angående att skriftliga omdömen tillsammans med lokala 

pedagogiska planeringar ligger till grund för planering av undervisning. Detta stämmer överrens 

med vad Rostvall och Selander (2008) skriver gällande att lärare måste ta ställning till vilken 

inlärningsmetod och inlärningsteori som passar bäst vid olika undervisningstillfällen, och 

beroende på vilka teorier och redskap läraren använt sig av i planeringen av undervisning så får 

de konsekvenser. Vidare så överresstämmer det också med vad Black och Wiliam (2009) skriver 

då skriftliga omdömen är en formativ bedömning och fokuserar på lärare och elevers roll i 

verksamheten gällande att ta fram och tolka väl strukturerad och planerad undervisning. Enligt 

studien som Håkansson (2010) utfört så visar den att det finns fördelar med skriftliga omdömen 

för lärare i verksamheten då de ger ökad tydlighet i kontakten med föräldrar och elever jämfört 

med muntlig information.  Detta stämmer överrens med L2:s åsikt i resultatdelen gällande att 

skriftliga omdömen bidrog till att underlätta för utvecklingssamtal med vårdnadshavare och 

elever, samt att progressionen av elevers kunskaper visades konkret med hjälp av den skriftliga 

dokumentationen. I enlighet med vad Skolverket (2008) skriver rörande den muntliga 

informationen i utvecklingssamtalen utökas och klarläggs den med hjälp av skriftliga omdömen, 
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och i samtliga ämnen så förtydligar det elevernas kunskapsutveckling i relation till de nationella 

målen. Samtliga intervjuade lärare i delstudien är eniga i åsikten om att de betraktar skriftliga 

omdömen som en bedömningsform för vägledning i planeringen av undervisning samt även som 

hjälpmedel för att förändra den om det skulle bli nödvändigt. Detta kan ses mot bakgrund i vad 

Black och Wiliam (1998) beskriver om att den framåtsyftande bedömningen leder till möjligheter 

för läraren att förändra sin undervisning genom att formativ bedömning skapar respons på de 

aktiviteter som genomförts. Enligt deras förklaring bör läraren på så sätt använda sig av den 

formativa bedömningen för att anpassa sin undervisning. 

 

För att kunna bedöma elevers kunskapsprogression formativt det vill säga under pågående arbete 

krävs det att läraren vet hur dokumentationen går till vilket överrensstämmer med vad Gipps 

(1994) skriver att den formativa bedömningen sker under arbetsprocessens gång och ska 

användas för att vägleda denna. Skolverket (2008) påtalar också att den skriftliga 

dokumentationen ska underlätta lärarens arbete och skapa gynnsammare förutsättningar för att 

bedöma påföljderna av den egna undervisningen. L1 hävdar emellertid för egen del bli effektivare 

och mer professionell i sin dokumentation som sedan ska ligga till grund till genomförandet av 

skriftliga omdömen. 

 

I delstudien framkommer att samtliga tre lärare är samstämmiga i att skriftliga omdömen är ett 

hjälpmedel till utvärdering av verksamheten. L1 utvärderar inte sin egen verksamhet enbart med 

stöd av skriftliga omdömen men anser att det är ett viktigt redskap för att bli medveten om sig 

själv och eleverna. Detta stödjer sig på vad Jank och Meyer (2007) förklarar att det pedagogiska 

handlandet är väldigt komplext och är beroende av många faktorer. Det går inte att förklara alla 

företeelser lärare väljer utifrån endast en teori, men skriftliga omdömen som utvärderingsverktyg 

kan hjälpa till att visa vilka teorier som kan vara att föredra. Min tolkning av L2 och L3 är att de 

tar mycket hjälp av skriftliga omdömen när de ska utvärdera den egna verksamheten. Båda anser 

att de underlättar för att se tillbaka på val av didaktiska metoder i undervisningen samt att det gör 

det lättare att bli medveten om sig själv och eleverna. Deras åsikter kan beaktas i hänsyn till vad 

Lindberg (2005) påtalar om den formativ bedömningen, att den har två syften som direkt 

påverkar lärares arbete. Det första är att läraren planerar för undervisningstillämpningar som 

främjar elevernas kunskapsprogression, och det andra är huruvida undervisningen fungerat, det 

vill säga utvärdering av verksamheten. I de fall som undervisningen inte lett till önskat resultat 

kan då korrektioner bli aktuella med avsikt att optimera undervisningen. Sammanfattningsvis 

tolkar jag att samtliga intervjuade lärare i delstudien är av åsikten att skriftliga omdömen är ett 

stöd för utvärderandet av den egna verksamheten och de didaktiska val som följer. Detta kan 

relateras till det teoretiska perspektivskiftet - med bedömning av lärande till bedömning för lärande 

- att undervisningsmetoder som inte tillvaratar på bedömningens möjligheter till förbättrad 

undervisningstradition medför sämre standard i skolan. Lärare som inte tar tillvara på den 
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formativa bedömningens förmåga för kvalitetssäkring låter bli att inkludera bedömning som ett 

informativt didaktiskt redskap (Sadler, 1989). 

Resultat, delstudie 2 – mellanstadiet  

Här redovisas resultat av intervju med lärare 4, 5 och 6. Resultatet tematiseras utifrån de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. 

Uppfattningar om skriftliga omdömen 

I intervjuerna framträder överlag en positiv inställning till skriftlig omdömen hos de tre 

intervjuade lärarna verksamma på mellanstadiet. Samtliga tre lärare påtalar också att det har varit 

en relativt lång väg för att kunna se det som är fördelaktigt med att skriva skriftliga omdömen då 

de upplevde osäkerhet vid själva införandet höstterminen 2008. Att skriftligt bedöma elever 

upplevde ingen av lärarna som något märkvärdigt, de menar att bedömningar görs kontinuerligt 

för att kunna se var eleverna befinner sig och var eleverna ska vidare kunskapsmässigt. Däremot 

var det mer praktiska aspekter av de skriftliga omdömenas utformning som de initialt upplevde 

som osäkert då de skriftliga omdömena inte var nationellt standardiserade. Lärare 5 och 6 tyckte 

att de inte hade fått tillräckligt mycket stöd och tid att sätta sig in i hur skriftliga omdömen skulle 

skrivas vid tiden för verkställandet av beslutet. L5 beskriver de första två terminernas skriftliga 

omdömen: 

L5: Det var lite som att skriva i blindo, man fick köra lite på hur man trodde det skulle göras 

utifrån den ganska knapphändiga information vi fick från rektor och det man kunde läsa sig till 

från Skolverket. Det kändes inte riktigt som att rektorn heller hade hunnit bestämma sig för hur de 

skulle skrivas, alltså utformas… och ja… kollegorna gjorde på samma sätt. Vi gjorde så gott vi 

kunde. Utifrån vår förståelse av hur det skulle göras. 

L6 beskriver en liknande situation för egen del och bland sina kollegor, innehållsmässigt var det 

mer klart vad som skulle inkluderas men hur det praktiskt skulle skrivas rådde det förvirring om i 

kollegiet och rektor lämnade det öppet för egna tolkningar. L4 talar om att det på hennes skola 

hölls fortbildning för lärarna med konsulter som kom in för att stötta lärarna då de skriftliga 

omdömena skulle börja skrivas 2008. Exakt hur rektorn hade fått tag i dessa konsulter kom hon 

inte ihåg men det var två personer som var väl insatta i området bedömning. Konsulterna kunde 

ge konkreta råd för utformningen vilket uppskattades då mycket diskussioner kring detta hade 

uppstått inför höstterminens skriftliga omdömen. Trots detta så kändes det inte helt klart hur det 

skulle skrivas, det kunde exempelvis tolkas lite olika inom arbetslaget vad fokus skulle ligga på, 

men det gav en grund att stå på.  
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Gemensamt för de tre intervjuade lärarna är att synen på skriftliga omdömen har blivit mer och 

mer positiv ju mer osäkerheten har sjunkit undan. Lärare 6 uttrycker sitt nuvarande 

förhållningssätt till skriftliga omdömen: 

L6: Nu kan jag mer se varför de skrivs, alltså nyttan med dem. Både elever och föräldrar upplever 

ju informationen som tydlig, den aspekten tror jag framträdde redan från början. Men det är först 

nu, när jag känner mig säkrare på hur man faktiskt gör, som jag kan se nyttan för egen del, hur det 

hänger ihop med allt det andra. Från början var jag så absorberad av att göra rätt, formen, 

ordvalen och så vidare. Men så är jag nästan alltid när det gäller nya saker. Nu kan jag arbeta 

vidare.  

Av intervjuerna framgår att alla de intervjuade lärarna upplevde osäkerheten som jobbigt, mycket 

tid och energi verkar ha gått åt till utformandet av de skriftliga omdömena, hur de skulle uttrycka 

sig när det var i skrift. Ordval och mängd av text var två aspekter som nämndes som oklart vid 

införandet samt att rektorn inte hade styrt utformningen i tillräcklig grad. Lärare 4 var den av de 

tre intervjuade lärarna som hade haft minst negativ inställning till skriftliga omdömen vid 

implementeringen även om alla tre lärare hade en rådande positiv uppfattning om skriftliga 

omdömen. 

 

Gemensamt för de tre lärarna är att den sida av skriftliga omdömen som betraktas vara negativ är 

tidsaspekten. De uttrycker att det tar oerhört mycket tid att skriva de skriftliga omdömena. Det 

arbete som föregår skrivandet, bedömningsunderlag som ska gås igenom och den formativa 

utformningen som inte bara visar eleverna hur de ligger till i nuläget utan också kan gå vidare är 

de inslag som nämns som mest tidskrävande att formulera. Även om samtliga lärare ser vinster 

med detta så måste denna tid tas från andra delar av verksamheten.  

L4: Det snor tid från att planera vanliga lektioner, det där med att man ska rätta saker, planera för 

nästa lektion.  

Tidsaspekten återkommer ett flertal gånger i alla tre intervjuerna och det framträder tydligt att 

detta anses vara betydande nackdel även om de skriftliga omdömenas funktion i sig framställs av 

lärarna som fördelaktig.    

 Skriftliga omdömens betydelse för didaktiskt handlande 

Planering 

När det gäller frågan om skriftliga omdömens framåtsyftande påverkan menar alla tre lärare att 

omdömena bidrar till planeringen. L4 uttrycker att hennes planering påverkas främst indirekt 

genom att de lokala pedagogiska planeringarna som hon upprättar för olika arbetsområden 

påverkas. Då lokala pedagogiska planeringar upprättas så är dessa tillsammans med de 

bedömningsmatriser hon formulerar en central del av underlaget för de skriftliga omdömena, L4 
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menar att hon i de lokala pedagogiska planeringarna noga avväger vilka mål eleverna ska uppnå 

och i synnerhet att detta ska kunna bedömas: 

L4: När man skriver en lokal pedagogisk planering måste man ju tänka på hur man lägger upp 

undervisningen eftersom allt måste kunna bedömas. Om jag planerar undervisningen utan att noga 

tänka efter hur, eller snarare att jag verkligen kan bedöma elevernas prestationer så har jag ju inget 

underlag till de skriftliga omdömena sen. 

L5 och L6 talar också om betydelsen att vid planering ha mål som är distinkta så att 

bedömningen grundas på tydliga och väl genomtänkta kriterier.  

L5: Fördelen med lpp:er som jag ser nu som jag inte såg i början det är att man faktiskt måste 

utveckla sin egen undervisning och att man måste tänka igenom vad det är man gör och varför.5 

L5 fortsätter med att förklara att även om hon alltid ansett sig vara tydlig för egen del med syfte 

och mål med undervisningen så är det fördelar med att förtydliga detta skriftligt genom lokala 

planeringar och bedömningsmatriser. Skriftliga lokala planeringar och olika bedömningsmatriser 

användes även innan införandet av skriftliga omdömen men det var först efter införandet som 

”det tog fart”. Även L6 beskriver att arbete med lokala pedagogiska planeringar och 

bedömningsmatriser förekom innan skriftliga omdömen, fast då med benämningen ”lokala 

kursplaner med tillhörande bedömningsmatris”. L6 anser att arbetet med lokala planeringar har 

utvecklats på hans skola sedan införandet av skriftliga omdömen eftersom: 

L6: Man måste ju verkligen ha ett underlag till omdömena, det går inte att köra på magkänsla 

direkt. Och det är bra. 

L5 och L6 talar även om att planering av undervisning påverkas på så sätt att om bedömningen 

visar att det finns ett flertal elever som inte har nått det som var tänkt att uppnås så får det 

framtida konsekvenser i form av som L6 uttrycker det; ”man får trycka lite extra på det i 

fortsättningen”. Detta kan tolkas som att planeringen påverkas genom att fokus i framtida 

undervisning kommer ligga på det innehåll som bedömningen visade behövde förstärkas.  

Utvärdering 

Samtliga lärare anser att skriftliga omdömen i hög grad bidrar till att de utvärderar sin verksamhet. 

L4 talar om att de skriftliga omdömena och de lokala pedagogiska planeringarna som utgör 

underlag samlas in av rektor en gång per termin och att respektive lärare på skolan tillsammans 

med rektor utvärderar olika aspekter av undervisningen med stöd av materialet. Hon beskriver att 

det uppskattas att tillsammans med rektor reflektera och diskutera undervisningens utfall och 

utvecklingsmöjligheter; 

L4: I medarbetarsamtalen i samband med utvecklingssamtal och skriftliga omdömen då vi talar om 

detta så utvärderar man verkligen undervisningen, Det är bra på så sätt att man då får både ett 

                                                 
5 Lärare 5 använder sig i citatet av förkortningen lpp:er, vilket avser lokala pedagogiska planeringar. 
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utifrånperspektiv från rektor och ett inifrånperspektiv från sig själv, tillsammans känns det givande 

och ger faktiskt bra diskussioner. 

L4 beskriver vidare att det ger möjligheter att ha diskussioner kring detta även i arbetslagen 

tillsammans med rektorn som då har en helhetsbild över hur det ser ut på skolan. Dessa 

diskussioner innefattar även hur de lokala pedagogiska planeringarna ser ut och hur de skriftliga 

omdömena utformas då skolan strävar efter att ett gemensamt språk ska synliggöras i de skriftliga 

omdömena. L4 anser att utvärderingsaspekten av skriftliga omdömen är det som hon har mest 

nytta av och i samband med detta talar hon om att även eleverna ser ett värde med utvärdering, 

framför allt inför stundande utvecklingssamtal. Eleverna får självskatta sig och utvärdera sin egen 

insats i respektive arbetsområde för att skapa medvetenhet om sitt eget lärande, de har då 

bedömningsmatrisernas kriterier till stöd som de kan utgå ifrån. Utvärdering av undervisningen 

sker således på ett flertal sätt i samband med de skriftliga omdömena vilket är anledningen till att 

L4 tycker att hon har stor nytta av detta.  

L5 beskriver att utvärdering sker genom att hon reflekterar över sin undervisning då hon 

bedömer eleverna och skriver de skriftliga omdömena. Hon uttrycker sig i samband med detta på 

följande sätt; 

L5: Det är ju så att om flera elever inte når målen, ja då måste jag ju vara lite självkritisk och 

fundera på varför de inte gör det. Kanske skulle de behövt att jag gjorde på ett annat sätt, och då 

tar man ju det till sig som lärare. 

L6 framställer utvärderingsaspekten på ett liknande sätt, han menar att utvärdering sker genom 

att elevernas förhållande till kunskapsmålen speglar undervisningen i hög grad. Han poängterar 

att det alltid är värt att tänka på vad som kan orsaka att elever uppnår olika kunskapsnivåer i 

bedömningssituationer; 

L6: Det kan ju finnas en mängd anledningar till att elever lyckas olika bra, det viktigaste för mig är 

att först se till hur undervisningen skett och om det kan ligga en anledning där. Vilket det inte alltid 

gör, men då måste det ju uteslutas. 

Gemensamt för L5 och L6 är att utvärdering av verksamheten sker mer individuellt, de själva 

ansvarar för att evaluera sitt arbete även om de uttrycker att vissa saker diskuteras i mer allmänna 

ordalag med kollegor, till exempel utvärdering av undervisningsmaterial. De uttrycker inte att det 

förekommer någon typ av systematiserad utvärdering i skolan i samband med skriftliga omdömen 

utan att det är upp till varje lärare. Att diskutera utvärderingsfrågor med skolledning kan de inte 

minnas att de har gjort i ensamt syfte. L5 talar om att utvärdering brukar nämnas i samband med 

hela skolans verksamhet, men att utvärdering av den egna verksamheten förväntas göras av 

respektive lärare eller möjligtvis i arbetslagen. Självbedömning av elever som en del av underlaget 

för utvärdering av verksamheten nämndes av L4 men användes inte av L5 och L6 på ett 

systematiskt sätt. L5 säger angående detta; 
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L5: Jag pratat ju med eleverna om hur de tycker att det går i olika ämnen, men jag ber dem inte 

bedöma sig själva på ett organiserat sätt liksom. Det har inte känts aktuellt, bara. 

L6 nämner att det är tidskrävande med att eleverna skulle utvärdera undervisningen och den egna 

insatsen; 

L6: Det är klart, om jag hade mer tid skulle jag nog gärna låta eleverna utvärdera det vi gjort och 

hur de upplever att de utvecklats, då har man ju som lärare två sidor att utgå ifrån, sin egen och 

elevernas. Men hur ska man hinna med allt? Det blir så lätt så att såna grejor, som egentligen skulle 

vara bra, glöms bort.  

L6 säger vidare att självbedömning är något som han skulle vilja utveckla, både för att utvärdera 

undervisningen ur elevsynpunkt men även för att det är ett bra sätt att öka elevernas medvetenhet 

om det egna lärandet vilket nu sker mer genom allmänna diskussioner och samtal med eleverna. 

Analys 

De intervjuade lärarnas rådande inställning till skriftliga omdömen kan tolkas vara positiva. 

Bedömning anses vara en naturlig del av läraruppdraget och lärarna uttrycker att det är ett sätt för 

dem att synliggöra elevernas progression och väg framåt i kunskapsutveckling. Denna åsikt kan 

sättas i samband med den aktuella bedömningskultur som Lundahl (2007) beskriver, att 

bedömning är en naturlig del av undervisning och elevers lärande. Det som sågs vara negativt vid 

implementeringen var att det rådde stor osäkerhet kring hur skriftliga omdömen skulle utföras 

och L5 uttrycker sig kärnfullt genom att påtala att hon ser nyttan med skriftliga omdömen i 

samband med skrivandet av lokala pedagogiska planeringar, men att det inte var självklart i början 

av implementeringsprocessen. Det var helt enkelt för mycket andra saker att tänka på, praktiska 

aspekter som var oklara. Den osäkerhet som förekom kan ses som ett fördröjande av de skriftliga 

omdömenas positiva påverkan på verksamheten, lärarna ser nu fördelar men uttryckte att det har 

tagit relativt lång tid att upptäcka dessa fördelar. Tidsaspekten ansågs vara en negativ konsekvens 

av skriftlig omdömen redan vid införandet och den rådande uppfattningen är fortfarande 

densamma, det tar mycket tid att arbeta med skriftliga omdömen. Detta kan beaktas i samband 

med att formativ bedömning initialt kräver merarbete av lärare då de ställer om sitt arbetssätt 

(Black, 2003). Skriftliga omdömen är en relativt ny förordning som har varit i bruk mindre än tre 

år vilket kan innebära att inledningsskedet inte ännu är över och som enligt Black (2003) innebär 

en tillfälligt ökad arbetsbörda för lärare men som på längre sikt kan effektivisera undervisningen.  

 

Samtliga intervjuade lärare uttrycker att de upplever skrivandet av skriftliga omdömen som 

mindre komplicerat än vid införandet, något som kan förklaras av en ökad förtrogenhet med 

själva förfarandet. Framför allt L4 och L6 uttryckte en känsla av uteblivet stöd och riktlinjer från 

rektor vid införandet vilket kan sättas i paritet med resultatet i Anderssons (2010) studie där ett 

liknade resultat beskrivs och där han problematiserar det ansvar som ålades rektorerna gällande 

skriftliga omdömen  
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Gällande skriftliga omdömens betydelse för planering framkommer att de intervjuade lärarna tar 

skriftliga omdömen i beaktande främst när det gäller att planera för tydliga och utvärderingsbara 

mål för undervisningen så att de har ett bra underlag då de skriver skriftliga omdömen. Ingen av 

lärarna uttrycker dock att undervisningen får inriktning av att de prioriterar det enkelt mätbara 

utan snarare att de tydliggör målen bland annat genom lokala pedagogiska planeringar och 

bedömningsmatriser. Lärarna menar att detta arbete utgör grunden för att sedan anpassa sin 

undervisning så att eleverna bereds möjlighet att visa sina kunskaper. Detta kan ses mot bakgrund 

av det som Nyström (2004) formulerar som en gemensam faktor i diskussioner rörande 

bedömning, att bedömningen utgår från en strävan för att elever ska kunna visa vad de kan. 

Denna strävan uttrycktes av lärarna förverkligas genom arbetssätt, de lokala pedagogiska 

planeringarna och bedömningsmatriserna snarare än att de gav företräde till 

undervisningsinnehåll som är enkelt mätbart. Det som uttalades särskilt av L6 var att vid analys 

av skriftliga omdömen så eftersöks mönster i de bedömda elevprestationerna och att om detta 

upptäcks så anpassas undervisningen i fortsättningen utefter detta, ”man får trycka lite extra på 

det i framtiden”. På så sätt kan det sägas att det didaktiska handlande påverkas direkt av de 

skriftliga omdömena och den framåtsyftande funktion de är tänkta att ha. Detta stämmer väl 

överens med Black och Wiliams (1998) yttrande om att den information som framkommer med 

fördel kan användas av läraren för att modifiera undervisningen och att detta är fundamentalt för 

en formativ bedömning.  

 

Utvärdering uttrycks i likande termer av L5 då hon påtalar att hon reflekterar över sin egen 

undervisning då hon gör bedömningar inför skrivandet av omdömena, i synnerhet om ett flertal 

elever visar att de inte uppnår målen. I samband med detta så utvärderar hon både metod och 

innehåll och ”tar till sig” möjliga förändringar i framtida undervisning, detta står i 

överensstämmelse med att skriftliga omdömen är en klar påverkande faktor på didaktiskt 

handlande då det handlar om utvärdering. L4 ger uttryck för att utvärdering av undervisning 

påverkas på ett positivt sätt genom arbetet med skriftliga omdömen och underlaget för detta i 

form av lokala pedagogiska planeringar och bedömningsmatriser, arbetet stöds av skolledningen 

och anses vara utvecklande för den egna undervisningen. Emellertid så uttrycker både L5 och L6 

att den utvärdering som sker i samband med skriftliga omdömen sker individuellt och att skolans 

arbete med kvalitetsutveckling av verksamheten inte tar tillvara på de möjligheter som de 

individuella lärarnas formativa bedömning erbjuder. Detta påvisas även av den uppföljning och 

utvärdering som gjordes ett år efter de skriftliga omdömenas införande där en lärarenkät visade 

att man inte såg arbetet med individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen gagna ett 

lärande för verksamheten och skolans kvalitetsutveckling i sin helhet (Skolverket, 2010).  
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En av lärarna tog specifikt upp elevers självbedömning som hon menade bidrog till hennes 

utvärdering av undervisningen. Självbedömning är en viktig komponent i de fem nyckelstrategier 

för formativ bedömning som beskrivs av Wiliam (2010). Inte minst kan detta bidra till att aktivera 

eleverna som ägare av sitt eget lärande och klargöra kriterierna för att lyckas med sitt lärande 

vilket är en viktig del i den process som formativ bedömning har som mål (Korp, 2003). De två 

lärare som inte arbetade med självbedömning på ett systematiskt sätt ställde sig inte negativa till 

denna typ av bedömning men återigen nämndes tidsbrist som ett hinder för att utveckla detta 

arbetssätt, värt att nämna i samband med det är att dessa två lärare inte upplevde något nämnvärt 

samarbete eller stöd i vare sig kollegiet eller från skolledning. En möjlig tolkning av detta är det 

som Sadler (1989) beskriver som att då bedömningens möjligheter till förbättrad undervisning 

förbises så kan skolans kvalitet bli lidande. Det är naturligtvis inte möjligt att uttala sig om de 

respektive skolor som de intervjuade lärarna arbetar på har, eller inte har, ett väl fungerande 

arbete för kvalitetssäkring. Däremot kan det konstateras utifrån de intervjuade lärarnas utsagor att 

deras erfarenheter av arbetet med bedömning inte tas tillvara på ett organiserat sätt.  

 

Sammanfattningsvis uttrycker de intervjuade lärarna en positiv uppfattning om skriftliga 

omdömen och den betydelse som bedömningen innebär för deras utvärdering och planering av 

verksamheten. De uttrycker att deras didaktiska handlande påverkas av arbetet med skriftliga 

omdömen och att de på ett flertal sätt arbetar med formativ bedömning på ett sätt som har 

betydelse för deras didaktiska verksamhet. Den intention som uttrycks av Skolverket (2008) att 

arbetet med bedömning ska bidra till att planera, utvärdera och vid behov förändra 

undervisningen kan på så sätt anses ha fått verkan. I intervjuerna med lärarna framkommer dock 

att processen har varit relativt lång för att nå Skolverkets intention och att lärarna anser att det 

finns stora möjligheter att nyttja element i den formativa bedömningen som de ännu inte hunnit 

utveckla, ett exempel på detta är självbedömning. Detta i samband med en kritisk syn på 

bristande information och stöd vid implementeringen av skriftliga omdömen kan tolkas som en 

orsak till fördröjning av att uppfatta de fördelaktiga didaktiska implikationer som lärarna uttrycker 

att de numer ser. Bedömningsarbetet befinner sig i en process och skulle med försiktighet kunna 

kopplas till den formativa bedömningens initiala fas som Black (2003) beskriver, en fas 

innehållande en ökad arbetsbörda för lärare. Denna syn på ökad arbetsbelastning framträder även 

tydligt i den studie som utfördes av Andersson (2010) där en konsekvens som framhålls av de 

medverkande lärarna är att det resulterar i minskad tid för förberedelse av undervisning.  

Jämförande analys 

Den mest framträdande skillnaden mellan studiens lärare verksamma på lågstadiet och 

mellanstadiet är inställningen till skriftliga omdömen vid införandet. Lågstadielärarna uttryckte att 

de hade haft negativa känslor inför det faktum att de blev tvungna att ge skriftliga omdömen till 

de yngsta barnen. Mellanstadielärarna gav inte uttryck för att de hade upplevt denna skriftliga 
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bedömning som markant annorlunda från den bedömning de ansåg sig använda för att se sina 

elevers kunskapsutveckling och väg framåt. Olikheterna i inställning som framträder mellan 

lärarna verksamma på låg- respektive mellanstadiet är överensstämmande med de skillnader i 

uppfattningar hos lärare verksamma i olika åldersgrupper som beskrivs av Djuvfeldt och 

Wedman (2007). Även den uppföljning och utvärdering som gjordes av Skolverket (2010) visade 

att lärare för de yngsta barnen hade en mer restriktiv hållning gentemot skriftliga omdömen som 

en naturlig del av det pedagogiska arbetet. Den initiala syn på bedömning som lärarna beskrev vid 

införandet av skriftliga omdömen kan kopplas till ett perspektiv som synliggör uppfattningar om 

summativ respektive formativ bedömning. Den summativa aspekten framträdde hos 

lågstadielärarna då de i början hade farhågor att de skriftliga omdömena främst skulle uttrycka 

elevernas aktuella kunskaper vid ett visst tillfälle i relation till styrdokumentens mål. Om elevernas 

kunskaper vid tidpunkten för utfärdandet av skriftliga omdömen inte uppfyllde målen ansåg 

lärarna att det var en fara för elevernas motivation och självförtroende. Mellanstadielärarna 

uttryckte emellertid att de redan vid införandet såg bedömning som en naturlig del av sitt arbete 

då det ansågs ha en framåtsyftande funktion för eleverna. Detta synsätt stämmer överens med 

den formativa bedömningsformen vars huvudsakliga syfte är att vara vägledande i lärandet.  

 

Den uppfattning om skriftliga omdömen som lågstadielärarna först hade vid införandet har dock 

kommit att ändras och närmat sig det formativa tankesättet kring bedömning. Samtliga 

intervjuade lärare är av åsikten att de med tiden har kommit att se fördelar med skriftliga 

omdömen och kan använda dem på ett konstruktivt sätt i verksamheten vilket är Skolverkets 

intention. En kritisk syn på tidsaspekten uttalades av samtliga lärare som menade att arbetet med 

skriftliga omdömen tar mycket tid från övriga arbetsuppgifter. Liknande synpunkter på ökad 

arbetsbelastning uttalades även av lärare i Håkan Anderssons (2010) studie. Denna syn på ökad 

arbetsbörda kan jämföras med det som Black (2003) skriver om att formativ bedömning i ett 

inledningsskede kan upplevas medföra merarbete för lärare. Detta nämns av Black (2003) vara en 

kortsiktig följd i början av arbetet med formativ bedömning, på lång sikt kompenseras detta av 

effektivisering av undervisningen vilket är tidsbesparande för lärare genom att de största 

insatserna sätts in där kunskapsinhämtnings utdelning maximeras. Denna effektivisering ter sig 

inte fått genomslag fullt ut hos de intervjuade lärarna men de har med tiden kommit att 

uppmärksamma fördelar med den bedömning de gör i samband med skriftliga omdömen. 

Lärarnas uppfattning om bedömning som både fördelaktig och arbetsbelastande kan utifrån detta 

perspektiv ses vara ett steg i den omställning som Black (2003) beskriver gällande arbetet med 

formativ bedömning.  Andersson (2010) visar även på ett missnöje hos lärarna över otydliga 

direktiv från rektorer rörande utformningen av de skriftliga omdömena, också detta är 

överensstämmande med vårt resultat och uttrycks av lärare på både låg- och mellanstadiet. 

Avseende planering och utvärdering menar samtliga lärare att skriftliga omdömen utgör underlag 

för att på ett konkret sätt synliggöra hur deras undervisning har fungerat och eventuellt behöver 
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förändras till det bättre. På så sätt ger bedömningen lärarna möjlighet att både klarlägga vad som 

behöver planeras in i undervisningen samt reflektera över vad som fungerat positivt för elevernas 

kunskapsutveckling. Denna inverkan på lärarnas arbete omtalas av Lindberg (2005) som en av 

fördelarna med formativ bedömning och bedömningen fungerar då som ett vägledande didaktiskt 

redskap.  
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Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar gällande skriftliga omdömens 

utvecklande funktion för deras verksamhet samt hur undervisningen påverkas av arbetet med 

bedömning. Studiens resultat visar att de skriftliga omdömena har betydelse för lärarnas 

verksamhet då de använder sig av bedömningen på ett sätt som påverkar deras didaktiska 

handlande. Den intention med skriftliga omdömen som beskrivs av Skolverket (2008) med en 

formativ funktion för lärare har fått genomslag i deras arbete. Samtliga lärare uttrycker att deras 

planeringar utgår både från att ta tillvara på det som bedömningarna påvisat vara bra i 

undervisningen och det som potentiellt kan förbättras. Vidare medtog de i sina planeringar 

aspekter om att undervisningsmålen ska vara mätbara så eleverna har klara möjligheter att visa sitt 

kunnande. I och med de skriftliga omdömenas införande har lärarnas arbete med att planera för 

tydliga och utvärderingsbara mål i undervisningen utvecklats på ett positivt sätt. Utvärdering sker, 

men med undantag av lärare 4 i delstudie 2 sker denna utvärdering och reflektion mest 

individuellt. Lärare 4 som tillsammans med rektor och andra lärare på sin skola utvärderar 

verksamheten med hjälp av skriftliga omdömen är den enda av de medverkande lärarna som 

beskriver det som Eggen (2010) benämner en konstruktiv bedömningskultur. Genom att 

tillvarata och systematiskt arbeta med kunskaper och erfarenheter av bedömning kan den 

didaktiska verksamheten utvecklas och den lärare som beskriver ett sådant arbetssätt på sin skola 

är också den lärare som kan anses ha utvecklat sitt arbete med formativ bedömning mest. Bland 

annat beskriver denna lärare ett konsekvent arbete med elevers självbedömning, vilket är ett 

väsentligt inslag i formativ bedömning.     

 

Den tydligaste skillnaden mellan lärarna på olika stadier kan urskiljas i beskrivningarna av deras 

uppfattningar om skriftliga omdömen vid tiden för införandet. Lärarna för de yngre eleverna 

beskriver ett förhållningssätt som var betydligt mer avståndstagande än mellanstadielärarnas. 

Lågstadielärarnas framställning kan med sina farhågor för elevernas välbefinnande tydligt kopplas 

till det som i internationell litteratur benämns responsibility, det vill säga lärares tillvaratagande av 

elevers intressen. Dessa lärares initialt upplevda krav på bedömning utan pedagogiska fördelar 

kan då ses som en typ av redovisningsskyldighet och som termen responsibilitys motpol, nämligen 

accountability (Sirotnik, 2002). Detta anser vi synliggör att bedömningar inom skolan fortfarande 

befinner sig inom ett spänningsfält av administrativa och pedagogiska intressen. Det antyder att 

det finns ett behov inom skolan av att utveckla en konstruktiv bedömningskultur och tillvarata de 

positiva konsekvenser som formativ bedömning medför.  

 

De intervjuade lärarna uttrycker att de ser skriftliga omdömen som en påverkande faktor när det 

gäller planering och utvärdering. De beskriver överlag en effekt av bedömning som stämmer 
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överens med de didaktiska konsekvenser som tidigare forskning påvisat i samband med formativ 

bedömning. Ett tydligt resultat är att den positiva synen på skriftliga omdömen och perspektivet 

på bedömning som fördelaktigt ur didaktisk synpunkt, har tagit relativt lång tid att utveckla för 

lärarna i studien. Trots de positiva aspekterna framhåller samtliga lärare att de anser att arbetet 

med skriftliga omdömen är mycket tidskrävande och tar tid från andra åligganden. Detta resultat 

tillsammans med en uttalad avsaknad av tillräckliga och tydliga anvisningar från rektorer rörande 

skriftliga omdömens innehåll och utformning vid införandet är överensstämmande med de 

resultat som Andersson (2010) redovisar gällande lärares uppfattningar efter implementeringen. 

Att de intervjuade lärarna verkar närma sig synsättet att betrakta bedömning som ett pedagogiskt 

redskap men samtidigt upplever en arbetsbelastning kan ses som en spegling av den ökade 

arbetsbörda för lärare som beskrivs av Black (2003). I studien som utfördes av Black (2003) 

påvisades att formativ bedömning i ett inledningsskede kan upplevas som en ökad arbetsbörda 

men kompenseras genom effektivisering på längre sikt. Vi menar att det i och med den tudelade 

uppfattning lärarna beskriver är en befogad tolkning att de fortfarande till en viss del befinner i 

inledningsskedet trots att det snart gått tre år sedan införandet av skriftliga omdömen. En möjlig 

orsak till att det dröjt att utveckla den syn på bedömningens fördelaktiga didaktiska konsekvenser 

är bristande direktiv på lokal nivå och betänkligheter kan riktas mot rektorernas roll och ansvar. 

Förslag till vidare forskning         

Med tanke på att denna studie omfattar ett litet antal lärare skulle det vara intressant att utföra 

mer generaliserbara studier för att undersöka uppfattningar om bedömningars didaktiska 

användningsområde. Det finns ett behov av att studera kunskapsbedömningars funktion i den 

vardagliga undervisningen för att undersöka samband mellan bedömningsformer och didaktiska 

konsekvenser. Vidare har vår studies resultat visat att lärarna sedan införandet av skriftliga 

omdömen befinner sig i en process av att utveckla sitt synsätt på bedömning. Med anledning av 

detta är en uppföljning av processen av vikt och skulle med fördel kunna ligga till grund för 

fortsatt forskning. En annan aspekt av vår studie berörde skillnader och likheter i uppfattningar 

hos lärare verksamma i olika åldrar, även vidare studier baserade på att undersöka bedömningars 

betydelse för yngre respektive äldre elever vore relevant att utföra.     
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

 Namn? 

 Utbildning? 

 År i yrket? 

 Årskurs? 

 

Tematiska frågor:  

Uppfattning 

 Bakgrund till införandet av skriftliga omdömen, stödinsatser och direktiv? 

 Processen, från införande till nutid? 

 Arbetsbeskrivning av skriftliga omdömen? 

 Tidsaspekt av arbete med skriftliga omdömen? 

 

Planering 

 Val av material/metod? 

 Upplägg av undervisning? 

 Bedömningens roll i planering, bedömningskriterier? 

 

Utvärdering 

 Reflektion kring den egna verksamheten i samband med skriftliga omdömen? 

 Hur utvärderas den egna undervisningen? 

 Eventuella åtgärder/anpassningar i undervisningen utifrån utvärdering? 
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som skriver ett examensarbete om lärares uppfattningar om skriftliga 

omdömen. Vårt syfte med studien är få veta mer om hur skriftliga omdömen används i 

verksamheten och kommer att bygga på intervjuer med lärare, vi undrar därför om Du skulle vilja 

ställa upp på en intervju? 

 

Intervjuerna är tänkta att äga rum under vecka 10-12 och beräknas ta cirka en timme. Vi tänkte 

göra en ljudupptagning under intervjuerna för att inte gå miste om viktig information. Ingen 

annan än vi kommer att ta del av inspelningarna och de kommer endast användas som underlag i 

vår studie. Du kommer att vara helt anonym då namn, arbetsplats och annan information som 

kan leda till identifiering kommer att uteslutas. 

 

Du behöver inte förbereda dig inför intervjun då det är Dina uppfattningar och åsikter om 

skriftliga omdömen som är av relevans för studien. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Vi 

skulle vara mycket tacksamma om Du ville delta i vår studie, Din medverkan är då helt frivillig 

och kan avbrytas närhelst Du vill. Om Du vill vara med i vår studie, återkom gärna med tid, 

datum och plats som passar Dig. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Virginia Mari, 070-740 03 44   Jenni Larsson, 070-970 42 82 

Virginia.mari.0190@student.uu.se  jennie.sandberg.4806@student.uu.se 

 

 

Handledare:  Maria Folke-Fichtelius  

Lektor, FD 
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