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Sammandrag/Abstract 

Syftet med studien är att undersöka hur rektorer på olika skolor uppfattar och arbetar 

med Skolverkets uppdrag gällande implementering av skriftliga omdömen. Dessutom 

ska skillnader och likheter i upplägget av införandet samt skillnader i de skriftliga 

omdömenas utformning analyseras. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med 

rektorer verksamma i grundskolan. Intervjuerna analyseras utifrån en fenomenografisk 

ansats. I studiens resultat framkommer att omdömenas utformning skiljer sig mellan 

skolorna och ibland även inom skolorna. Det har även framkommit att rektorernas 

uppfattningar av upplägg kring skriftliga omdömen skiljer sig. I resultatet framkommer 

även att rektorernas uppfattningar av lärande verkar ha bidragit till deras val av 

tillvägagångssätt vid införandet av de skriftliga omdömena. 

 

Nyckelord: rektorer, fenomenografi, uppfattningar, lärande, implementering, skriftliga 

omdömen.  
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1 Inledning 

Det talas mycket om skriftliga omdömen, ett aktuellt ämne som berör alla verksamma 

lärare, elever och föräldrar. Vi som blivande lärare anser att det är högst angeläget att 

skaffa sig mer information och fördjupa sig kring detta ämne, för vår kommande 

yrkesutövning. Ur forskningssynpunkt är ämnet nytt, eftersom beslutet om skriftliga 

omdömens införande fattades i juni 2008, vilket innebär att någon egentlig svensk 

forskning inom området inte skett tidigare.  

 

Vi har fängslats av att arbeta med ett outforskat, intressant och angeläget ämne som vi 

vet att vi kommer att ha direkt nytta av i vår yrkesroll. På grund av att ämnet är nytt har 

det inte ingått i vår utbildning. När vi nu fick chansen att påverka ämnesval föll det sig 

naturligt att välja just något kring skriftliga omdömen. Fokus i vår studie är hur olika 

skolor har implementerat skriftliga omdömen. Ett antal rektorer har intervjuats och vi 

har studerat skillnader i uppfattningar om lärande och hur detta har påverkat införandet 

av de skriftliga omdömena. I vår analys tolkar och återger vi rektorernas uppfattningar. 

Vi har också studerat olikheter i omdömenas utformning.  

 

Vår intention är att studien ska visa hur rektorers uppfattningar av upplägg kring 

införandet av de skriftliga omdömena skiljer sig. Vi önskar i studien även visa hur 

rektorers uppfattning av lärande eventuellt skulle kunna bidra till hur de leder 

utvecklingsarbete på sina skolor. Detta är intressant ur didaktisk synvinkel eftersom det 

leder till reflektioner kring hur vår egen lärandesyn påverkar hur vi lägger upp vår 

undervisning. Arbetet ger en bredare förståelse för hur uppfattningar kan tolkas och 

presenteras. Dessutom tror vi att denna studie kan vara till hjälp för verksamma 

pedagoger och blivande pedagoger som vill ha en bredare förståelse för varför skriftliga 

omdömen infördes. 
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1.1 Bakgrund 

Under cirka tio års tid har den politiska styrningen verkat för att lärare ska dokumentera 

elevers kunskapsutveckling. Införandet av den individuella utvecklingsplanen var en del 

av detta arbete. (Wretman, 2009b) För att skärpa kraven ytterligare beslöt regeringen att 

från och med 1 juli 2008 ska skriftliga omdömen skrivas från skolår ett 

(Utbildningsdepartementet, 2008a). Sedan dess har detta beslut uppmärksammats av 

media. Responsen har varit både positiv och negativ. I en artikel i Skolvärlden (Edling, 

2008) anser lärare från Vintrosa skola utanför Örebro att det finns både fördelar och 

nackdelar med skriftliga omdömen. Fördelarna är att lärarna kommer att fokusera mer 

på var eleverna befinner sig i förhållande till kursplanerna. Lärarna blir tvungna att ta 

ställning till hur varje elev ligger till i varje ämne. Både föräldrar och elever får genom 

detta möjlighet att bli mer insatta i elevernas kunskapsutveckling. De negativa sidorna, 

som lärarna från Vintrosa ser det, är att det kan vara svårt för ett barn att få ett negativt 

omdöme. De befarar att glädjen och känslan av att duga kan komma att påverkas 

negativt. (a.a.) Även lärare från olika skolor i Varberg har blandade känslor inför de 

skriftliga omdömena. De har samma åsikt som lärarna från Vintrosa. (Ernström, 2008) 

Enligt en undersökning i Lärarnas tidning (Dzedina, 2008) anser sex av tio lärare att de 

skriftliga omdömena är ”dåliga”. Även i den artikeln framkommer både positiva och 

negativa tankar om de skriftliga omdömena. (a.a.) Mot bakgrund av den uppmärksamhet 

och debatt som uppstått kring de skriftliga omdömena vill vi undersöka hur 

implementeringen av dessa har gått till ute på skolorna. 

 

1.2 Upplägg 

I kapitel två presenterar vi vårt syfte och våra forskningsfrågor. Kapitel tre innehåller en 

litteraturöversikt med forskning kring betyg, bedömning och skolledare. Därefter följer 

en beskrivning över skolans utveckling från sent 1900-tal med fokus på bedömning och 

IUP. Vidare följer beskrivningar av de för ämnet aktuella styrdokumenten och en 

beskrivning av IUP med skriftliga omdömen. Mot slutet av detta kapitel beskriver vi 

vilken relevans litteraturen har för vår studie. 
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I kapitel fyra beskrivs ett par centrala begrepp kring bedömning. Under teoretiska 

utgångspunkter i kapitel fem beskriver vi fenomenografi, vilken är den ansats vi 

inspirerats av i vår studie. Vidare förklarar vi här vilka pedagogiska utgångspunkter vi 

har samt hur kostruktivismen kan kopplas till dessa och fenomenografin. 

 

I kapitel sex går vi grundligt igenom den metod vi använder oss av vad gäller urval, 

datainsamling, genomförande, databearbetning, validitet, reliabilitet och generalisering. 

I kapitel sju presenterar vi våra resultat för att slutligen i kapitel åtta diskutera dessa 

med koppling till aktuell litteratur. Vi reflekterar även själva utifrån resultaten samt 

diskuterar vad vår forskning bidrar med. I kapitel nio återfinns referenser. Sist i arbetet 

efter kapitel nio är bilagor placerade. Dessa tar upp den historiska utvecklingen kring 

betyg och bedömning, våra intervjufrågor samt arbetsfördelningen för detta arbete. 

 

1.3 Avgränsning 

För att få en hanterbar mängd data att bearbeta, vad gäller de skriftliga omdömena, har 

vi i studien begränsat oss till att studera skriftliga omdömen från skolår tre i matematik.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

2.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur rektorer på sex skolor uppfattar och arbetar med Skolverkets 

uppdrag gällande implementering av skriftliga omdömen. Dessutom ska skriftliga 

omdömen studeras för att se hur dessa speglar rektorernas uppfattningar av lärandet. 

 

2.2 Forskningsfrågor 

• Vilka skillnader och likheter finns i rektorers uppfattningar av upplägg kring 

införandet av de skriftliga omdömena?  

• Hur förhåller sig rektorers uppfattningar av lärande till det tillvägagångssätt som 

används vid införandet av de skriftliga omdömena? 

• Vilka skillnader och likheter finns i de skriftliga omdömenas utformning? 
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3 Litteraturöversikt 

3.1  Forskning kring bedömning 

Skriftliga omdömen är en ny företeelse i den svenska skolans värld. Därför är det i 

dagsläget inte möjligt att finna någon närliggande svensk forskning inom ämnet. 

Närmast ligger forskning kring betyg och bedömning. Eftersom betyg inte delats ut till 

elever i de lägre skolåren på senare år riktar sig den senaste forskningen kring betyg mot 

de senare skolåren inom grundskolan respektive mot gymnasiet. Bedömning är en 

central del vid framtagandet av skriftliga omdömen. Inom detta område har vi även tagit 

del av internationell forskning. 

 

Tholin (2006) har i sin avhandling studerat hur det målrelaterade betygssystemet vuxit 

fram, tolkats och ändrats med tiden med avseende på bland annat lokala betygskriterier 

och arbetsplaner. Dessutom beskriver Tholin i sin avhandling mer allmänt "de historiska 

betingelserna för betygssystem och betygssättning i Sverige" (a.a., s. 17). Resultatet av 

undersökningen visar att instruktionerna vid införandet av det nya betygssystemet var 

bristfälliga. Fortbildning för att förstå kursplaneformuleringarna gavs inte. De lokala 

kriterierna blev ofta mycket lika de centrala, men på en del skolor skiljde de sig mycket 

åt och då framförallt i språket. Det ämnesmässiga innehållet i de lokala kursplanerna var 

mycket traditionellt vilket Tholin tror kan bero på att lärarna inte tagit till sig de nya 

idéer som var orsak till förändringarna i den nya läroplanen och de nya kursplanerna. 

Orsaken kan också vara att lärarna inte hade kunskap kring de formuleringar som 

användes. I de lokala målen förkom att skolorna satte betyg på närvaro, flit och 

ambition. Tholin har jämfört vad som skett på de studerade skolorna mellan åren 1996 

och 2005. På många skolor hade det arbetats aktivt med bland annat mål och 

bedömning. På de flesta av dessa skolor involverades samtliga lärare vilket innebar att 

de kunde anta ett gemensamt grundskoleperspektiv i de lokala styrdokumenten. (a.a.) Vi 

tycker det kan vara intressant att se om det finns likheter och skillnader med 

implementeringen av de skriftliga omdömena i jämförelse med hur det gick till då det 

målrelaterade betygssystemet infördes. 
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Forskning har också bedrivits kring betyg och nationella prov i gymnasieskolan (Korp, 

2006). Med de nationella proven som central utgångspunkt har olika frågeställningar 

belysts, bland annat betydelsen av de nationella proven för betygssättningen mer 

allmänt men även dess inverkan på betyget för den enskilda eleven. I studien framkom 

att lärarnas möjligheter till samverkan påverkades av skolornas organisationsmodeller. 

Samverkan kunde ske t.ex. vid tolkning av kursplaner, genomförande, bedömning och 

betygssättning av de nationella proven. Variation återfanns i alla processled kring de 

nationella proven men även inom undervisning och förberedelser vilket resulterade i 

minskning av betygens likvärdighet. (a.a.) 

 

I en amerikansk studie (Atkin, Black & Coffey, 2001) har bedömning vid undervisning 

studerats. Flera forskare från olika universitet var knutna till studien som visade att hög 

kvalitet på bedömningen ger positiv effekt på elevernas prestationer, men den 

information som framkommer vid bedömningen måste användas som stöd när man 

bestämmer hur man ska gå vidare. I bedömningssammanhang ses elevernas medverkan 

som central. I elevmedverkan är det mycket viktigt att mål och kriterier klargörs för 

eleverna för att de ska kunna bedöma sin egen prestation och för att de efter 

återkopplingen ska kunna dela ansvaret för att vidta åtgärder. Vidare behöver lärarna tid 

och hjälp för att utveckla bra och oberoende bedömning. Denna utveckling kan bland 

annat ske då lärare diskuterar bedömning med varandra i grupper. Både den dagliga 

bedömningen och den utvärdering av eleverna som sker vid slutet av en arbetsperiod är 

viktiga. Den dagliga, ständigt återkommande formativa bedömningen i olika 

klassrumssituationer framhålls som särskilt värdefull för inlärningen. (a.a.) Begreppet 

formativ bedömning kommer att beskrivas längre fram i detta arbete. 

 

Vid intervjuer i en forskningsstudie (Elfström, 2005), utförd innan den individuella 

utvecklingsplanen [IUP] blev obligatorisk i skolan, framkom att utformningen av IUP 

har skett på olika nivåer, av förvaltningschefer, i centrala eller lokala arbetsgrupper. När 

lokala arbetsgrupper utformat IUP:n själva har detta skett utifrån den pedagogiska 

praktik där den skall användas. Det faller sig naturligt att utformningen speglas av den 
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lokala verksamhetssynen. Vid framtagning av IUP arbetade en del arbetslag mycket 

med att enas om formuleringar så att pedagogerna sinsemellan tolkade det som skrevs i 

IUP lika. Trots gemensamma mallar för att få en objektiv bedömning var pedagogerna 

medvetna om att deras blick var subjektiv, att olika personer ser olika saker. De 

intervjuade pedagogerna tyckte att arbetet med framtagandet av en gemensam IUP och 

ett gemensamt synsätt lönade sig eftersom det ger barnen bättre individuellt bemötande. 

Elfström skriver att IUP i sig inte garanterar att skolans verksamhet utvecklas – för att 

detta ska ske måste den egna verksamheten ifrågasättas. Införandet av IUP inskränker 

en del av den frihet skolan fick i och med decentraliseringen och målstyrningen. IUP 

ger en kontroll av verksamheten och en självkontroll för pedagogen. Syftet med IUP 

kan ses ur olika perspektiv. För barnen/eleverna handlar det om att bli medvetna om sin 

egen utveckling och sitt lärande. För föräldrarna och pedagogen handlar det om att se 

barnens utveckling och deras lärande för att kunna hjälpa dem så att de i nian får 

godkända betyg. Ur samhällets perspektiv är ett syfte med IUP att få elever som är 

godkända i årskurs nio och som sedan klarar gymnasiet för att senare i livet klara av de 

situationer de ställs inför. I Elfströms undersökning framkom ytterligare ett syfte med 

IUP för pedagogerna. Genom att arbeta med IUP kände de en förstärkt yrkesroll, en 

högre status. Detta gällde framförallt förskolepedagogerna. (a.a.)  

 

3.2 Forskning kring skolledare 

Rektorerna är ansvariga för att skriftliga omdömen utfärdas på skolorna (Skolverket, 

2008). Forskning kring skolledare i sin yrkesroll är av intresse eftersom vi bygger vår 

studie kring rektorers uppfattningar av lärande och skriftliga omdömen. 

 

I Perssons (2002) avhandling om skolledare i grundskolan undersöks vilka 

kompetenskrav som nyanställda skolledare ställs inför samt hur de klarar att möta och 

hantera de förväntningar och krav som ställs på dem. De rektorer som ingår i studien har 

ingen utbildning för skolledningsarbete och saknar erfarenhet av detta. I resultatet 

presenteras vilka kompetenskrav som ställs på rektorerna i deras arbete. Inom det 

sociala kompetenskravet är medkännande en viktig del. Skolans verksamhet bygger på 
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samtal mellan individer vilket kräver förmåga att kunna lyssna. Denna förmåga i 

kombination med lyhördhet är en grundläggande kompetens som en rektor behöver för 

att kunna stödja lärarna. Att kunna stödja lärarna är en förutsättning för att de ska klara 

av att delta i den förändring och skolutveckling som ständigt sker. Den kommunikativa 

kompetensen är viktig att besitta. En öppen kommunikation med ett aktivt lyssnande 

bidrar till goda relationer med lärarna. Detta var något rektorerna i Perssons 

undersökning strävade efter. (a.a.) En tredje viktig kompetens är den strategiska 

kompetensen som innebär ett långsiktigt tänkande och en långsiktighet i arbetet. De 

beslut som fattas bör styras av styrdokumenten. Rektorn är den som har störst möjlighet 

att ge den trygghet och stabilitet som skolan behöver för att klara av utvecklingsarbetet. 

Det är rektorns uppgift att föra pedagogiska diskussioner för förändring av skolans 

verksamhet. En fjärde kompetens, den ideologiska kompetensen ingår i arbetet med 

läroplanen. Det krävs att skolledaren tolkar läroplanen och argumenterar för denna, för 

att lärarna ska ta till sig innehållet i den. Rektorn kan i detta arbete ta stöd i sina 

värderingar. Samsyn och ett gemensamt agerande i ledningsgruppen är nödvändigt för 

att en skola ska kunna utvecklas. Tid måste få läggas på diskussioner kring skolans 

utveckling eftersom det är en process där åsikter utbyts för att rektorer och pedagoger 

sedan ska kunna hitta gemensamma vägar. (a.a.)  

 

Vi har tagit del av ytterligare forskning kring skolledare. Sherp (1998) har forskat kring 

vilka faktorer som påverkar lärare att förändra sitt undervisningsmönster och hur 

skolledarskapet och den lokala organisationen påverkar förändringsprocessen. Olofsson 

(1998) har skrivit en avhandling kring kvinnligt skolledarskap. Studien visar bland 

annat varför kvinnorna i studien valt att bli rektorer samt vilka arbetsuppgifter de anser 

är de mest betydelsefulla.  

 

3.3 Skolans utveckling från 1990-talet och framåt 

Lpo 94 och kommunaliseringen 

I samband med införandet av dagens läroplan, läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94], infördes också nya 
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målrelaterade betyg. Lpo 94 bygger på kognitivismen samt utvecklingspsykologen och 

pedagogen Piagets tankar. I Lpo 94 framgår att skolans uppdrag är socialiserande och 

kunskapsmässigt. Hur betygen ska sättas och bedömningar ska ges uttrycks generellt. 

(Tholin, 2006) 

 

I samband med införandet av Lpo 94 infördes också nya målrelaterade betyg vilket kan 

ses som logiskt i och med decentraliseringstänkandet. Kommuner och andra huvudmän 

fick nu ansvaret för hur skolornas verksamhet skulle genomföras. Riksdag och regering 

anger nationella mål för att styra verksamheten. Åtgärder och korrigeringar av 

verksamheten görs först efter att verksamheten i skolorna har granskats. (Andersson, 

2002) En orsak till kommunaliseringen av skolan var just att en mer målstyrd skola 

önskades vilket krävde ett samlat kommunalt driftsansvar (Tholin, 2006). Det ansågs 

också att kommunaliseringen skulle ge en effektivare resursanvändning i skolan 

eftersom olika resursbehov kunde ställas mot varandra på lokal nivå. För att garantera 

en likvärdig utbildning ska nationell uppföljning och utvärdering ske så att en 

helhetsuppfattning av skolans verksamhet med avseende på bland annat skolans mål och 

resultat erhålls. Det betonas vidare att uppföljning och utvärdering är en del av skolans 

lokala verksamhet. Det är viktigt att lärarna är delaktiga i arbetet med att utveckla mål 

och kriterier för undervisningen. Utvärderingen ska ha utgångspunkt i verksamheten 

och ska ses som en del av den pedagogiska processen. (Prop. 1990/91:18) 

 

Ungefär samtidigt som kommunaliseringen genomfördes lades Skolöverstyrelsen ned 

och Skolverket bildades. Skolverket såg inte som sin uppgift att svara på hur 

verksamheten ute i kommunerna skulle bedrivas. Arbetet med implementeringen av de 

nya betygen skedde ute i kommunerna där de enskilda skolorna och de enskilda lärarna 

hade stort utrymme för lokala tolkningar. (Tholin, 2006)  

 

Införande av individuell utvecklingsplan 

Redan innan den individuella utvecklingsplanen [IUP] blev obligatorisk hade många 

enskilda skolor självmant startat detta arbete och i en del kommuner/stadsdelar hade 

lokala politiska beslut om införande av IUP tagits. Vid intervjuer i en forskningsstudie 
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framkom att införandet av IUP skulle leda till att elever i behov av stöd upptäcks så 

tidigt som möjligt, att skolsystemet upplevs som en röd tråd med bättre 

stadieövergångar och att IUP:n bidrar till den samsyn inom förskolan/grund-

skolan/gymnasiet som läroplanerna eftersträvar. (Elfström, 2005) 

 

Under hösten 2000 och våren 2001 arbetade en expertgrupp inom 

Utbildningsdepartementet med att utifrån konkreta exempel från ett antal kommuner 

främja diskussion och utveckling av goda förhållningssätt för ökad måluppfyllelse 

främst för elever i behov av stöd. Expertgruppen studerade hur skolor planerar, 

organiserar och utvärderar insatser för att möta behoven hos elever i behov av särskilt 

stöd. Möjlighet till delaktighet för elever och föräldrar studerades också. 

(Utbildningsdepartementet, 2001) 

 

För att läraren ska kunna följa den enskilda elevens utveckling föreslog expertgruppen 

att varje elev skulle ha en individuell utvecklingsplan. Syftet med den individuella 

utvecklingsplanen var att främja en helhetssyn samt underlätta stadieövergångar för 

eleverna. IUP:n skulle inte enbart vara relaterad till ämneskunskaper utan snarare 

beskriva elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i relation till strävansmålen 

i Lpo 94. En individuell utvecklingsplan med utgångspunkt i lärandemiljön skulle kunna 

omfatta och ersätta ett åtgärdsprogram. (a.a.) 

 

I januari 2006 fastställdes beslutet om individuella utvecklingsplaner för alla elever i 

grundskolan. Effekten av införandet blev att lärarna började samtala om elevernas 

kunskapsutveckling på ett medvetet sätt samt att formulera utvecklingsmål kopplade till 

målen i Lpo 94. Eleverna och föräldrarna involverades i framtagandet av 

utvecklingsplanerna vilket ledde till att eleverna tränades i att följa upp, dokumentera 

och utvärdera sitt eget lärande. Andra effekter av införandet av IUP:n var att den inte 

fått önskad betydelse vid övergångar inom utbildningssystemet. De mer framåtsyftande 

utvecklingsmålen togs över av summativa mått på elevernas kunskaper i samband med 

överlämnandet av information till nästa stadium. IUP:n fick en liten effekt när det gäller 
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att sporra och utmana duktiga elever att utvecklas eftersom fokus har varit på elever 

som riskerar att ej uppnå målen. (Skolverket, 2007) 

 

Utvecklingen 2008 

Riksdagen beslutade under 2008 att häva det beslut som tidigare gällt för skriftlig 

information om elevers skolgång. Därmed upphörde det tidigare beslutet att den 

skriftliga informationen till vårdnadshavarna inte fick ha betygsliknande karaktär. 

Bestämmelserna om den individuella utvecklingsplanen ändrades på så sätt att den 

fortsättningsvis skall innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne 

eleven får undervisning i. Dessa omdömen får nu vara betygsliknande. Genom detta 

beslut stärktes utvecklingsplanens roll. Den individuella utvecklingsplanen är efter 

förändringen inte enbart framåtsyftande som den var tidigare. Skälen till beslutet var att 

föräldrar och elever har rätt till tydlig information om elevens kunskapsutveckling samt 

om det finns behov av särskilt stöd. Den information som tidigare gavs i samband med 

utvecklingssamtalet upplevdes ofta som otydlig. För att på bästa sätt upptäcka 

kunskapsluckor och stödja eleven krävs att det finns en tydlig utvärdering och tydlig 

information. Genom skriftlig information med omdömen kan läraren tillsammans med 

eleven och vårdnadshavare följa elevens kunskapsutveckling redan från skolstart. 

Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2008. (Utbildningsdepartementet, 

2008a) 

 

Viktigt är att de skriftliga omdömena får en ändamålsenlig utformning och att de har sin 

utgångspunkt i styrdokumenten. Därför gavs Myndigheten för skolutveckling uppdraget 

att ta fram ett stödmaterial till skolorna. Myndigheten skulle utveckla och dokumentera 

formerna för den nya individuella utvecklingsplanen. (a.a.) Skolverket fick i uppdrag att 

anpassa De allmänna råden för den individuella utvecklingsplanen efter den nya 

utformningen. De allmänna råden ska även innehålla information och råd om de 

skriftliga omdömena. En ny version av de allmänna råden med benämningen Allmänna 

råd och kommentarer, den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen 

(Skolverket, 2008) trycktes och distribuerades till skolorna i december 2008. 

(Utbildningsdepartementet, 2008a) Skolverket har även fått i uppdrag att följa upp och 
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utvärdera införandet av skriftliga omdömen för att se hur dessa tillämpas samt vilka 

effekter de nya reglerna fått. Uppföljningen och utvärderingen ska redovisas senast den 

1 mars 2010. (Utbildningsdepartementet, 2008b) 

 

3.4 Läroplanen 

Enligt Lpo 94 ska läraren samverka med vårdnadshavarna samt informera om elevens 

skolsituation och kunskapsutveckling. Genom utvecklingssamtal ska läraren främja 

elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Vidare ska läraren utvärdera varje 

elevs kunskapsutveckling utifrån kursplanernas krav. Detta ska muntligt och skriftligt 

redovisas för eleven och vårdnadshavarna. Skolan ska sträva efter att varje elev 

utvecklar sin förmåga att själv bedöma sina resultat och ställa sina egna och andras 

bedömningar i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

(Skolverket, 2006) 

 

Vidare står följande att läsa gällande rektors ansvar: Rektorn ansvarar för att skolans 

verksamhet inriktas på att eleverna ska nå de nationella målen. Rektorn ansvarar också 

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

målen i den lokala arbetsplanen. Det är rektorn som har ansvaret för skolans resultat och 

för att den lokala arbetsplanen upprättas. (a.a.) 

 

3.5 IUP och skriftliga omdömen 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer - den individuella utvecklingsplanen med 

skriftliga omdömen (Skolverket, 2008) förklaras hur den individuella utvecklingsplanen 

[IUP] och de skriftliga omdömena förhåller sig till varandra. IUP:n består av både 

framåtsyftande och tillbakablickande delar. Elevens kunskapsutveckling beskrivs i de 

skriftliga omdömena. Omdöme ska ges för alla ämnen eleven undervisas i. Hur elevens 

fortsatta utveckling ska stödjas beskrivs i den framåtsyftande planeringen. (a.a.) 
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I skriften definieras vad de skriftliga omdömena respektive den framåtsyftande 

planeringen ska innehålla: 

De skriftliga omdömena bör 
• utformas så att eleven och vårdnadshavaren får tydlig information om elevens kunskaper i 

relation till de nationella målen och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter i syfte att 
stimulera fortsatt lärande, 

• ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå de mål som ska ha uppnåtts i slutet av 
tredje, femte och nionde skolåret, 

• utformas så att där inte förekommer känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas av 
sekretess. 

 
Den framåtsyftande planeringen bör 
• sammanfattande ange vilka kunskaper och förmågor eleven ska utveckla,  
• sammanfattande beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera elevens fortsatta 

kunskapsutveckling, 
• uttrycka positiva förväntningar på eleven, 
• utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. 
(Skolverket, 2008, s. 14) 
 

I kommentarerna till ovanstående sägs att:  

 

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. 
(Skolverket, 2008, s. 14) 

 

En bedömning med formativ funktion innebär en bedömning som främjar lärande 

(Lindström, 2008a). Detta begrepp kommer att utvecklas utförligare i avsnitt 4.1 

Formativ bedömning. 

 

Utformning av de skriftliga omdömena 

De skriftliga omdömenas utformning bestäms lokalt av rektorerna på de enskilda 

skolorna. Detta för att omdömena ska kunna anpassas till verksamheten och eleverna 

vid de enskilda skolorna. Omdömena kan utformas som text eller med symboler. 

Omdömena får till formen likna betyg men ska inte likställas med betyg. (Skolverket, 

2008) Betyg är en formaliserad och standardiserad information som ingår i ett nationellt 

system. Den individuella utvecklingsplanen är inte nationellt formaliserad och 

standardiserad eftersom den utgår ifrån den lokala pedagogiska planeringen. 

(Utbildningsdepartementet, 2008a) 
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Det går att urskilja fyra olika orsaker till varför man har betyg i skolan. Betygen 

fungerar som urvalsinstrument vid antagning till högre studier. Betygen används som 

utvärderingsinstrument för att belysa vad som sker i utbildningen. De kan också ges 

som motivation och belöning vid bra prestationer. Slutligen används betygen också som 

information till elever, föräldrar och eventuellt kommande arbetsgivare. När betygen 

används som urvalsinstrument för antagning till högre studier krävs nationell 

samordning, men när betygen används som motivation eller som information till elever 

och föräldrar behövs ingen nationell samordning. (Tholin, 2006) 

 

Eftersom det är skolans rektor som beslutar hur de skriftliga omdömena ska utformas på 

den lokala skolan, kommer dessa att variera från skola till skola, något som Körling 

(2009) är kritisk till. Hon anser att stora skillnader i omdömenas utformning inte gynnar 

skolan. De skriftliga omdömena ska spegla hur eleven förhåller sig till de nationella 

målen och då anser hon att det kanske vore lämpligt med nationellt likvärdiga skriftliga 

omdömen. Samtidigt anser hon också att en standard leder till att omdömena blir mindre 

individuellt utformade. (a.a.)  

 

Innehåll i de skriftliga omdömena 

Omdömena ska innehålla en beskrivning av elevens kunskaper i förhållande till den 

pedagogiska planeringen och de nationella målen. I de skriftliga omdömena ska det 

också klargöras om risk föreligger att eleven ej kommer uppnå läroplanens eller 

kursplanernas mål att sträva mot. (Skolverket, 2008) 

 

Nationell jämförelse mellan bedömningar av elevers resultat i olika skolor kan inte 

göras eftersom de skriftliga omdömena utformas lokalt och skiljer sig från skola till 

skola. De skriftliga omdömena får inte innehålla beskrivningar eller värderingar av 

elevers personliga egenskaper. Däremot kan elevens sociala utveckling beröras under 

förutsättning att rektor beslutat om att detta kan ingå. (a.a.) 
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3.6 Koppling till vår studie 

I detta kapitel har vi presenterat forskning och fakta från annan litteratur, som är 

relevant för vår studie. I vårt diskussionsavsnitt kommer vi med utgångspunkt från 

denna forskning och annan litteratur att diskutera våra resultat. När vi diskuterar vilka 

som varit aktiva vid införandet av de skriftliga omdömena, presenterar vi de skillnader 

och likheter vi funnit i upplägget kring införandet av de skriftliga omdömena. Här 

relaterar vi i huvudsak våra resultat till forskning kring rektorer, betyg och bedömning. 

När vi gör jämförelser i utformningen av de skriftliga omdömena använder vi oss i 

huvudsak av aktuella styrdokument och forskning kring betyg och bedömning. I 

diskussionsavsnittet berörs också rektorernas lärandesyn och dess samband med valt 

tillvägagångssätt vid införandet av de skriftliga omdömena. I detta resonemang grundar 

vi oss på teori kopplad till kunskapssyn, vilken presenteras i kapitel fem. 

 

Som bilaga till denna studie finns ett avsnitt om skolhistorik. Vi anser att kunskap kring 

detta är viktigt att ha med sig för att få en bredare och djupare förståelse för uppkomsten 

av och uppdraget med de skriftliga omdömena. De politiska beslut som fattas kring 

skolan har ofta en koppling till den bakomliggande skolhistoriken. 
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4 Begrepp 

I pedagogiska bedömningssammanhang talas det om formativ och summativ bedömning 

som delvis tidigare berörts. Huvudskillnaden mellan de två bedömningsinriktningarna 

utgörs av vilket syfte bedömningen har. Är det för att främja lärande, formativ 

bedömning, eller för att kontrollera vad eleverna lärt sig, summativ bedömning? 

(Lindström, 2008a) Dessa begrepp är centrala i bedömningssammanhang och utgör 

grunden för de skriftliga omdömena. För att förstå syftet med de skriftliga omdömenas 

införande krävs en ingående förklaring av begreppen formativ och summativ 

bedömning.  

 

4.1 Formativ bedömning 

Atkin m.fl. (2001) har i en amerikansk studie definierat begreppet formativ bedömning 

som bedömning vars syfte är förbättrad undervisning och inlärning. Den formativa 

bedömningen är ofta pågående och av informell karaktär. Data från summativa 

bedömningar kan användas på ett formativt sätt. (a.a.) 

 

Lindström (2008b) förklarar begreppet formativ bedömning som bedömning för lärande 

och det anses vara en del av undervisningen (Björklund Boistrup, 2008). Den formativa 

bedömningen vägleder hur undervisningen ska bedrivas (Lindström, 2008a) och den 

fungerar som ett stöd i elevernas lärandeprocesser (Lindström, 2008b). Körling (2009) 

förklarar begreppet med att det är en ”bedömning i elevens tjänst” och att den formativa 

bedömningen följer eleven i dess lärande. Körling (2009) anser att processen står i fokus 

vid formativ bedömning och att denna process är gemensam för både lärare och elev. 

(a.a.) 

 

Förr sågs läraren framförallt som en kunskapsförmedlare, medan lärarens roll idag är att 

fungera som ett stöd för eleverna. Eleven formar sin kunskap tillsammans med andra 

(Kjellström, 2008). Skolan har gått från att ha varit regelstyrd till att vara som den är 

idag – målstyrd. Utvärdering har blivit en central del av lärarens yrkeskompetens där 
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värdering och bedömning utgör viktiga pedagogiska styrinstrument för verksamheten. 

(Lindström, 2008b) 

 

Formativ bedömning bygger på dokumentation och återkoppling. Genom dessa får 

eleverna reda på vad de kan och vad de har kvar att lära – deras insikter leder till ökade 

prestationer. Insikterna kan i sin tur leda till ökad stimulans av metakognition, 

självreflektion. (Lindström, 2008a) Forskning har visat att elever som lyckas bra 

studiemässigt reflekterar över sin lärandeprocess, deras metakognition är hög. Ökad 

formativ bedömning hjälper således eleverna i deras metakognitiva utveckling. 

(Björklund Boistrup, 2008)  

 

Den formativa bedömningen bygger både på sociokulturella och på konstruktivistiska 

perspektiv. Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs teori och 

betraktar tänkandet som socialt (Lindström, 2008a). Det konstruktivistiska perspektivet 

är utvecklat av Piaget och bygger på tänkandet, kognitivismen (Hwang och Nilsson, 

2006). 

 

Införande av formativ bedömning anser Black m.fl. (enligt Lindström, 2008a, s.14) 

innebär en genomgripande förändring av hur man ser på undervisning. Initialt innebär 

denna förändring också ökat arbete, men i gengäld erhålls många fördelar. 

 

4.2 Summativ bedömning 

Den summativa bedömningen innebär en summering av vad eleven kan vid en viss 

tidpunkt, t.ex. efter ett kursavsnitt (Björklund Boistrup, 2008; Atkin m.fl. 2001). 

Körling (2009) förklarar begreppet med att det är ”resultatet”. Den kunskap som eleven 

har vid lärandets slut kan utvärderas genom en summativ bedömning. Den summativa 

bedömningen är således bakåtreflekterande, eftersom det är resultatet man tittar på. 

(a.a.) De traditionella betygen kan sägas vara en summativ bedömning, styrkor och 

svagheter i elevens kunnande redovisas (Wretman, 2009a). 
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Summativ bedömning kan dock användas på andra sätt än de mer traditionella. Ett 

summativt prov i början av ett undervisningsområde kan utgöra en startpunkt för den 

fortsatta undervisningen. Provet ger läraren vägledning om elevernas förkunskaper inom 

området. (a.a.) Atkin m.fl. (2001) anser att summativa bedömningar kan användas på 

formativa sätt. I sin definition av begreppet summativ bedömning beskriver de en sorts 

ackumulerad bedömning som ofta görs vid slutet av en arbetsperiod för att ta reda på 

vad eleven lärt sig, kvaliteten på lärandet och för att jämföra utfallet mot framtagna mål. 

De framhåller även i sin definition att summativ bedömning också kan grundas på 

elevmaterial som samlats in under en längre period. (a.a.) 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Fenomenografi 

Grundläggande begrepp som används inom fenomenografin är fenomen, uppfattning 

och kategori vilka kan förklaras enligt följande: 

 

Fenomen – Ett begrepp som används i ett socialt sammanhang, i en språkgemenskap. 

Fenomenet utgör en aktivitet. Exempel på fenomen inom pedagogik är utbildning, 

inlärning, fostran och lärarkunskap. (Uljens, 1989) 

 

Uppfattning - uppfattning inom fenomenografin förklaras som en beskrivningsnivå av 

människors sätt att föreställa sig något. Det är ett antagande om något som man är 

övertygad om eller tar för givet att något förhåller sig på ett visst sätt. En uppfattning är 

en oreflekterad åsikt som är självklar för personen. Personen funderar och reflekterar 

inte, det är ett spontant uttalande. (Larsson, 1986) 

 

Kategori - inom fenomenografin används kategorier för att beteckna skilda 

uppfattningar som en grupp individer har av samma fenomen. Genom att analysera 

likheter och skillnader i uppfattningar bildas kategorier. (Uljens, 1989) 

 

I denna studie har vi inspirerats av den empiriska forskningsansatsen fenomenografi 

vilken har sina rötter i inlärningsforskning. Fenomenografin är en kvalitativt inriktad 

forskningsansats. Forskning som bedrivs med en fenomenografisk ansats studerar och 

beskriver människors uppfattningar av fenomen i omvärlden. Fenomenografin uppkom 

som kvalitativ metod på 1970-talet inom pedagogiken för att studera lärande. (a.a.) Den 

fenomenografiska analysen handlar om hur olika fenomen uppfattas av människor. 

Samma fenomen kan uppfattas på olika sätt av olika människor. Omvärlden visar sig 

genom att vi uppfattar något vilket i sin tur gör omvärlden meningsfull. Utan 

uppfattningen blir relationen mellan människan och omvärlden innehållslös. I den 

fenomenografiska inriktningen beskriver forskaren hur olika fenomen visar sig för 
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människan eller relationen mellan människan och ett fenomen. I en fenomenografisk 

ansats försöker forskaren inte hitta slutliga teorier i sin forskning eftersom människors 

uppfattningar förändras genom lärande och utveckling. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Fenomenografin är inriktad på beskrivningar av andra ordningens perspektiv vilket 

handlar om att undersöka hur någon uppfattar något. Forskaren försöker att beskriva 

människans upplevelse eller uppfattning av ett fenomen. Detta kallas andra ordningens 

perspektiv eftersom det inte är forskaren själv som upplever utan han/hon beskriver 

någon annans upplevelse. (Larsson, 1986) När forskaren genomför en undersökning i 

andra ordningens perspektiv sker en tolkning naturligt. Utifrån ovanstående resonemang 

drar vi slutsatsen att forskarens tolkning är beroende av hur han personligen upplever 

det som sägs. När forskaren undersöker uppfattningar i intervjuutsagor i andra 

ordningens perspektiv tolkas intervjuutsagorna med utgångspunkt i de fenomen och 

aspekter som forskaren har valt. En kvalitativ studie kan därför aldrig vara helt objektiv 

eftersom det är människor som tolkar och väljer variabler etc. Det finns inte heller något 

syfte att vara helt objektiv, eftersom det inte finns någon poäng med objektiviteten i 

strikt bemärkelse. I denna studie används den fenomenografiska forskningsansatsen som 

inspiration vilken ska genomsyra hela arbetet. I analysen är detta mest påtagligt där vi 

utgår ifrån fenomenografin vid kategoriseringen av uppfattningarna då vi letar 

skillnader och likheter. 

 

5.2 Pedagogiska teorier 

Dagens läroplan bygger på och därmed bör skolans undervisning utgå från Piagets och 

Vygotskijs teorier om lärande. Vi anser att de är centrala och viktiga i diskussionen om 

hur vi människor lär oss saker och bygger upp vår kunskap. Piagets utvecklingsteorier, 

konstruktivismen, bygger på det kognitiva perspektivet. Han menar att människans 

tänkande utvecklas i fyra faser där varje fas bygger på den föregående. Piaget anser att 

människan lär sig av sig själv. (Hwang & Nilsson, 2006) Därför skall barn tillåtas lära 

på egen hand. Inlärningen måste vara en aktiv process med tanke på att kunskapen 

byggs upp inifrån barnet. Piaget menar att lärarens uppgift är att ta reda på vad eleverna 
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redan vet och hur de resonerar kring något för att sedan kunna ställa rätt frågor så att 

eleverna kan bygga upp sin egen kunskap. Läraren skall inte öka ett barns förmåga att 

förstå genom att bara tala till det. Man skall istället presentera situationer för barnet som 

det självt kan experimentera utifrån. (Wickens, 1976) 

 

Vygotskij har till skillnad från Piaget en sociokulturell syn på kunskap. Han betonar 

både kulturens och kommunikationens betydelse för barns tankeutveckling. Det sociala 

samspelet är avgörande för den inre förståelsen. (Doverborg, Pramling & Qvarsell, 

1987) Vygotskij anser att den miljö och det sociala samspel som barnet befinner sig i är 

utvecklande för barnet. Barnet lär sig av de personer som kommit längre i sin 

utveckling. Det kan vara äldre syskon, föräldrar och lärare. I första hand är det språket 

som utvecklas. Genom ett bättre utvecklat språk får barnet lättare att tänka självt. Detta 

leder i sin tur till att barnet kan föra egna resonemang och på så sätt samspela bättre 

med andra. Dessa faktorer, utvecklat språk och utvecklat tänkande, leder enligt 

Vygotskij till den kognitiva utvecklingen. Vygotskij menar att människans utveckling 

sker både inifrån människan själv och utifrån den miljö i vilken hon vistas. Detta till 

skillnad från Piaget som menar att utvecklingen enbart sker inifrån människan. Både 

Piaget och Vygotskij anser att inlärningen är en aktiv process samt att läraren har en 

central roll i elevernas utveckling. (Hwang & Nilsson, 2006) Dagens läroplan, Lpo 94, 

bygger på kognitivismen och Piagets tankar men den betonar samtidigt skolans 

socialiserande uppdrag vilket kan härledas till Vygotskij. Den formativa bedömningen 

som ska användas i de skriftliga omdömena bygger såväl på Piagets konstruktivistiska 

tankar som på Vygotskijs sociokulturella tänkande. (Lindström, 2008a) 

 

5.3 Konstruktivism – lärandesyn 

Konstruktivismen innebär att kunskap skapas genom en slags konstruktion. En persons 

erfarenhetsvärld är organiserad. När Piaget talar om konstruktivism anser han att 

subjektet deltar aktivt. Elever lär sig genom skapande aktiviteter som sker vid 

utmanande konfrontationer. Eleverna konstruerar kunskapen men inte utmaningarna. 

(Åsberg, 2000) 
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Vi anser att elever stöter på utmaningar i skolan utifrån vilka de kan konstruera sin 

kunskap. Pedagogerna måste dock finnas till hands för att skapa de utmanande 

situationerna som krävs för kunskapsuppbyggnad. Både Piaget och Vygotskij anser att 

inlärningen är en process som bl.a. utgörs av aktiviteter och att pedagogerna här utgör 

en central roll i elevernas kunskapsuppbyggnad. 

 

Vygotskij ser lärande som en social process där eleven utvecklas och lär sig i samspelet 

med andra människor (Hwang & Nilsson, 2006). Utifrån Vygotskijs teorier anser vi att 

kunskaper byggs upp när eleverna utmanas i aktiviteter samtidigt som de får stöd av en 

annan person. Detta innebär att kunskapen inte konstrueras enbart inifrån eleven själv 

utan kunskapen konstrueras både inifrån eleven själv och i kombination med den yttre 

miljön. 

 

Ansatsen fenomenografi inriktar sig på uppfattningen. Uppfattning kommer från verbet 

uppfatta vilket i sin tur kan relateras till att man uppfattar något vid en meningsskapande 

aktivitet. Vid en meningsskapande aktivitet sker något i människan, man t.ex. skapar, 

avgränsar och organiserar det som uppfattats. (Uljens, 1989) Konstruktivismen bygger 

på att kunskap byggs upp genom aktiviteter där kunskapen organiseras (Åsberg, 2000). 

 

I detta arbete har vi antagit ett konstruktivistiskt perspektiv. Vi har inriktat oss på att 

utifrån ett fenomenografiskt synsätt studera hur rektorers uppfattningar av lärande bidrar 

till hur de sedan väljer att bedriva implementeringsarbetet av de skriftliga omdömena. 

Om arbetet bedrivs så att pedagogerna bidrar aktivt i samarbete med andra, de lär av 

varandra, anser vi att arbetet bedrivs i Vygotskijs anda. Vi anser även i likhet med 

Piagets konstruktivistiska tankar att pedagogerna genom arbetet bygger ny kunskap då 

de tvingas till detta utvecklingsarbete och utmanas i sin yrkesutövning. 
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6 Metod 

Denna studie syftar till att hitta skilda uppfattningar kring fenomenen lärande och 

skriftliga omdömen. Med denna ansats passar det bra att välja en kvalitativ 

forskningsmetod. Arbetet har inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen 

vilken vanligen går ut på att forskaren använder sig av kvalitativa intervjuer vilket också 

gjorts i denna studie. Forskaren vill ta reda på intervjupersonens uppfattning av ett 

fenomen. Analysen inleds med att forskaren skaffar sig ett helhetsintryck av intervjun. 

Därefter letar forskaren efter likheter och skillnader. Forskaren läser och sorterar 

materialet tills tydliga mönster framkommer. Ur mönstren framkommer kategorier vilka 

organiseras i relation till varandra. Observationer, videodokumentation och enkäter kan 

användas som alternativ metod eller som komplement till intervjun. (Patel & Davidson, 

2003) I denna studie har dock inte alternativa metoder använts. Det som kunde varit 

aktuellt är videofilmning av intervjuerna men detta bedömdes inte tillföra empirin 

någon ytterligare information. Kvalitativa intervjuer passade denna studie eftersom ett 

djup i rektorernas svar eftersträvades. Detta hade inte kunnat erhållas med enbart 

enkäter och/eller observationer. 

 

6.1 Urval 

Innan rektorer valdes ut för intervjuer utformades kriterier som urvalet av rektorerna 

skulle uppfylla. Ett kriterium var att intervjua rektorer för de tidiga skolåren. Ett annat 

kriterium var att få intervjua rektorer från olika former av skolor, stor, liten, landsbygd, 

mångkulturell och privat skola. En bredd på skolorna söktes för att kunna finna 

skillnader i rektorernas uppfattningar. Det var svårt att få tag på rektorer som var villiga 

att ställa upp, men vi lyckades ändå få intervjua rektorer vilka representerade den 

önskade spridningen av skolformer. Skolformerna utgörs av fem kategorier, men för att 

få ett något bredare empiriskt material valdes sex rektorer ut för intervju. Eftersom en 

skola kan tillhöra mer än en kategori är alla skolformer representerade. Tiden för 

undersökningen var begränsad och fler intervjuer ville därför undvikas. När de sex 

intervjuerna var utförda befanns materialet vara tillräckligt rikt för att besvara 
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forskningsfrågorna och därmed också uppfylla studiens syfte. Vi var nöjda och 

bedömde att fler kompletterande intervjuer inte var nödvändiga att utföra, eftersom 

materialet var stort och av god kvalitet. Några av de intervjuade rektorerna arbetar vid 

skolor där vi själva har barn eller har haft verksamhetsförlagd utbildning. Vi anser dock 

inte att vi före intervjun hade en personlig relation till någon av rektorerna utöver att vi 

talats vid i skolsammanhang. 

 

Vid intervjuerna har hänsyn tagits till intervjupersonernas integritet. Avsikten har varit 

att rektorerna inte ska påverkas negativt på grund av deras deltagande. (Denscombe, 

2004) Rektorernas identiteter har avkodats enligt konfidentialitetskravet i 

Vetenskapsrådets forskningsprinciper (Vetenskapsrådet, 2002). För att kunna särskilja 

rektorernas uppfattningar har de getts fingerade namn.  

 

Rektor Anders – har arbetat som rektor i 13 år och på nuvarande skola i 7 år. Har 

fritidspedagogutbildning och har även läst pedagogiskt ledarskap samt rektors-

utbildning. 

 

Rektor Bodil – har arbetat som rektor i 16 år, på nuvarande skola i 5 år. Är i grunden 

mellanstadielärare. Har rektorsutbildning. Har arbetat fler år som rektor än som lärare.  

 

Rektor Carin – har arbetat som rektor i drygt 8 år, på nuvarande skola i 3 år. Är i 

grunden 1-7 lärare. Parallellt med rektorsarbetet läser hon rektorsutbildningen. 

 

Rektor David – har arbetat som rektor i 20 år, på nuvarande skola i 10 år. I grunden är 

han mellanstadielärare. Har läst rektorsutbildning. 

 

Rektor Erik – har arbetat som rektor i 8 år, samtliga år på nuvarande skola. Är i grunden 

förskollärare. Har läst rektorsutbildning. 

 

Rektor Fredrik – har arbetat som rektor i 5 år, samtliga år på nuvarande skola. Parallellt 

med rektorsarbetet läser han rektorsutbildningen. 
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Hänsyn har även tagits till övriga etiska huvudkrav i Vetenskapsrådets 

forskningsprinciper. Informationskravet – intervjupersonerna informerades om studiens 

syfte samt att de skulle förbli anonyma i studien. Samtyckekravet – intervjupersonerna 

tillfrågades om de ville delta i studien vilket de ville. De har således givit sitt samtycke 

till deltagande. Nyttjandekravet – uppgifter om rektorerna kommer inte att användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 

2002) 

 

Vi bad de intervjuade rektorerna om skriftliga omdömen för elever i matematik, skolår 

tre. Rektorerna ombads välja ut fem representativa omdömen från sin skola. Vid 

tidpunkten för analys av de skriftliga omdömena hade vi bara tillgång till omdömen från 

fyra skolor. En skola hade reserverat sig och sagt att deras omdömen ej skulle vara klara 

förrän i mitten av maj. Den sista skolans rektor påmindes men vid analystillfället hade 

omdömen ännu ej erhållits. Eftersom vi inte kunde vänta längre valde vi att göra 

analysen utifrån de skriftliga omdömen som erhållits. Detta medför att denna del av 

resultaten ska betraktas utifrån det faktum att endast omdömen från fyra av sex skolor 

studerats.  

 

6.2 Datainsamlingsmetoder 

Föreliggande uppsats bygger på kvalitativa forskningsintervjuer. En kvalitativ 

forskningsintervju har till syfte att erhålla kvalitativ information från intervjupersonen. 

Denna information tolkas sedan. Den kvalitativa intervjun har inte kvantifiering som 

mål utan strävar efter att t.ex. göra en så bra beskrivning som möjligt av den 

intervjuades uppfattning av ett fenomen. (Kvale, 2008; Patel & Davidson, 2003) Detta 

överensstämmer med den fenomenografiska forskningsansatsen som inriktar sig på 

kvalitativa beskrivningar om människans uppfattningar av sin omvärld (Kvale, 2008; 

Larsson, 1986). 
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En kvalitativ intervju är ett samtal mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuaren 

har till uppgift att föra samtalet framåt så att det blir meningsfullt och sammanhängande. 

(Patel & Davidson, 2003) I denna studie har en så kallad halvstrukturerad intervjumetod 

använts. En sådan kännetecknas av att vara öppen i sin karaktär, och någon strängt 

formulerad intervjuguide förekommer inte. Vid kvalitativa forskningsintervjuer handlar 

det inte bara om att förstå det rent konkreta som sägs utan intervjuaren måste under 

samtalet också lyssna och försöka förstå det outtalade för att kunna ställa följdfrågor 

och få dessa besvarade eller bekräftade. (Kvale, 2008) I en fenomenografisk studie vet 

man inte på förhand hur analysen kommer att se ut eftersom den byggs upp utifrån 

kategorierna (Uljens, 1989). Widerberg (2002) poängterar att intervjuguiden bör präglas 

av det man har för avsikt att undersöka. Vi hade för avsikt att undersöka fenomenen 

lärande och skriftliga omdömen med aspekterna införande, utformning och innehåll. 

Intervjuguiden konstruerades utifrån dessa begrepp. 

 

6.3 Genomförande 

De rektorer som valts ut för intervju kontaktades. Via mejl fick de en kort beskrivning 

av det pågående arbetet och vad intervjun skulle beröra. Samtliga intervjuer 

genomfördes på rektorernas arbetsrum eller i ett sammanträdesrum. Genomgående 

valde rektorerna plats för intervjuerna. Rektorerna upplevdes vara bekväma i 

intervjusituationen vilket vi anser kan bero på att de i sin yrkesroll är vana att ta 

kommando, leda människor samt att diskutera.  

 

Som inledning till varje intervju fördes ett enkelt samtal där vi bekantade oss med 

respektive rektor och presenterade oss. Tidigt kontrollerades att intervjun fick spelas in 

för att senare kunna transkriberas. En nackdel med inspelning av intervjuer är att 

vetskapen om att samtalet ”bandas” kan påverka de svar man erhåller. (Patel & 

Davidson, 2003) På grund av metodvalet var det dock nödvändigt att spela in 

intervjuerna eftersom återgivelse av empirin inte hade varit möjlig utan bandning. Vi 

upplevde inte att bandningen störde våra intervjuer. Rektorerna var lika frispråkiga 

under intervjun som före och efter inspelningen. 
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I det inledande samtalet ställdes ett par slutna frågor för att få information om skolan, 

dess storlek och organisation, samt kring rektorns respektive lärarnas utbildning. Dessa 

frågor har en mer formell karaktär och tanken var att de inte skulle vara en del av 

analysen. Informationen återges i samband med presentation av de fingerade rektorerna 

under rubriken 6.1 Urval. De formella frågorna användes för att få en bra start på ett 

naturligt samtal. Intervjuguiden i sin helhet återfinns som bilaga 2. 

 

När intervjufrågorna avslutats rundades samtalen av. Några rektorer frågade om de 

kunde få ta del av vår rapport vilket vi svarade att de gärna får. När rapporten är klar 

kommer den att mejlas till samtliga rektorer som deltagit i vår undersökning. 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant men detaljer såsom t.ex. överlappande prat, 

pauser och ”hummanden” togs inte alltid med. Intervjuerna skrevs sedan ut på vitt 

papper för arkivering men även på färgade papper, en färg för varje intervju. Detta 

gjordes för att underlätta kommande databearbetning. 

 

6.4 Databearbetning 

Ett första steg i databearbetningen var att ta ut olika temaområden för innehållet i 

intervjuerna. Textmassan för varje temaområde klipptes ut. I nästa analysfas studerades 

empirin grundligare. Skilda uppfattningar kring två fenomen, lärande och skriftliga 

omdömen, kategoriserades. I fenomenet skriftliga omdömen utgick vi från tre aspekter, 

införande, utformning och innehåll. Vilka fenomen och aspekter som skulle studeras 

hade bestämts innan analysen påbörjades. Fenomenografisk analys bygger på att man 

klargör för sig själv vilka fenomen och eventuella aspekter som ska studeras innan 

kategoriseringen tar vid. Efter mycket läsande och reflekterande urskiljs mönster som 

kan utgöra grunden för kategorierna. (Larsson, 1986) Skillnader i uppfattningar 

benämns enligt fenomenografin, men även vid andra kvalitativa analyser, för kategorier 

(Uljens, 1989; Larsson, 1986). 
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Vid en fenomenografisk analys görs en analys av skillnader och likheter i uppfattningar. 

Uppfattningarna är vid analysen frikopplade från individen. De skilda uppfattningarna 

utgör kategorier, kategorierna kan ha olika inbördes förhållanden. Vanligast är att de 

förhåller sig horisontellt i förhållande till varandra d.v.s. de kan betraktas som 

jämbördiga. Kategorierna kan också vara vertikalt relaterade till varandra. T.ex. kan de 

rangordnas efter förändring i uppfattning. En förändring i uppfattning kan bero på 

kunskapsnivån hos de intervjuade. Ett tredje sätt som kategorierna kan förhålla sig till 

varandra är hierarkiskt. Uppfattningarna bygger på varandra men det som skiljer dem åt 

är att de är mer utvecklade eller mer omfattande. Analysens resultatbild styr vilket 

system som kategorierna överensstämmer med. (Uljens, 1989) 

 

Vi letade skilda uppfattningar av våra fenomen och aspekter, uppfattningarna bildade 

kategorier. Intervjuerna lästes och de textdelar som karaktäriserade respektive kategori 

plockades ut. Textdelarna skrevs på ”post-it lappar” vilka på ett överskådligt sätt 

flyttades runt och grupperades på en white-board. Vi kände att en stor del av 

analysarbetet var gjort och kunde utifrån detta formulera innehållet i kategorierna.  

 

Skriftliga omdömens innehåll från fyra skolor studerades övergripande. Vi är medvetna 

om att omdömenas slutliga formuleringar ej kommer direkt från rektorerna. De återger 

inte rektorernas uppfattningar. Därför kan kategorisering av omdömenas innehåll inte 

ske. Denna del av analysen kommer därför inte att vara fenomenografiskt inspirerad. Vi 

har ändå valt att presentera innehållet i de skriftliga omdömena i anslutning till 

intervjuanalyserna eftersom omdömena spelar en viktig roll i hela undersökningen. 

Rektorerna är ytterst ansvariga för utformningen av de skriftliga omdömena och att de 

skrivs. 

 

6.5 Validitet 

Validiteten i en undersökning innebär att det som avses att undersökas verkligen 

undersöks (Patel & Davidsson, 2003). För en kvalitativ studie gäller generellt att 

resultaten ska ge en korrekt bild av det som undersöks. För validiteten är det viktigt att 
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resultatet täcker hela det planerade undersökningsområdet. Validiteten påverkas också 

av om två personer har olika definition av ett och samma begrepp. Intervjuaren kan vara 

fast i sitt eget tänkande för ett visst ord eller begrepp och reflekterar inte över att den 

intervjuade personen använder sig av samma ord/begrepp i ett annat avseende. 

(Johansson & Svedner, 2004) I en fenomenografisk studie bygger huvudsakligen 

validiteten på kategoriernas förhållande till informanternas uttryckta uppfattningar. 

Kategorierna ska stämma väl överens med uppfattningarna. (Uljens, 1989) 

 

För att inte påverka validiteten negativt arbetade vi för att ta fram tydliga intervjufrågor 

där möjligheten till missförstånd minimerats. Under intervjuerna ställdes fortlöpande 

följdfrågor när vi var osäkra på vad rektorerna menade.  

 

I vår analys handlar validiteten om hur väl våra kategorier stämmer överens med 

rektorernas uppfattningar. Transkriberingen av intervjuerna kan ha påverkat validiteten 

negativt om talspråkets överföring till skriftspråket ger en felaktig bild av vad som 

egentligen sades vid intervjutillfället. Vi strävade efter att skillnader i 

begreppsdefinitioner mellan oss och rektorerna inte skulle ske. Vi är medvetna om att 

det ändå kan finnas risk för att vi inte alltid förstått vad rektorerna velat förmedla vilket 

kan ha påverkat validiteten negativt.  

 

6.6 Reliabilitet 

Validitet har ett speciellt förhållande till reliabilitet. De är båda beroende av varandra. 

(Patel & Davidsson, 2003) Med hög reliabilitet avses att resultaten inte ska skilja sig vid 

två efter varandra gjorda mätningar (Denscombe, 2004). Reliabilitet för intervjuer 

innebär generellt mätnoggrannheten i intervjumetoden. Har intervjuerna gjorts på 

samma sätt? Hur väl är intervjufrågorna formulerade? Täcker de 

undersökningsområdet? Var det någon fråga som saknades eller som missförstods? 

(Johansson & Svedner, 2004) Kvale (2008) anser att reliabiliteten påverkas av ledande 

frågor. För att vi skulle få så lika intervjuer som möjligt var det alltid samma person 

som ställde frågorna. 
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Intervjufrågorna täckte enligt vår uppfattning det område som avsågs undersökas. Vid 

intervjuerna besvarades samtliga frågor och informanterna hade möjlighet att vid behov 

förtydliga svaren. 

 

Uljens (1989) är kritisk till bruket av termen reliabilitet för kategorisystemets strukturer 

i fenomenografiska studier. Han vill hellre tala om olika grader av kategorisystemets 

validitet eftersom det handlar om hur de enskilda kategorierna återspeglar empirin. 

Noggrannheten anses med automatik vara inkluderad i återspeglingen. (a.a.) 

 

6.7 Generalisering 

Med generalisering avses om resultaten kan gälla för mer än det material som använts 

(Johansson & Svedner, 2004). Det finns olika typer av generalisering, i denna 

kvalitativa studie handlar det om analytisk generalisering. Analytisk generalisering 

innebär att man efter bedömning överväger om de framkomna undersökningsresultaten 

kan ge vägledning i en annan situation. Genom att forskaren presenterar stödjande 

belägg och lägger fram argument får läsaren själv bedöma om generaliseringen verkar 

trovärdig. (Kvale, 2008) Johansson och Svedner (2004) påpekar också att möjligheten 

till generalisering minskar i de fall urvalet är byggt på personliga kontakter. 

 

Vi anser att de rektorer vi kände till sedan tidigare inte påverkat vår möjlighet till 

generalisering, eftersom vi inte kände någon av dem personligen. De kategorier 

resultatet mynnat ut i är alla väl förankrade i skolans värld. Rektorernas lärandesyner 

kan inte gå utanför läroplanens ramar alltför mycket. Rektorernas uppdrag handlar om 

att leda sin skola efter de nationella styrdokumenten och dessa talar tydligt om vilken 

syn på lärande som bör antas. De kategorier vi funnit till aspekten införande känns som 

rimliga uppfattningar av hur olika implementeringar kan gå till på en skola. Antagligen 

kan denna aspekt få någon mer horisontell kategori vid en större kvalitativ 

intervjustudie. Men vi anser att de kategorier vi fått fram är representativa för arbetet 
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med implementeringen av de skriftliga omdömena i skolan. Utifrån detta finns det 

anledning att anse att vår studie är generaliserbar. 
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7 Resultat 

Studien grundas på två fenomen:  

 

Lärande – Rektorernas uppfattning av lärande. 

Skriftliga omdömen – Rektorernas uppfattning kring de skriftliga omdömena. 

 

Fenomenen har analyserats metodiskt för att finna de mönster som kan utgöra grunden 

för kategorisering. Fenomenet skriftliga omdömen har analyserats utifrån tre aspekter, 

införande, utformning och innehåll. Från de tre aspekterna har kategoriseringen skett. 

Förhållandet mellan fenomen, aspekter och kategorier presenteras i figurer. Varje 

kategori representerar en uppfattning hos rektorerna. Eftersom det finns flera kategorier 

för samma fenomen innebär det att det finns skillnader mellan rektorernas 

uppfattningar. En rektor kan ha flera olika uppfattningar om samma fenomen. 

 

Under varje figur följer ett sammandrag för varje kategori, där delar av rektorernas 

intervjuutsagor återges. Varje sammandrag avslutas med ett intervjucitat för att stärka 

kategorins giltighet och konkretisera kategorins innehåll. 

 

Mot slutet av resultatkapitlet presenteras kategoriernas inbördes förhållande. 

Rektorernas uppfattning om lärande ställs i relation till deras uppfattning kring skriftliga 

omdömen.  

 

7.1 Fenomenet lärande 

I början av intervjuerna fick rektorerna beskriva sina uppfattningar kring vad de anser 

att lärande är. Alla tyckte att frågan var stor och bred. Rektorerna ombads att reflektera 

fritt och berätta vad de först kom att tänka på. Tre skilda uppfattningar kring lärande 

återfanns vid analysen. I studien beskrivs dessa i kategorierna lärande som social 

aktivitet, lärande genom upplevelse och de fyra F:en, fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet, samverkar till lärande. Samma rektor kan ha talat om mer än en av dessa 
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kategorier, eftersom en rektor kan ha flera olika uppfattningar om samma fenomen. 

Kategorierna till fenomenet lärande är jämbördiga i förhållande till varandra d.v.s. de är 

ordnade horisontellt. 

 

Figur 1.  
Fenomen: rektorernas uppfattning av lärande – lärande. 

Kategorier: lärande som social aktivitet, lärande genom upplevelse, de fyra F:en samverkar till lärande. 

 

Lärande som social aktivitet 

Lärande sker i sociala sammanhang där man lär av varandra. Genom sociala aktiviteter 

får eleverna möjlighet att ”stöta” sina åsikter med andras. Genom att i ett socialt 

sammanhang få tillgång till rätt verktyg och en mer kunnig ledsagare utvecklas 

eleverna. Genom att eleverna är med och samtalar kring sitt lärande kan deras 

metakognition öka vilket i sin tur påverkar lärandet positivt. Denna syn på lärande kan 

härledas till Vygotskijs lärandesyn. Citatet nedan belyser en del av det som 

representerar denna kategori. 

 

Lärande handlar, och arbetet i skolan handlar om kunskapsutveckling på något sätt. Och i 
lärandet så finns det en intim växelverkan mellan det som är så att säga mer kognitiva former 
då och det mer sociala känslomässiga. Så att man utvecklas i sitt lärande tillsammans med 
andra och man lär av andra, man lär sig också i samspel med andra och därför är också lärandet 
en social aktivitet som jag ser det. (David)  

 

 

Lärande genom upplevelse 

Lärande sker genom upplevelser av saker och ting. Vid upplevelser tolkar eleverna, det 

händer saker, vilket leder till att deras förmåga att förstå växer. För att ge eleverna bra 
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upplevelser måste miljön vara lämplig. Goda miljöer för lärandet måste skapas. 

Följande citat beskriver en del av det som sades vid intervjuerna om lärande genom 

upplevelse. 

 

För mig är det så att man kan inte ha förståelse för det man inte har upplevt, alltså ingen sann 
förståelse utan den är så starkt kopplad till att man upplever saker och ting. Så för mig är det 
viktigt att barnen får uppleva så. (Fredrik) 

 

 

De fyra F:en samverkar till lärande  

De fyra F:en står för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Eleverna behöver en 

del faktakunskaper, men de behöver också ha färdigheter för att kunna hantera sin 

kunskap i olika sammanhang. Genom att praktiskt få omsätta sina färdigheter i 

kombination med faktakunskaper får de förståelse. Fakta, färdighet och förståelse leder 

till att de känner sig förtrogna i olika situationer och roller. I citatet nedan beskriver en 

rektor hur de fyra F:en är en del av lärandet i ett helhetsperspektiv. 

 

Lärande för mig är, alltså jag tänker utifrån något helhetsperspektiv i alla fall där det handlar 
både om kunskaper – alltså ämneskunskaper men det handlar också om förmågor, fakta, 
färdighet, förståelse. De här fyra F:en. (Erik) 

 

 

De fyra F:en är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och återfinns i Lpo 94 

(Skolverket, 2006). Vid intervjuerna nämndes också ordet förmågor i detta 

sammanhang. 

 

7.2 Fenomenet skriftliga omdömen 

Fenomenet skriftliga omdömen har analyserats utifrån tre centrala aspekter - införande, 

utformning och innehåll. Aspekterna presenteras i text var för sig. För införande och 

utformning har kategorier analyserats fram ur intervjuerna med rektorerna eftersom 

dessa belyser rektorernas uppfattningar av aspekten. Innehållet är hämtat från de 

skriftliga omdömen som erhållits. Dessa belyser inte rektorernas uppfattning varför 

kategorisering av dessa inte kan ske. Dessa ingår således inte i den del av analysen som 
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är fenomenografiskt inspirerad. De skriftliga omdömenas innehåll presenteras ändå 

eftersom vi anser att det är av stort intresse att ta del av hur dessa kan se ut.  

 

Figur 2. 
Fenomen: rektorernas uppfattning av skriftliga omdömen – skriftliga omdömen. 

Aspekter: Införande, utformning, innehåll. 

Kategorier införande: Hög lärardelaktighet, hög inverkan av rektor, kompetens utifrån. 

Kategorier utformning: lika inom rektorsområdet, lika inom skolan, olika inom skolan. 

 

I figuren framgår att kategorierna till aspekten ”införande” förhåller sig horisontellt, de 

påverkar inte varandra, de är jämbördiga. För aspekten utformning är kategorierna ”lika 

inom skolan” och ”lika inom området” vertikalt ordnade. Kategorin ”olika inom skolan” 

förhåller sig horisontellt i förhållande till kategorierna ”lika inom området” och ”lika 

inom skolan”. Hur kategorierna förhåller sig till varandra har vid analysen framkommit 

ur empirin. 

 

7.2.1 Införande 

Hög lärardelaktighet   

Till denna kategori fördes rektorernas uppfattningar som handlade om att all personal 

ska ha ett gemensamt sätt att tänka. Storsamlingar och storföreläsningar har 
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förekommit. Pedagogerna var delaktiga från början. Allt arbete har byggt på 

pedagogernas eget aktiva deltagande. Olika typer av arbetsgrupper har varit verksamma. 

Arbetsgruppernas resultat har presenterats för alla vilket inneburit att pedagogerna fått 

återkoppling på sitt arbete. Det har förts konstruktiva diskussioner och man har ”tänkt” 

tillsammans. Utformningen har växt fram ur pedagogernas samspel. Arbetet har 

inneburit lärande för hela arbetslaget. I samma takt som pedagogerna känt att det varit 

ett allt mer meningsfullt arbete har deras delaktighet ökat. I citatet nedan talar en rektor 

om vikten av hög lärardelaktighet. 

 

Det här är en liten skola och för mig är det viktigt att alla är med. Alla ska vara involverade i 
skolutvecklingsarbetet för att faktiskt kunna göra något av det men också för att det är viktigt 
att vara involverad, och alla behövs. (Erik) 

 

 

Hög inverkan av rektor  

Uppfattningar framkom också som visade att rektorn ibland fått mycket stöd av 

specialpedagogen vid införandet av de skriftliga omdömena. Rektorn inledde arbetet 

med stöd av specialpedagogen efter att denna ”läst in sig” på området. Samtliga 

pedagoger har varit med vid några träffar då bland annat rektorn presenterat egna idéer 

som pedagogerna fick vara med och ”tycka till om”. I följande citat delger rektorn sina 

uppfattningar om hur han tror att pedagogerna upplevt sin delaktighet. 

 

Ettan till femman och förskoleklass har varit med vid några tillfällen. Det är svårt för mig att 
svara på det här med lärarnas delaktighet. För jag tror egentligen känner sig de inte sådär 
jättedelaktiga därför att detta är väl en reform införd med stöd av lag och man har ett halvår på 
sig tills det första skriftliga omdömet ska liksom ligga på bordet. (Fredrik) 

 

 

Kompetens utifrån  

Professionell vägledning har anlitats för att ge lärarna en bättre grund och för att 

utveckla deras kompetens, i deras eget arbete med bedömning, framtagandet och 

införandet av skriftliga omdömen. I citatet nedan belyser rektorn vad som föranledde 

beslutet att anlita kompetens utifrån. 
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Och då gick vi igenom rätt mycket vad som fanns. Och då var det också på gång, alltså i 
skolområdet har vi jobbat med portfolio och portfoliometodik och så har vi haft det här med 
IUP och vi tycker inte vi fick riktig stuns i det. Och då köpte vi in efter mycket om och men att 
vi köpte in XXX och YYY…[---] Och där så hade vi rätt mycket diskussioner. (Anders) 

 

7.2.2 Utformning 

Rektorernas uppfattningar skiljer sig om hur de skriftliga omdömenas utformning och 

uppbyggnad i stort ska vara. 

 

Lika inom skolan 

Utformningen är lika för alla årskurser över hela skolan för att man ska känna igen sig. 

När man har ett omdöme i sin hand ska man känna igen sig och veta att det kommer 

från en viss skola. Det ska finnas en röd tråd genom de i omdömet beskrivna ämnena. 

Ämnena ska beskrivas på samma sätt. Citatet nedan belyser hur rektorn resonerar kring 

den lika utformningen. 

 

Utformningen är lik, ramen är lik, formen är lik, för mig är det viktigt. För mig är det viktigt att 
vi är en skola. Man ska känna igen sig. När man kommer till XXX skolan ska man känna igen 
sig oavsett vilken dörr man går in i, vilken pedagog man träffar för vi ska stå för samma sak. 
(Carin) 

 

 

Lika inom området 

Skolans utformning av de skriftliga omdömena ska överensstämma med övriga skolors 

inom det gemensamma skolområdet. Mallen för omdömenas utformning har diskuterats 

rektorer emellan. Samarbete förekommer mellan skolorna genom att pedagoger träffas 

för diskussion i de praktisk/estetiska ämnena men även träffar för samtalsledare, 

pedagoger, från de olika skolorna förekommer. Citatet återger rektorns resonemang 

kring hur de diskuterat kring den lika utformningen. 

 

Hur själva mallen ska se ut det har vi diskuterat mellan… i rektorsteamet. Förstår vi detta? Sen 
så när vi var ganska så på väg så presenterade jag för lärarna hur jag tänkte eller hur vi tänkte 
för att få dem att vara med på spåret. Så här tänker vi. Hur tänker ni om det vi tänker? Och så 
har jag haft diskussioner med varje arbetslag om det. (Anders) 
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Olika inom skolan 

Det viktigaste är att kvaliteten på det som skrivs är hög. Om sedan utformningen av 

omdömena skiljer sig är av underordnad betydelse anser rektorn. Arbetet sker inte efter 

en gemensam modell. De olika ”spåren” på skolan gör sina egna utformningar. Citatet 

nedan återger rektorns tankar kring varför man gör olika inom skolan. 

 

Man kan säga att på den här skolan råder att alla gör inte likt. Men det man gör delar man med 
sig av och man försöker hitta så att det stämmer överens och hakar i vartannat. Det är inte så att 
vi försöker hålla ihopa så att inte en spretar utåt det hållet och en spretar utåt det hållet utan vi 
ska hitta tillsammans. Det här är målet. Men sen är man ju olika. Vissa är väldigt duktiga på att 
använda datorn andra är inte det. Och vad är det man ska lägga jobb på? Är det formulerandet 
eller det tekniska utförandet? Så där är vi rätt så ödmjuka inför det men, så vad vi kontrollerar 
och är noga med och titta på är väl kvaliteten på det man skriver. (Bodil) 

 

 

7.2.3 Innehåll 

Utifrån denna aspekt analyseras inga kategorier eftersom underlaget till de skriftliga 

omdömenas innehåll inte kommer från intervjuerna med rektorerna. Omdömen från fyra 

skolor har erhållits. Dessa texter har analyserats med en deskriptiv ansats. 

 

Skolorna har valt att presentera sitt innehåll i omdömena på skilda sätt. På en skola har 

det gjorts en matris där samtliga lokalt nedbrutna mål presenteras. Allt eftersom eleven 

uppnår ett mål markeras detta i matrisen. Det eleven har kvar att lära syns genom att 

dessa mål finns med i matrisen men är omarkerade. På ett liknande sätt presenterar en 

annan skola målen att uppnå i årskurs tre. Under en rubrik ”Mål för år 3 som XXX 

uppnått.” presenteras det eleven uppnått. De mål eleven har kvar att uppfylla för skolår 

tre är placerade under rubriken ”Mål som är XXXs nästa utmaning.” På den tredje 

skolan använder sig pedagogerna av ”standardiserade” formuleringar utifrån lokalt 

uppsatta mål. På den fjärde skolan har man valt att individuellt formulera hur eleven 

uppfyller målen. Formuleringarna kring ett och samma mål varierar. Här upplevs 

omdömena mer personliga eftersom elevens namn nämns i formuleringarna. 
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Alla omdömen ger information om vad eleven kan och vad eleven har kvar att lära. 

Några omdömen ger också information om vilka utmaningar eleverna kan/bör anta som 

inte är kunskapsrelaterade. Exempel på utmaningar att anta är: ”Bli starkare i sin tilltro 

till det egna matematiska språket.” och att ge eleven ”svårare matteläxa”. En av de 

intervjuade rektorerna hade uppfattningen att värderande kommentarer var tillåtna i 

omdömena, så länge det rörde sig om positiva värderingar. 

 

Bedömningarna ska enligt Skolverket ha en formativ funktion, elevens fortsatta lärande 

ska stödjas och dess utvecklingsmöjligheter ska lyftas fram (Skolverket, 2008). I de 

skriftliga omdömena presenteras vad eleven kan eller har uppnått. I de omdömen vi 

studerat är dessa mål oftast formulerade på ett standardiserat sätt, lika för alla elever. I 

ett fall uttrycks innehållet i omdömet individuellt. Exempel på en mer individuell 

formulering är: X ”har en god taluppfattning upp till 1000, är säker på positionssystemet 

och kan dela upp talen i ental, tiotal och hundratal”. Formuleringar som är av det mer 

standardiserade slaget kan lyda: eleven kan ”beskriva föremåls och objekts placering 

med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar” och ”avläser, tolkar och presenterar 

tabeller och diagram själv eller tillsammans med en kamrat”. På liknande sätt kan vad 

eleven har kvar att lära beskrivas mer individuellt eller med hjälp av 

standardformuleringar.  

 

7.3 Förhållande mellan kategorierna från de båda fenomenen 

Efter att samtliga kategorier analyserats fram och definierats söktes ett samband mellan 

rektorernas uppfattningar. Dessa skrevs upp i ett tabellsystem. Kategorierna för lärande 

ställdes mot kategorierna för aspekterna införande och utformning. Följande tabell 

arbetades fram.  
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Fenomenet LÄRANDE 
 

 Lärande som 
social aktivitet 

Lärande genom 
upplevelse 

De fyra F:en 
samverkar till lärande 

    

Hög lärardelaktighet 
(alla skolor) 

Hög lärardelaktighet 
(vissa skolor) 

Hög lärardelaktighet 
(vissa skolor) 

- Hög inverkan av rektor Hög inverkan av rektor 

 
Aspekten 

 
INFÖRANDE 

Kompetens utifrån - - 

    

Lika inom 
rektorsområdet 

- - 

Lika inom skolan Lika inom skolan Lika inom skolan 

 
Aspekten 

 
UTFORMNING 

Olika inom skolan - - 

Tabell 1.  
Förhållande mellan kategorierna från fenomenen lärande och skriftliga omdömen. 

 

Vid analysen har framkommit att rektorernas uppfattningar av fenomenet lärande verkar 

ha bidragit till hur processen med införandet av de skriftliga omdömena har sett ut på 

skolorna. I alla de fall när rektorerna hade uppfattningen att lärande är en social process 

var pedagogerna på skolorna helt involverade i implementeringsprocessen. Kompetens 

utifrån har använts vid en skola. Alla typer av utformning av de skriftliga omdömena 

förekommer vid de skolor där rektorerna såg lärande som en social process. Att 

gemensamt arbeta fram ett omdöme som är likadant för hela skolan anser vi sker i en 

social process som även inkluderar lärande för pedagogerna. De får ta del av varandras 

tankar och erfarenheter. Även omdömen vars utformning skiljer sig inom samma skola 

har utarbetats där rektorn ser lärande som en social process. I intervjuerna framkom att 

gemensamma diskussioner har förts där pedagogerna tagit del av varandras tankar och 

erfarenheter men de har inte tvingats till en gemensam utformning. Kompromisser har 

inte behövts göras arbetslagen emellan.  

 

På de skolor där rektorerna hade uppfattningen att man lär sig genom upplevelser var 

inverkan stor av rektorn. På vissa av dessa skolor var lärardelaktigheten lägre. För alla 

skolor där rektorn hade uppfattningen att man lär sig genom upplevelser var 

utformningen densamma inom hela skolan. Vi ser detta som ett förväntat samband 
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eftersom rektorns inverkan inte möjliggör flera olika utformningar. Rektorn driver sin 

linje med ett mål, ett lika utformat omdöme för hela skolan. 

 

I stort sett visar förhållandet mellan kategorin de fyra F:en lika resultat som kategorin 

upplevelse d.v.s. stor inverkan av rektorn minskar lärardelaktigheten och leder till en 

gemensam utformning av de skriftliga omdömena för hela skolan. Det är intressant att 

samma resultat erhålls trots att uppfattningarna d.v.s. kategorierna upplevelser och de 

fyra F:en inte representeras av samma rektorer. 
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8 Diskussion 

I diskussionsdelen läggs tonvikten på att utifrån för ämnet aktuell forskning och annan 

litteratur diskutera studiens resultat och reflektera kring dessa. Därefter följer en 

diskussion kring vårt forskningsbidrag till läraryrket och till forskarvärlden. Förslag till 

fortsatt forskning lämnas och slutligen ges avslutande reflektioner. 

 

8.1 Aktiva aktörer vid införandet 

Av studiens resultat framkom olika upplägg vid införandet av de skriftliga omdömena. 

Vid de flesta skolor byggde införandet på pedagogernas egna aktiva deltagande d.v.s. att 

lärardelaktigheten var hög. Ett annat upplägg var att rektorn hade en mer framträdande 

roll vid införandet vilket påverkade lärardelaktigheten något negativt. Ett tredje upplägg 

var att professionell vägledning anlitades för att utveckla lärarnas kompetens. Detta 

skedde i kombination med hög lärardelaktighet. 

 

Skolledare i grundskolan ställs inför olika kompetenskrav i sin yrkesutövning (Persson, 

2002). Persson (2002) påpekar att den sociala kompetensen är en förutsättning för att 

kunna stödja pedagogerna i den skolutveckling som sker. En annan viktig 

ledarkompetens som Persson beskriver är den strategiska kompetensen vilken han 

definierar som långsiktigheten i arbetet, det långsiktiga tänkandet. (a.a.) 

 

Rektorn ansvarar för implementeringen av de skriftliga omdömena på skolorna 

(Skolverket, 2008). Utifrån Perssons (2002) resonemang är en rad egenskaper viktiga att 

besitta för rektorerna för att kunna bedriva skolutvecklingsarbete. Vid de skolor i vår 

studie där rektorerna har använt sig av egenskaper, som kan härledas till den sociala 

kompetensen, har lärardelaktigheten vid införandet av de skriftliga omdömena varit hög. 

Rektorerna har bland annat låtit pedagogerna sitta ner och diskutera och lägga fram 

förslag på hur ett skriftligt omdöme kan se ut. Skolledarna har varit öppna för 

pedagogernas förslag och tolkningar vilket har bidragit till återkommande diskussioner. 
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I vårt resultat har vi sett att i de fall där rektors inverkan har varit hög har 

lärardelaktigheten förhållandevis varit lägre. I utvecklingsarbetet med de skriftliga 

omdömena har rektorerna arbetat mer aktivt själva eftersom de inte kontinuerligt drivit 

samarbete med samtliga pedagoger. Rektorernas sociala kompetens har här inte kommit 

till användning i samma utsträckning som då lärardelaktigheten varit högre. En orsak till 

detta kan ha varit att andra kompetenser har dominerat mer. En spekulation från vår sida 

är att rektorerna kan ha använt sig mer av den, av Persson (2002) kallade, strategiska 

kompetensen. Den strategiska kompetensen kännetecknas av ett långsiktigt tänkande 

och en långsiktighet i arbetet med utvecklingsfrågor. En stark strategisk kompetens gör 

rektorn trygg i sitt uppdrag och väl medveten om vad utvecklingsarbetet handlar om. 

(a.a.) Detta skulle kunna innebära att rektorerna måste använda sig av sin sociala 

kompetens desto mer när de ska "sälja in" sina förslag till skriftliga omdömen hos 

pedagogerna. Vårt resultat skulle kunna tyda på att de rektorer som använt sig av hög 

lärardelaktighet vid införandet av de skriftliga omdömena redan från början har använt 

sig av sin sociala kompetens då de tillsammans med lärarna bedrivit arbetet. De har i 

likhet med vad Persson (2002) skriver troligen fått uppmuntra, stödja och vara öppna för 

pedagogernas åsikter. 

 

Atkin m.fl. (2001) beskriver i sin studie hur viktig bedömningen är för elevernas 

kunskapsinhämtning. I studien framhålls att lärarna måste få tid och hjälp för att 

utveckla bra och oberoende bedömning. I vår studie framkom att rektorer anlitat 

professionell hjälp för att utveckla lärarnas kompetens kring bedömning och i arbetet 

med införande av de skriftliga omdömena. Här har tid avsatts och lärarna har fått chans 

att bredda och fördjupa sina kunskaper vilket ligger i linje med Atkins m.fl. (2001) 

resonemang kring vad som är viktigt i bedömningssammanhang. Kompetens för att 

utveckla bra bedömningsstrategier kan inhämtas utifrån men det framhålls också att en 

hel del arbete kan göras inom skolan genom att pedagogerna diskuterar och delger 

varandra. (a.a.) Om vi studerar de skriftliga omdömenas införande i ett vidare 

perspektiv handlar det inte bara om att arbeta fram ett dokument där elevernas 

kunskapsutveckling kan dokumenteras på ett sådant sätt att det främjar lärande. För att 

nå hit förmodar vi att pedagogerna aktivt arbetar med bedömning i undervisningen och 
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arbetar för att utveckla denna kompetens. Hur görs detta på bästa sätt? Är det att låta 

pedagogerna utveckla kunskapen tillsammans eller är det bättre att anlita expertis för att 

utbilda personalen innan pedagogerna fortsätter att utveckla kunskapen tillsammans? 

Hur lyckosamt detta arbete blir kan bland annat tänkas bero på vilket stöd pedagogerna 

har från rektorn i arbetet men också på hur väl de lyckas förankra arbetssättet med 

bedömningen hos eleverna. Klarar inte pedagogen att få med eleverna kommer 

antagligen inte heller elevernas kunskap att öka mer än tidigare och då missar man 

poängen med de skriftliga omdömena. 

 

Elfström (2005) poängterar i sin studie kring införandet av individuell utvecklingsplan 

att införandet i sig inte garanterar att skolans verksamhet utvecklas. För att detta ska ske 

måste den egna verksamheten ifrågasättas. Har de intervjuade rektorerna i vår studie då 

de valt införandemetod ifrågasatt den egna verksamheten, för att mer medvetet påverka 

att införandet av de skriftliga omdömena leder till skolutveckling? Vi har i vår studie 

inte aktivt ställt frågor om deras uppfattningar av detta men i de resultat vi erhållit finns 

skillnader i hur mycket de skriftliga omdömena kan ha påverkat verksamheten i skolan. 

Vi tror att verksamheten har påverkats mer på de skolor där lärardelaktigheten har varit 

hög än på de skolor där lärardelaktigheten varit något lägre. Samarbete och diskussioner 

har förekommit frekvent vid skolor med hög lärardelaktighet vilket kan ha lett till att 

den egna verksamheten har ifrågasatts. Kan det vara så att vid de skolor där 

lärardelaktigheten varit lägre har inte införandet av de skriftliga omdömena påverkat 

verksamheten lika mycket eftersom pedagogerna inte fått chans att diskutera och 

ifrågasätta den egna verksamheten? Dock är det ingen garanti att verksamheten 

ifrågasätts och utvecklas vid diskussioner. Alla rektorer vi har intervjuat har drivit på 

arbetet med de skriftliga omdömena men vad hade hänt om en rektor inte aktivt sett till 

att arbetet skulle utföras? Hade då pedagogerna själva samlats för att fördjupa sig i 

ämnet och uppdraget? Hade utformningen av de skriftliga omdömena då blivit 

densamma som idag? Med andra ord hur stor roll har rektorn spelat som aktiv aktör i 

detta arbete? Om vi föreställer oss en rektor som inte leder utvecklingsarbetet på 

skolan? Vem leder då detta arbete? Sker det någon utveckling över huvudtaget? En hel 

del av utvecklingen inom skolan är rektor och pedagoger ålagda att utföra. Den kommer 
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säkerligen att ske men kvaliteten på denna blir antagligen lägre när det saknas en 

samordnare som tar helhetsansvar. 

 

Tholin (2006) skriver i sin avhandling att då samtliga lärare involverades i ett 

utvecklingsarbete kunde också ett gemensamt grundskoleperspektiv antas. Liknande 

tendenser ses i vår studie. Resultaten påvisar att hög lärardelaktighet kan leda till lika 

utformning av de skriftliga omdömena inom skolan, men resultatet visar också att hög 

lärardelaktighet kan leda till olika utformning inom skolan. De skilda resultaten har 

koppling till rektorernas uppfattningar om omdömena ska vara lika eller olika inom 

skolan. I vår studie ställdes inga direkta frågor kring hur utvecklingsarbetet i största 

allmänhet brukar bedrivas på skolorna det vill säga om målsättningen är att man 

eftersträvar en samsyn eller inte inom skolan. Kanske är det så att samsyn är viktig i 

vissa frågor eller i vissa utvecklingsarbeten men inte i andra. Vem bestämmer på en 

skola när det är viktigt att ha samma synsätt? Kan det vara så att pedagogerna kan 

påverkas för att anta ett gemensamt synsätt, eller handlar det mer om en process 

respektive pedagog måste få gå i genom för att kunna anta ett visst perspektiv på en 

fråga? Vem är då ansvarig för att denna process verkligen sker och att alla pedagoger 

får chans, tid och möjlighet till denna process? Det kan vara de enskilda rektorerna, hela 

arbetslaget eller samtliga arbetslag på skolan. 

 

8.2 Införandemetod och lärandesyn 

Av studiens resultat framgår rektorernas skilda uppfattningar av lärande. De uppfattade 

lärande som en social aktivitet, att lärande sker genom upplevelser respektive de fyra 

F:ens (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) samverkan till lärande. Vi såg också 

skillnader i tillvägagångssättet med införandet av de skriftliga omdömena. Vårt resultat 

tyder på att dessa skilda tillvägagångssätt hade samband med rektorernas lärandesyn. De 

rektorer som såg lärande som en social process arbetade också processinriktat där det 

sociala samspelet pedagoger emellan stod i fokus. De rektorer som inte betonade det 

sociala i processen hade inte heller med alla pedagoger lika frekvent under processen 

med införandet till skillnad från de rektorer som betonade det sociala i lärandet. 
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Rektorernas uppfattningar av lärande påverkade även utformningen av omdömena. På 

skolor med hög rektorsinverkan var utformningen lika på hela skolan. Vid intervjun gav 

rektorerna sin uppfattning av lärande. Medvetet fick de inte chans att tala alltför länge 

om detta eftersom vi ville få information om deras spontana tankar kring ämnet. Detta 

utesluter inte att de skulle hålla med om alla tre uppfattningarna kring lärande, socialt 

samspel, upplevelse och de fyra F:en, men eftersom vi undersökte deras uppfattningar 

ville vi ha deras oreflekterade åsikt. 

 

Vi ser ett tydligt samband med Vygotskijs lärandesyn (Hwang & Nilsson, 2006) där 

kunskap byggs upp i det sociala samspelet med andra och hur rektorerna låtit 

pedagogerna medverka aktivt i utvecklingsprocessen kring införandet av de skriftliga 

omdömena. Att få möjlighet att diskutera, delge och lära av varandra utvecklar den egna 

tankeförmågan. Utveckling sker då naturligt både inifrån och utifrån den miljö 

pedagogerna och rektorn vistas i. Sett ur ett konstruktivistiskt perspektiv (Åsberg, 2000) 

skapas ny kunskap kring de skriftliga omdömena genom aktiviteter. Både rektorn och 

pedagogerna utmanas i sin yrkesutövning och bygger ny kunskap. Vårt resultat visar att 

rektorerna skapar förutsättningar där pedagogerna kan utveckla ny kunskap gällande de 

skriftliga omdömena. När pedagoger och rektor arbetar tillsammans med 

utvecklingsfrågor byggs antagligen inte bara ny kunskap utan i det sociala forum som 

uppstår får de chans att utveckla ett gemensamt synsätt som uttrycks i ett gemensamt 

språk, deras metaspråk utvecklas. I likhet med Vygotskijs teorier (Hwang & Nilsson, 

2006) kan det antas att pedagogernas språkliga utveckling leder till utvecklat tänkande 

och ökad kognitiv förmåga. Får pedagogerna chans att uppleva detta och reflekterar 

över det kan det tänkas att de utifrån sina egna erfarenheter förändrar den undervisning 

de bedriver med sina elever. 

 

Införandet av de skriftliga omdömena har skett under en relativt sett kort tidsperiod. 

Kan valet av tillvägagångssätt vid införandet ha präglats av att rektorer och pedagoger 

varit stressade av uppgiften och arbetsbördan? Det kan tänkas att det samband vi sett i 

studien mellan rektorernas lärandesyn och val av tillvägagångssätt varit annorlunda om 

mer tid funnits till förfogande för införandet. Då hade kanske de rektorer som relativt 
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sett hade mindre lärardelaktighet vid införandet låtit samtliga pedagoger delta mer aktivt 

i införandeprocessen. En orsak till lägre lärardelaktighet vid tidspress kan vara att en del 

människor tycker att det är lättare att driva ett utvecklingsarbete själv med ett färre antal 

människor involverade än att "stå bredvid" och se på när en större grupp människor ska 

vara delaktiga i besluten. Dessutom leder tidspress för många människor till att 

prestationerna och arbetstempot blir högre än då mycket tid finns till förfogande. Hade 

tillgången på tid varit större hade antagligen utformningen av och vägen till de skriftliga 

omdömena varit annorlunda. 

 

8.3 Jämförelser mellan utformningen av skriftliga omdömen 

I vårt resultat framkom att de skriftliga omdömenas utformning kunde vara lika inom 

rektorsområdet, lika inom skolan eller olika inom skolan. Skolverkets intention är att 

utformningen av de skriftliga omdömena ska anpassas till eleverna och till 

verksamheten vid de enskilda skolorna. De säger att något krav på nationell likhet inte 

finns eftersom omdömena ska utformas lokalt (Skolverket, 2008) vilket vi i vår studie 

har sett att de är. Även Körling (2009) framhåller att de skriftliga omdömena kommer 

att variera från skola till skola på grund av den lokala utformningen.  

 

Skriftliga omdömen ska motivera eleven till fortsatt lärande samt informera elev och 

föräldrar om elevens kunskapsutveckling. I våra resultat ser vi att de skriftliga 

omdömena visar elevens kunskapsnivå samt vad eleven har kvar att lära. Om omdömet 

fungerar som motivation till fortsatt lärande kan inte vi bedöma. Tholin (2006) skriver 

att nationell samordning av betyg inte är nödvändig då dessa enbart ska användas i syfte 

att motivera eleven eller informera elev och föräldrar (a.a.). De skriftliga omdömena är 

inget ”betyg” och ska inte användas som ett nationellt urvalsinstrument och skulle enligt 

Tholins resonemang inte behöva samordnas nationellt. Skolverket (2008) poängterar att 

jämförelser mellan elevers resultat på olika skolor inte kan göras eftersom de inte har 

någon nationell likhet. Körling (2009) antyder att nationellt likvärdiga skriftliga 

omdömen vore lämpligt eftersom de ska spegla elevernas kunskaper i förhållande till de 

nationella målen. Vårt resultat visar att de skriftliga omdömena från de skolor som ingår 
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i vår studie har sin utgångspunkt i de nationella målen. I det skriftliga omdömet jämförs 

elevens kunskaper med de nationella mål som finns för årskurserna tre, fem och nio. Ett 

hinder som vi ser med nationell samordning är att det inte finns nationella mål för alla 

skolår. En eventuell nationell samordning skulle då vara begränsad till de skolår där det 

finns nationella mål. För övriga skolår får pedagogerna ge skriftliga omdömena utifrån 

lokalt nedbrutna mål. Bedömning utifrån lokalt nedbrutna "standardiserade" mål torde 

underlätta för att göra en likvärdig bedömning av eleverna och för att tydliggöra vad 

eleven fortfarande har kvar att lära. Huruvida dessa mål senare används direkt med fasta 

färdiga formuleringar eller indirekt från vilka ett mer personligt skrivet omdöme är 

skapat anser vi styr hur individuellt omdömet kommer att upplevas. Vårt resultat visar 

att omdömena var mer eller mindre individuellt formulerade. Att använda de nedbrutna 

målens formuleringar direkt i det skriftliga omdömet spar förmodligen tid och 

tankemöda för pedagogerna. Ur rektorns synvinkel är detta positivt eftersom 

pedagogerna får mer tid över till annat och risken för eventuell frustration över arbetet 

med de skriftliga omdömena minskar. 

 

I vår studie fanns det skolor som valt att ha olika utformning av sina skriftliga omdömen 

inom skolan. Pedagogerna delgav varandra information då omdömena utarbetades men 

de fick ändå utforma omdömena på sitt eget sätt. Korp (2006) beskriver att 

pedagogernas möjlighet till samverkan styrs av skolornas organisationsmodeller. I den 

mån Korps resultat från gymnasieskolan går att applicera på grundskolan innebär det att 

samverkan även här påverkas av skolans organisation. Elevernas möjlighet att nå målen 

borde då öka om samverkan mellan pedagogerna kan ske. En möjlighet till samsyn 

erhålls pedagoger emellan vad gäller tolkning av kursplaner, hur bedömning av eleverna 

kan eller bör ske etc. En poäng med att pedagogerna får utarbeta omdömena efter sina 

egna önskemål är att de förhoppningsvis känner sig trygga och mer motiverade i sin 

uppgift. Dock finns risken att de vid behov inte kan hämta stöd från varandra i samma 

utsträckning som om de haft en likvärdig utformning eftersom de saknar en genom-

gripande samsyn. Olika utformning inom skolan kan också upplevas som att det finns 

"många skolor på skolan". På en annan skola ansåg rektorn att det var viktigt att skolan 

uppfattades som en skola och att omdömena var lika utformade. I Elfströms studie 
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(2005) talas också om samsyn inom skolan. Här påpekade intervjuade pedagoger att ett 

gemensamt synsätt och en gemensam IUP ger barnen ett bättre individuellt bemötande. 

En samsyn vad gäller skriftliga omdömen borde i så fall enligt oss gagna barnen och 

förbättra bemötandet av dessa. En samsyn med ett tydligt förankrat mål och en stadig 

bas att utgå från borde ge pedagogerna ett bra startläge när omdömena skrivs. 

Omdömena blir mer lika utformade och kan därför lättare tolkas av andra pedagoger på 

skolan vid t.ex. överlämnandesituationer. 

 

Det är rektorernas ansvar att driva utvecklingsarbetet på skolorna vilket innebär att det 

blir rektorerna som påverkar om utformningen av de skriftliga omdömena ska vara 

gemensam för flera skolor. Ingen rektor är skyldig att samarbeta med andra rektorer. 

Från resultaten i vår studie framkommer att samverkan mellan skolor har skett vilket i 

ett fall resulterade i lika utformning inom skolområdet. Vi kan se paralleller mellan 

kommunaliseringen av skolan och avsaknaden av tydliga riktlinjer och information. Om 

en önskan funnits om likvärdig utformning hade antagligen tydligare riktlinjer, mer 

information och även utbildning varit nödvändig. Efter kommunaliseringen anger 

riksdag och regering mål för undervisningen. Åtgärder och korrigeringar görs efter 

utvärdering (Andersson, 2002). Vi ser det som att när nu regeringen gått in och beslutat 

om införandet av skriftliga omdömen kan det uppfattas som att rektorerna och därmed 

kommunerna fråntas en del av det styrningsansvar de tidigare fått. Elfström (2005) 

antyder att införandet av IUP inskränkte en del av den frihet skolan fick vid 

kommunaliseringen och målstyrningens införande. I likhet med detta resonemang kan vi 

se en risk att staten i samband med att de skriftliga omdömena införs tar mer kontroll 

över skolan och friheten blir än mindre. I mars 2010 kommer en utvärdering att 

presenteras kring de skriftliga omdömena (Utbildningsdepartementet, 2008b). Vad 

händer om utfallet inte är tillfredsställande? Finns det då risk att ytterligare direktiv 

kommer att komma, vilket vi tror leder till ännu mindre ansvar på de enskilda skolorna. 

Inträffar detta skulle det innebära att vi återigen få en mer centralstyrd skola. 

 

Förutom likheter med IUP:s införande ser vi vissa likheter mellan 

implementeringsuppdraget avseende de skriftliga omdömena och införandet av det 
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målrelaterade betygssystemet (Tholin, 2006). Skolverket ger direktiv men inte så 

mycket information eller nationell styrning, för att sedan följa upp arbetet och eventuellt 

komma med tydligare riktlinjer. En skillnad mellan dessa båda uppdrag är att 

implementeringen av de skriftliga omdömena har berört alla pedagoger från skolår ett 

till nio medan de målrelaterade betygen endast berörde de lärare som arbetade i skolår 

åtta och nio. Ytterligare en skillnad, som vi ser det i vårt resultat, är rektorernas aktiva 

roll vid den senare implementeringen vilket bör ha medverkat till att pedagogerna fått 

ett större stöd i sitt arbete med de skriftliga omdömena. I våra intervjuer framkom att 

rektorernas uppfattning är att pedagogerna vid de skolor vars rektorer vi intervjuat har 

fått stöd av sin rektor. Rektorn är ansvarig för att skriftliga omdömen utfärdas 

(Skolverket, 2008). 

 

I de allmänna råden (Skolverket, 2008) står det tydligt uttryckt att de skriftliga 

omdömena inte får innehålla beskrivningar eller värderingar av elevers personliga 

egenskaper. Vid rektorsintervjuerna framkom att det kan vara acceptabelt med 

personliga värderingar om de är av det positiva slaget. Det kan tänkas att pedagoger på 

en enskild skola har en önskan att skriva om positiva personliga egenskaper hos 

eleverna och därmed påverka rektorn till att gå med på detta. Positiva värderingar gör 

eleven säkrare, kanske mer motiverad och tilltron till den egna förmågan kan öka. Men 

en fara i detta kan vara att det är svårt att dra gränsen för vad man bör eller inte bör 

skriva.  

 

8.4 Studiens forskningsbidrag 

Vi har valt att studera ett nytt fenomen inom skolan, skriftliga omdömen. Vi har tagit 

del av forskning som bedrivits inom betyg och bedömning samt forskning kring 

skolledare. Bedömning utgör grunden för skriftliga omdömen. Det finns ingen tidigare 

forskning kring skriftliga omdömen i Sverige varför vi ser vår studie som ett 

pionjärarbete för kommande nationella fördjupningar inom området.  
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I vår studie har vi sett hur rektorers lärandesyn verkar ha bidragit till hur de arbetat med 

införandet av de skriftliga omdömena. Vi ser ett didaktiskt intresse eftersom detta skulle 

kunna leda till reflektioner för pedagoger kring hur deras egen lärandesyn påverkar hur 

de planerar sin undervisning. En medvetenhet kring denna koppling tror vi kan bidra till 

bättre undervisning och därmed högre kunskapsutveckling hos eleverna. Dessutom tror 

vi att studien kan bidra till att pedagogerna reflekterar över orsaken till de skriftliga 

omdömenas utformning. 

 

Vi anser också att denna studie kan vara till hjälp för verksamma pedagoger och 

blivande pedagoger då de söker en bredare förståelse kring beslutet om de skriftliga 

omdömenas införande. En djupare förståelse med historisk tillbakablick kan göra det 

lättare att uppfylla läraruppdraget.  

 

Genom att rektorer och pedagoger får ta del av andra skolors utvecklingsarbete kan det 

på den egna skolan öppna upp för givande konstruktiva diskussioner kring hur 

utvecklingsarbete kan bedrivas. Detta kan bidra till reflektioner över den egna 

verksamheten. 

 

8.5 Vidare forskning 

Vi är övertygade att mycket forskning kommer bedrivas kring skriftliga omdömen 

fortsättningsvis. Ämnet har många infallsvinklar och kan därför studeras ur många olika 

perspektiv. 

 

En infallsvinkel kan vara lärarnas förhållande till det nya uppdraget. Upplever de 

skriftliga omdömen som en arbetsbörda till eller ser de dem som en chans att utveckla 

den egna praktiken? Väljer pedagogerna att arbeta individuellt eller söker de råd och 

stöd i samarbete med varandra? 
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Vidare kan det vara intressant att studera hur de skriftliga omdömena påverkat och 

utvecklat undervisningen rent praktiskt. Finns det några tydliga skillnader mot hur det 

var tidigare? 

 

Sett ur ett elevperspektiv kan elevernas måluppfyllelse jämföras före och efter 

införandet av de skriftliga omdömena. En sådan studie kan komma att begränsas till 

årskurs fem och nio eftersom det bara är dessa årskurser som har haft nationella mål 

sedan tidigare. I de fall en skola har lokalt uppsatta mål sedan tidigare och dessa inte har 

ändrats kan jämförelser ske mot dessa.  

 

En mer utvecklad studie kring elevernas måluppfyllelse är att studera de skriftliga 

omdömenas inverkan på elevernas kunskapsutveckling i stort. Här utgör inte 

uppnåendemålen måttstock eftersom målen endast beskriver den lägsta nivån av 

kunskap eleverna ska uppnå. Kunskapsutvecklingen skulle istället kunna jämföras mot 

nationella och internationella studier. 

 

Uppslag till fortsatt forskning kring skriftliga omdömen är inte svåra att komma på, men 

vi nöjer oss med att beskriva dessa förslag och ser med intresse fram emot att ta del av 

fortsatt forskning inom området. 

 

8.6 Avslutande reflektioner 

Vår intention med denna studie har ändrat sig något under processens gång. Efter våra 

intervjuer som gav oss väldigt mycket fann vi att frågan om lärandesyn var mer 

intressant och hade större koppling till övriga frågor än vad vi från början trott eller 

tänkt oss. Detta resulterade i att studien fick en annan riktning än vad vår tanke var från 

början. Resultatet tyder på att rektorernas uppfattningar av lärande skulle kunna bidra 

till hur de bedriver sitt arbete på skolan. Detta innebar ny kunskap för oss. Vi var inte 

medvetna om att detta kunde inverka både vad gäller arbetet med pedagoger och elever 

ute på skolorna. 

 



 

 

                

 

   
 

57 

 

När vi nu närmar oss slutet av vårt arbete ser vi med glädje tillbaka på den tid som varit. 

Processen har varit lärorik, vi har kommit fram till intressanta resultat och lärt oss 

mycket kring skriftliga omdömen. Idag känner vi oss inte oroliga eller tyngda av 

uppdraget att skriva skriftliga omdömen när vi nu bryter oss loss från högskolans värld 

för att starta en ny yrkesbana. 

 



 

 

                

 

   
 

58 

 

9 Referenser 

Andersson, H. (2002). Betygen i backspegeln - beskrivning och reflektioner. I 
Skolverket, Att bedöma eller döma: Tio artiklar om bedömning och betygssättning 

(ss. 153-172). Stockholm: Liber Distribution. 
 
Atkin, J. M., Black, P & Coffey, J. (Eds.). (2001). Classroom assessment and the 

National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy 
Press. 

 
Björklund Boistrup, L. (2008). Att fånga lärandet i flykten. I L. Lindström & V. 

Lindberg (Red.), Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla 

kunskap (ss. 111-130). Stockholm: Stockholms universitets förlag. 
 
Denscombe, M. (2004). Forskningens grundregler: Samhällsforskarens handbok i tio 

punkter. Lund: Studentlitteratur. 
 
Doverborg, E., Pramling, I. & Qvarsell, B. (1987). Inlärning och utveckling. Stockholm: 

Almqvist och Wiksell Förlag AB. 
 
Dzedina, A. (2008). Underkänt för skriftligt omdöme. Lärarnas tidning, nr. 8, ss. 6-7. 
 
Edling, M. (2008). Kluvna känslor kring skriftliga omdömen från första klass. 

Skolvärlden, nr. 13, ss. 4-5. 

 
Elfström, I. (2005). Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt 

utvärderingsverktyg i förskolan (Individ, omvärld och lärande/Forskning nr 26). 
Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande. 

 
Ernström, U. (2008, 9 december). Blandade känslor i kollegiet om skriftligt omdöme för 

de yngsta. Hallands Nyheter, ss. 4-5. 
 
Hwang, P. & Nilsson, B. (2006). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Johansson, B. & Svedner, P. O. (2004). Examensarbetet i lärarutbildningen: 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i 
Uppsala AB. 

 
Kjellström, K. (2008). Bedömningsmatriser - en metod för analytisk bedömning. I L. 

Lindström & V. Lindberg (Red.), Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, 

bedöma och utveckla kunskap (ss. 193-217). Stockholm: Stockholms universitets 
förlag. 

 
Korp, H. (2006). Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och 

social reproduktion. Doktorsavhandling, Malmö Högskola, Lärarutbildningen. 
 



 

 

                

 

   
 

59 

 

Kvale, S. (2008). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Körling, A.-M. (2009). Vägen till skriftliga omdömen. Stockholm: Bonnier Utbildning 

AB. 
 
Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys : Exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindström, L. (2008a). Pedagogisk bedömning. I L. Lindström & V. Lindberg (Red.), 

Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (ss. 11-
27). Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

 
Lindström, L. (2008b). Portföljmetodik i estetiska ämnen. I L. Lindström & V. Lindberg 

(Red.), Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap 

(ss. 159-192). Stockholm: Stockholms universitets förlag. 
 
Olofsson, S.-S. (1998). Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk grundskola. 

Doktorsavhandling, Lunds universitet, Pedagogiska institutionen. 
 
Patel, R. & Davidson. B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Persson, I. (2002). Skolledare i grundskolan: En fallstudie av biträdande rektorers möte 

med skolledning. Doktorsavhandling, Lunds universitet, Pedagogiska institu-
tionen. 

 
Prop. 1990/91:18. Regeringens proposition 1990/91:18 om ansvaret för skolan. Hämtad 

5 april 2009 från Riksdagen: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1990/91&bet=18
&dok_id=GE0318 

 
Scherp, H.-Å. (1998). Utmanande eller utmanat ledarskap: Rektor, organisationen och 

förändrat undervisningsmönster i gymnasieskolan. Doktorsavhandling, Göteborgs 
universitet, Institutionen för pedagogik. 

 
Skolverket. (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket. (2007). Hur används individuella utvecklingsplaner? En studie efter in-

förandet av nya bestämmelser. Hämtad 8 maj 2009 från Skolverket: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1723 

 
Skolverket. (2008). Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklings-

planen med skriftliga omdömen. Stockholm: Fritzes. 
 



 

 

                

 

   
 

60 

 

Tholin, J. (2006). Att kunna klara sig i ökänd natur: En studie av betyg och 

betygskriterier - historiska betingelser och implementering av ett nytt system. 
Doktorsavhandling, Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik och didaktik. 

 
Uljens, M. (1989). Fenomenografi – forskning om uppfattningar. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Utbildningsdepartementet. (2001). Elevens framgång - Skolans ansvar. (Ds 2001:19). 

Hämtad 8 maj 2009 från Utbildningsdepartementet: 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2794 

 
Utbildningsdepartementet. (2008a). Departementspromemoria. En individuell utveck-

lingsplan med skriftliga omdömen (diarienummer U2008/204/S). Hämtad 
5 april 2009 från Utbildningsdepartementet: 
http://www.regeringen.se/sb/d/10120/a/95933 

 
Utbildningsdepartementet. (2008b). Regeringsbeslut. Uppdrag till Statens skolverk att 

revidera allmänna råd, m.m. (diarienummer U2008/4179/S). Hämtad 
25 april 2009 från Skolverket: 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/38/14/2008_4179_Rev_AR_IUP.pdf 

 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-

vetenskaplig forskning. Hämtad 11 maj 2009 från Vetenskapsrådet: 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

 
Wickens, D. (1976). Piagets teori som modell för öppna undervisningssystem. I: M. 

Schwebel & J. Raph (Red.),. Piaget i skolan (ss. 164-180). Stockholm: Aldus. 
 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 

Wretman, S. (2009a). Bedömarkompetens. I Å. Sundström (Red.), IUP med skriftliga 

omdömen: Om allmänna råd (ss. 21-28). Solna: Fortbildning AB. 
 

Wretman, S. (2009b). Ett lagstyrt uppdrag. I Å. Sundström (Red.), IUP med skriftliga 

omdömen: Om allmänna råd (ss. 29-31). Solna: Fortbildning AB. 
 
Åsberg, R. (2000). Ontologi, epistemologi och metodologi: En kritisk genomgång av 

vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser (IPD-rapport nr 
2000:13). Göteborgs universitet, Instutitionen för pedagogik och didaktik. 

 



 

 

                

 

   
 

61 

 

Bilaga 1 

Historisk tillbakablick kring betyg och bedömning 

Bedömning av elevers skolprestationer har skett under lång tid. Redan under 1500-talet 

fick elever skriftliga omdömen om sina personliga egenskaper. (Tholin, 2006) Betygen 

beskrev inte elevens kunskaper utan mer dennes allmänna begåvning och förutsättningar 

för studier (Andersson, 2002). Genom åren har dock omdömenas karaktär förändrats 

kontinuerligt. Förändringarna relaterar ofta till vilken kunskapssyn som varit rådande. 

Bedömningarnas styrning har också varierat från att i början ha varit helt lokalt styrda 

till att bli allt mer centralt styrda för att som idag få en lite mer lokal karaktär igen, även 

om ramarna sätts centralt. (Tholin, 2006) 

 

Det finns i princip tre huvudtyper av betyg, normrelaterade, målrelaterade och 

individrelaterade. De normrelaterade betygen kännetecknas av att individens 

prestationer relateras till andra personer som läst samma kurs. (Tholin, 2006) Hit räknas 

det relativa betygssystemet (Andersson, 2002). Målrelaterade betyg innebär att 

individens prestationer relateras till i förväg uppsatta mål. I individrelaterade betyg 

jämförs individens prestationer med tidigare egna prestationer. (Tholin, 2006)  

 

Det går att urskilja fyra olika orsaker till varför man har betyg i skolan. Betygen 

fungerar som urvalsinstrument vid antagning till högre studier. Betygen används som 

utvärderingsinstrument för att belysa vad som sker i utbildningen. De kan också ges 

som motivation och belöning vid bra prestationer. Slutligen används betygen också som 

information till elever, föräldrar och eventuellt kommande arbetsgivare. (a.a.) 

 

Redan före den allmänna folkskolans införande år 1842 fanns ett nationellt 

betygssystem bestående av fyra bokstäver: A, B, C och D. Vid denna tidpunkt ansågs att 

skolans främsta uppgifter var kunskapsmässiga och socialiserande. Läroplanerna 

utarbetades lokalt. Det nationella betygssystemet utvecklades till en sjugradig skala som 
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infördes i folkskolan 1897 och vid läroverken 1905. Skalan som kom att användas i 

över femtio år såg ut på följande sätt: 

 

A berömlig 
a med utmärkt beröm godkänd 
AB med beröm godkänd 
Ba icke utan beröm godkänd 
B godkänd 
BC icke fullt godkänd 
C underkänd 
(Tholin, 2006, s. 65) 
 

För att beräkna betygssummor och betygsmedeltal fanns ett omräkningssystem där varje 

bokstavsbetyg ersattes av ett numeriskt värde. (a.a.) 

 

Normrelaterade betyg införs 

Inträdesprov för antagning till högre studier var vanligt förekommande under 30- och 

40-talen. Inträdesproven var kostsamma och därför söktes ett annat urvalsinstrument. 

(Tholin, 2006) Wigforss fick 1938 uppdraget att utreda detta. Han ansåg att en ansökan 

grundad på flera års skolarbete borde vara mer tillförlitlig än ett par timmars förhör av 

den sökande, i en för denna ny och ovan miljö. Genom att använda betygen på detta sätt 

ansågs att ett jämlikhetsskapande och mer demokratiskt urval erhölls. (Andersson, 

2002) Med anledning av detta användes från 1949 i folkskolan den gamla betygsskalan, 

men med normrelaterade nivåer (visst antal procent inom varje betygsnivå), vid 

intagning till realskolan. Betygssystemet blev mer likvärdigt över landet dels på grund 

av de procentuella angivelserna i betygsstegen och dels genom att standardprov 

infördes. I och med normeringen av betygsskalan tog staten mer makt över 

betygssystemet. Frågorna kring betyg och betygssättning reglerades alltmer centralt. 

(Tholin, 2006) 

 

Vid grundskolans införande 1962 ändrades betygssystemet från den sjugradiga 

bokstavsskalan till en fem-gradig numerisk skala, där betyget fem utgjorde det högsta 

betyget. Fram till 1980 var betygen normrelaterade med olika procentsatser för de olika 

stegen. (a.a.) De normrelaterade betygen ansågs orättvisa eftersom värdet av en elevs 

prestation styrdes av övriga elevers prestationer. Betygen ansågs också vara skadliga för 
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elevernas motivation. Dessutom sa de normrelaterade betygen inget om elevernas 

verkliga kunskapsnivå. (Korp, 2006) 

 

I läroplanerna från 1962 och 1969 framkommer det att skolans uppgift var att ge 

eleverna kunskaper och goda beteenden. Kunskapssynen präglades nu av att eleverna 

förvärvar kunskaper genom att eleven ges goda mönster och genom att uppmuntra och 

förstärka elevernas goda beteenden. (Tholin, 2006) Läroplanerna reglerar utförligt hur 

undervisningen ska organiseras, vad eleverna ska lära sig, vilka undervisningsformer 

som ska användas och hur betygssättningen ska gå till. Skolöverstyrelsen granskar och 

godkänner de läromedel som används. Den omfattande centrala regleringen var ett sätt 

att åstadkomma att alla elever får en likvärdig utbildning och bedömning. (Korp, 2006; 

Tholin, 2006) 
 

Under åren har olika synsätt präglat utvecklingen av utbildningsforskningen. Under 

1960- och 1970-talen fick det konfliktteoretiska perspektivet ökad betydelse. I det 

konfliktteoretiska perspektivet tänker man sig att maktstrukturerna i samhället ger 

fördelar till vissa grupper på bekostnad av andra. För att åstadkomma jämlikhet krävs 

radikala förändringar. Läroplansteori var ett av de dominerande forskningsfälten under 

denna period. (Korp, 2006) 

 

1980-talet - den centrala styrningen avtar 

I och med att det 1980 kom en ny läroplan ändrades också betygsanvisningarna. Nu 

sades att betyget tre skulle vara normalbetyget och att det i en klass normalt skulle 

finnas fler elever med betygen fyra och två än med fem och ett. De tidigare exakta 

procentsatserna för varje betygsnivå försvann. 1980 års läroplan, Lgr 80, skiljer sig 

mycket från de två tidigare läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69. I Lgr 80 har den centrala 

styrningen avtagit. Nu beskrivs t.ex. vilka moment som ska behandlas men de följs inte 

av några tydliga anvisningar om hur det ska gå till. Tankarna om lärande i Lgr 80 är de 

samma som i dagens läroplan, Lpo 94. De bygger på kognitivismen och 

utvecklingspsykologen och pedagogen Piagets tankar. Samtidigt betonas skolans 

socialiserande uppdrag starkt. I Lgr 80 ges få anvisningar om betyg och betygssättning, 
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dock gäller fortfarande att skriftliga prov inte får utgöra grunden för betygssättningen 

utan att denna ska grunda sig på en allsidig bedömning. Betyg ges nu bara på höst och 

vår i årskurs åtta och nio. (Tholin, 2006) 

 

Målrelaterade betyg införs 

I samband med införandet av dagens läroplan, Lpo 94, infördes också nya målrelaterade 

betyg. De nya betygen har en tregradig skala; G- Godkänd, VG- Väl Godkänd, MVG - 

Mycket Väl Godkänd. Betygen ges i årskurs åtta och nio, men det är bara i årskurs nio 

som det finns nationellt fastställda mål att uppnå. I början innehöll kursplanerna bara 

betygskriterier för G och VG. 1998 hölls de första nationella proven för årskurs nio och 

först år 2000 kompletterades kursplanerna med kriterier för MVG. (Tholin, 2006) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till rektorer 

Formalia: Skola 
Årskurser på skolan 
Antal klasser 
Antal elever 
Rektorns utbildning 
Antal verksamma år som rektor 
Antal verksamma år som rektor på denna skola 
Hur trivs du som rektor? 
 
Utbildning hos lärarna i skolår 3 (Lågst./1-7/1-5) 
Antal verksamma år som lärare (för lärarna i skolår 3) cirka. 

 
1. Vad är lärande för dig? 
 
2. Hur har du lagt upp arbetet med införandet av de skriftliga omdömena? (inledande 

fråga) 
• Lärarnas delaktighet? 
 
3. Varifrån har du hämtat information kring de skriftliga omdömena? 
• Rektorssamarbete inom/utom rektorsområdet har det förekommit? 
• Har informationen varit tillräcklig eller har du saknat något? I så fall vad? 
 
4. Ser du några problem med de/kring de skriftliga omdömena? 
 
5. Vad har du (ni?) tänkt på vid införandet av de skriftliga omdömena? 
• Hur är de utformade? 
• Innehåller de information om elevens sociala utveckling? 
• Är utformningen lika för alla årskurser? 
 
6. Hur informerades lärarna om de skriftliga omdömenas utformning? 
 
7. Vilka direktiv har gått ut till lärarna? 
• Hur har dessa mottagits? (respons) 
 
8. Vilket samarbete har bedrivits mellan lärare/rektor och lärare/lärare kring 

utformningen av de skriftliga omdömena på skolan? 
 
9. Vill du lägga till något, komplettera någon fråga? 
 
10. Var någon fråga svår att besvara? 
 
11. Finns det någon fråga du tycker vi bör lägga till? 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning 

I första delen av arbetet har vi tagit huvudansvar för olika delar. Uppdelningen föll sig 

naturlig eftersom vi är bra på och har intresse för olika områden. När en har haft 

huvudansvaret har alltid den andra läst texten och efter diskussion hjälpt till med att 

arbeta fram ändringsförslag. 

 

Bettina har skrivit: sammandrag, inledning, bakgrund, forskning kring skolledare, 

införandet av IUP, utvecklingen 2008, läroplanen, fenomenografi och pedagogiska 

teorier. 

 

Maria har skrivit: forskning kring bedömning, Lpo 94 och kommunaliseringen, 

normrelaterade betyg införs, 1980-talet – den centrala styrningen avtar, målrelaterade 

betyg införs, IUP och skriftliga omdömen, begrepp, referenslista samt bilaga 1, historisk 

tillbakablick. 

 

Övriga delar såsom: upplägg, koppling till vår studie, syfte och forskningsfrågor, 

konstruktivism – lärandesyn, metod, resultat och diskussion har skrivits gemensamt. 

Även bilagorna 2 och 3 har skrivits gemensamt. 

 

I övrigt har Bettina haft huvudansvaret för rektorskontakterna (med ett undantag) samt 

letat och skrivit in lämpliga intervjucitat i resultatdelen. Det är även Bettina som har 

gjort det mesta av litteratursökningen. 


