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Abstrakt 
 
Alla elever i den svenska skolan ska varje termin ha ett utvecklingssamtal där lärare, elev och 

föräldrar diskuterar elevens utveckling. Den individuella utvecklingsplanen (IUP) ska stödja 

elevens fortsatta lärande och fr.o.m. juli 2008 infördes krav på skriftliga omdömen i elevens IUP. 

Bedömningen ska enligt skolverket ha en formativ funktion d.v.s. att beskriva elevens nuvarande 

kunskaper i förhållande till de kursmål man arbetat mot och förslag på hur elevens fortsatta 

lärande ska ske. Bakgrunden till reformen är en önskan om ökad tydlighet om elevens 

kunskapsutveckling till elever och föräldrar.  I en granskning gjord av Skolverket visade det sig att 

det fanns stora brister i utformningen av omdömen, oftare var de summativa snarare än 

formativa och innehåll till stor del beskrivningar av elevernas personliga egenskaper snarare än 

deras kunskaper. Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva innehållet i de skriftliga 

omdömena utifrån en teori om feedback. Är innehållet i dokumenten skrivna på ett sätt som är 

nära kopplat till lärandet, d.v.s. ger det en bra information om vad eleven behöver utveckla för att 

komma vidare i sitt lärande? För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning har jag använt en 

kvantitativ metod för att samla in data och en textanalys med fasta kategorier för att beskriva 

innehållet i dokumenten. Slutsatserna av analysen är att de undersökta dokumenten till största 

delen har en formativ funktion ,74,3 %, medan 25,7 % har en summativ funktion.  I 39,2 % av 

fallen ges feedback på en nivå som kan leda till ökat lärande medan 35,5% innehåller information 

som inte är effektiv ur det avseendet. 24,3% är formativa men ger inte feedback som effektivt 

ökar lärandet. 

Nyckelord: formativ bedömning, skriftliga omdömen, feedback 
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1. Inledning 

En betydande del av en lärares arbete är att bedöma elevernas kunskapsutveckling, det görs 

kontinuerligt både på ett formellt och informellt plan. Den allra tydligaste bedömningen utförs i 

form av ett betyg i slutet på en termin eller kurs. Vi använder oss av bedömning som ett urval för 

högre studier men den ska även ses som ett medel för fortsatt lärande.  

Alla elever i den svenska skolan ska varje termin ha ett utvecklingssamtal där lärare, elev och 

föräldrar diskuterar elevens utveckling. Den individuella utvecklingsplanen (IUP) ska stödja 

elevens fortsatta lärande och fr.o.m. juli 2008 infördes krav på skriftliga omdömen i elevens IUP. 

Bedömningen ska enligt skolverket ha en formativ funktion d.v.s. att beskriva elevens nuvarande 

kunskaper i förhållande till de kursmål man arbetat mot och förslag på hur elevens fortsatta 

lärande ska ske.  

I ett pressmeddelande publicerat den 2/3-10  skriver skolverket att det finns stora brister i de 

skriftliga omdömena ”Många skriftliga omdömen blandar samman elevernas prestationer med 

deras beteende och attityder till skolan. Skriftliga omdömen ska inte innehålla beskrivningar eller 

värderingar av elevernas personliga egenskaper. Trots det svarar 40 procent av rektorerna och 

lärarna att det förekommer bedömningar om elevers uppförande. Skolverkets rapport visar att en 

del skolor själva ifrågasatt om det är lämpligt att ge sådana omdömen mot bakgrund av att 

uppgifterna blir allmän handling”1  

1.1 Bakgrund 

I rapport nr 340 2010 från skolverket redogörs för tankarna bakom införandet av reformen med 

att införa skriftliga omdömen och intentionerna var bl.a. att ge föräldrar en tydligare information 

om elevens kunskapsutveckling, ge elever ökade möjligheter att ta ansvar för och påverka 

planeringen av sina studier, stimulera eleverna till fortsatt lärande, stärka lärarens arbete med att 

bedöma elevernas kunskapsutveckling och ge lärare underlag för sin fortsatta planering av 

undervisningen. Ett av de övergripande syftena med undersökningen som redovisas i rapporten 

var att ta reda på i vilken mån de skriftliga omdömena bidrog till ovanstående punkter.  

 

De slutsatser som skolverket drar utifrån sin studie är att skolorna brister i att formulera strikta 

mål och kunskapsrelaterade omdömen, i att visa vägen om hur en önskad utveckling ska se ut 

och vilka insatser som behövs för att stödja elevens fortsatta utveckling.  

 

                                                             
1 http://www.skolverket.se/sb/d/3341/a/19355 

http://www.skolverket.se/sb/d/3341/a/19355


5 
 

Om formativ bedömning är ett medel för lärande har en stor del av skolorna misslyckats med att 

tillhandahålla detta enligt ovanstående undersökning. Begreppet formativ innefattar en bedömning 

som syftar till att lyfta fram elevens utvecklingsbehov och styrkor. En bedömning av detta slag 

ska innehålla information om undervisningsmål, visad kunskap i förhållande till målen samt en 

framåtsyftande beskrivning av vad eleven behöver fortsätta att utveckla. Med begreppet summativ 

avses bedömning som har som syfte att summera elevens kunskaper i förhållande till målen vid 

ett visst tillfälle, exempelvis vid terminens slut i form av ett betyg.  

I samband med formativ bedömning hamnar frågan om återkoppling i fokus. I sin artikel ”The 

power of feedback”2 beskriver forskarna Hattie och Timperley hur man kan se på feedback och 

har urskiljt fyra nivåer som den kan vara verksam på. Beroende på vilken av de fyra nivåerna 

responsen ges, är den olika effektiv och i en förlängning påverkar det elevens lärande antingen 

positivt eller negativt. För att bedömningen ska vara lärande behöver den svara på frågorna; vad är 

målet, var befinner jag mig i förhållande till målet och hur kommer jag vidare mot målet? Återkopplingen 

behöver innehålla svar på alla tre frågor och som mest effektiv blir den om eleven får feedback 

som går att generalisera och kan använda i andra arbetsmoment och i olika ämnen.  

Då Skolverket klargjort att IUP och de skriftliga omdömena ska vara formativa till sin utformning 

och utvärderingen visade klara brister, anser Skolverket att det är ett centralt utvecklingsområde 

att lärarma på ett konkret och målrelaterat sätt informerar om nästa steg i elevens 

kunskapsutveckling.  

Lisa Björklund Boistrup menar i sin text ”Att fånga lärandet i flykten”3 att elever riktar in sitt 

lärande i enlighet med innehållet i bedömningen och att lärandet förbättras om bedömningen 

håller hög kvalitet.  

I den här undersökningen har jag valt att fokusera på själva återkopplingen i de skriftliga 

omdömena och att utifrån Hattie och Timperleys teori om feedback undersöka om 

återkopplingen på ett effektivt sätt ger möjlighet till fortsatt utveckling och lärande. 

 

                                                             
2 Hattie J. & Timperley H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research. 
http://rer.sagepub.com/content/77/1/81.full 
3 Björklund Boistrup, L. (2005). Att fånga lärandet I flykten. Ingår i L. Lindström & V. Lindberg (Red.), 
Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm 

http://rer.sagepub.com/content/77/1/81.full
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1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet är att beskriva innehållet i de skriftliga omdömena. Är innehållet i 

dokumenten skrivna på ett sätt som är nära kopplat till lärandet, d.v.s. ger det en bra information 

om vad eleven behöver utveckla för att komma vidare i sitt lärande?  

1. Är omdömet summativt eller formativt till sin utformning? 

2. Om omdömet är summativt – finns det formativa inslag?  

3. Om omdömet är formativt eller har formativa inslag, på vilken nivå är återkopplingen 

verksam? 

Utifrån tidigare forskning har jag valt mitt forskningsområde och ska undersöka skriftliga 

ämnesomdömen. Skolverkets utgångspunkt var bl.a. att utvärdera innehållet utifrån riktlinjer och 

Allmänna råd om IUP med skriftliga omdömen. De återfann tre huvudkomponenter i 

omdömena. Skolverket påpekar dock att omdömena inte är renodlade utan ofta ingår alla tre 

huvuddrag i varje omdöme. En närmare genomgång av deras utvärdering finns under rubriken 

tidigare forskning. I Håkan Anderssons undersökning granskas innehållet utifrån språk och 

ordfrekevens, hans slutsatser presenteras även de under rubriken tidigare forskning.  Min uppsats 

kommer att behandla innehållet utifrån en teori om feedback och därmed rikta fokus på de 

förslag på utveckling som ges till eleven i det skriftliga omdömet.   

2.  Teori 

2.1  Analysverktyg 

I sin artikel ”The power of feedback” definierar Hattie och Timperley begreppet feedback som 

information om en persons prestation eller förståelse given av t.ex. en lärare, kamrat, bok eller 

förälder. För att få effekt måste den ges i samband med en lärsituation. De har utifrån en stor 

mängd undersökningar konstruerat en modell för feedback som ökar lärandet. Deras modell 

bygger på metastudier, Hattie har sammanställt över 500 metaanalyser som i sin tur involverar 

studier som representerar 20-30 miljoner studenter. Analyserna inkluderade 100 olika faktorer 

som påverkar studenters prestationer. Vidare skriver författarna att åtminstone 12 tidigare 

metastudier har gjorts som adresserar feedback i klassrummet. I en tabell sammanfattar 

författarna variablerna och dess effektivitet, det framgår att viss feedback är mer effektiv än 

annan.  Lägst effektivitet hade den i form av lovord, belöningar och straff. All form av yttre 

belöning var den typ som i lägst grad gav resultat för ökad prestation, än värre var feedback i en 

kontrollerande funktion d.v.s. när studenterna fick veta att de hade uppfört sig som de borde. De 

menar vidare att respons på det som studenten gjort rätt snarare än fel i en uppgift gav ett bättre 
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resultat. Att enbart ge beröm för att eleven har utfört en uppgift förefaller vara ineffektivt. Föga 

förvånande enligt författarna eftersom det inte innehåller någon läranderelaterad information.  4  

Figur 1. A model of feedback to enhance learning5 
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Syftet med feedback är att minska diskrepansen mellan nuvarande förståelse, prestation och 

målet. Författarna har skapat en modell som visar hur man genom feedback kan öka lärandet. 

Det finns enligt dem fyra typer av feedback, diskrepansen kan minska beroende på hur eleven 

och/eller läraren hanterar svaren på de tre frågor som måste besvaras för att responsen ska vara 

effektiv. De benämner sina frågor feed up, feed back och feed forward, översatt blir de; vart är jag på 

väg, d.v.s. vad är målet? Var befinner jag mig i förhållande till målen? Hur gör jag för att komma 

till målet, alltså vad behöver jag göra för att fortsätta utvecklas? Hur effektivt svaren på de här 

                                                             
4
 Hattie J. & Timperley H. (2007) s.82-84 

5 Hattie J. & Timperley H. (2007) s.87 

Each feedback question works at four levels: 

Effective feedback answers three questions 

Where am I going?  Feed Up 

How am I going?  Feed Back 

Where to next?  Feed Forward 

The  discrepancy can be reduced by: 

Students: 

 Increased effort and employment of more effective strategies OR 

 Abandoning, blurring, or lowering goals 

Teachers: 

 Providing appropriate challenging and specific goals 

 Assisting students to reach them through effective learning strategies and feedback  

Purpose  

To reduce discrepancies between current understandings/performance and desired goal 

 

Task level 

How well tasks are 

understood/performed 

Self level 

Personal evaluations and affect 

(usually positive) about the 

learner 

Process level 

The main process needed to 

understand/perform tasks 

Self-regulation level 

Self-monitoring, directing, and 

regulating of actions 
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frågorna minskar diskrepansen, beror delvis på vilken av de fyra nivåerna som responsen är 

verksam.6 

De nivåer som Hattie och Timperley har identifierat är; den uppgiftsrelaterade(task level) – den är 

ytlig men kan vara effektiv för den specifika uppgiften, den processrelaterade(process level) – är effektiv 

för att öka strategier och färdigheter att lösa uppgiften, den metakognitiva(self- regulation level) - är 

effektiv för att öka drivkraften hos eleven för ökat lärande och till sist den personliga 

återkopplingen(self level) – är den som är minst effektiv för ökat lärande, den kan t.o.m. sätta i gång 

processer som minskar lärandet. Hur responsen tas emot av studenterna och hur de arbetar med 

den för att reducera glappet mellan nuvarande vetande/kunnande i förhållande till det önskvärda 

kan variera, och det är inte alltid att den ökar lärandet. En strategi kan vara att överge målet, att 

göra det mer diffust eller att kombinera det med andra mål för att sedan ignorera de mål de inte 

uppnått alternativt att sätta lägre mål och acceptera och nöja sig med att de arbetar under sin egen 

kapacitet. Författarna hänvisar till en studie gjord av Kluger & DeNisi(1996) som visat att om 

målet är tydligt formulerat och tron hög på att de ska lyckas att nå det, kan studenterna öka sin 

ansträngning, speciellt om det leder till att ta sig an mer utmanande uppgifter i stället för att bara 

göra mer av samma.7 

Andra studenter utvecklar förmågor att upptäcka fel vilket leder dem till att själva 

bedöma/motivera/driva sig för att nå ett mål. Den här typen av självstyrning kan vara kraftfull 

förutsatt att studenten har ett minimum av förförståelse för uppgiften, utöver det kan de söka 

och lära sig ännu bättre strategier. De kan även förvärva mer information för att lösa problemet 

eller använda sig av sina färdigheter att driva och motivera sig själv. Läraren har ett flertal sätt att 

hjälpa sina studenter att göra skillnaden mindre mellan aktuell situation och önskat mål, det 

innefattar att tillhandahålla passande, utmanade och specifika mål, enligt Locke & Latham (1984). 

Detaljerade mål är mer effektiva i det avseendet att de hjälper eleven att fokusera samt att 

återkopplingen kan vara mer riktad. Den ideala lärmiljön uppstår när både lärare och student 

söker svar på var och en av de tre frågorna; var är jag nu? Var befinner jag mig i förhållande till 

målen? Hur gör jag för att komma till målet? . Allt för ofta begränsar lärare de möjligheterna 

eleverna har att få information om sin prestation i relation till någon av dessa frågor.8 

Den uppgiftsrelaterade återkopplingen (task level) innefattar hur väl uppgiften har genomförts som 

t.ex. att skilja rätt svar från fel, fråga efter ytterligare eller om en annan typ av svar. Den här typen 

                                                             
6 Hattie J. & Timperley H. (2007) s.86 
7 Hattie J. & Timperley H. (2007) s.86-87  
8 Hattie J. & Timperley H. (2007) s.87-88 
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av feedback handlar ofta om rätta svar, prydlighet i utförande, beteende eller någon annan form 

av kriterium som sammanfaller med uppgiften. Författarna hänvisar till en undersökning gjord av 

Airasian (1997) när de skriver att ungefär 90 % av lärarens frågor i klassrummet riktar sig mot den 

här nivån och ofta i kombination med personlig återkoppling vilket minskar kraften i 

återkopplingen. Feedback på den här nivån är mer effektiv om den handlar om en felaktig 

tolkning snarare än om att eleven fattas kunskaper - i ett sådant fall är vidare instruktioner bättre. 

Ett av problemen med feedback på den här nivån är att den är svår att generalisera och överföra 

på andra typer av uppgifter. All återkoppling som syftar till att föra eleven från uppgiften till 

processen, från processen till den metakognitiva nivån är den mest effektiva typen av feedback. 

Om elev får för mycket respons endast på den här nivån kan det leda till att eleven uppmuntras 

till att fokusera på det omedelbara målet och inte på strategierna för att uppnå målet. 

Återkoppling i form av skrivna kommentarer är mer produktiva än enbart ett betyg på ett prov 

eller en uppgift enligt studier gjorda av bl.a. Black&William (1998).9 

Den processrelaterade återkopplingen (process level) berör den bakomliggande processen för en 

arbetsuppgift. En djupare förståelse av lärande innefattar meningskapande och anknyter till 

kognitiva processer, ett flertal studier har gjorts och Hattie och Timperley refererar till bl.a 

Marton, Dall´Alba & Beaty (1993), Säljö (1979).  En viktig del av återkoppling på den här nivån 

handlar om elevens taktiker för att upptäcka fel, alltså att ge sig själv feedback. Upptäckten av 

sådana fel kan leda till att eleven behöver ändra strategi, vara mer resultatrik i arbetet och/eller att 

be om hjälp för att komma vidare med uppgiften. Hur eleven gör för att komma vidare är 

beroende av deras motivation att nå målet eller att minska luckan mellan nuvarande kunskaper 

och det önskvärda. När de överväger sina omvärderingar, uppskattar eleverna hur troligt det är 

att de når sitt mål om de ökar sin ansträngning alternativt ändrar sin plan eller både och, Carver 

och Scheier (1981,1982, 1990). Om en elev får information på den här nivån kan den fungera 

som en mekanism för att använda sig av processrelaterade strategier. Uppmuntran av det slaget är 

som mest effektiv när det hjälper elever att avfärda felaktiga hypoteser och anger en riktning för 

tillvägagångssätt. Det verkar som att respons på den här standarden är mer effektiv för ett 

fördjupat lärande än om eleven får uppgiftsrelaterad respons. Det är dock värt att nämna att det 

kan uppstå en kraftfull interaktion mellan de här två nivåerna, den ytliga responsen kan ge 

självförtroende för uppgiften och som i sin tur leder ett mer uppfinningsrikt och effektivare 

sökande efter lösningar på uppgiften, enligt Blazer(1989) och Earley (1990)10 

                                                             
9 Hattie J. & Timperley H. (2007) s.91-92 
10 Hattie J. & Timperley H. (2007) s.93 
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Återkoppling på den metakognitiva nivån(self- regulation level) riktar fokus på hur en elev 

kontrollerar, styr och reglerar sina åtgärder för att nå lärandemålet. Metakognitiva färdigheter 

innebär ett samspel mellan hängivenhet, kontroll och självförtroende. Det innebär även 

självständighet, självkontroll, självstyrning och självdisciplin. Den typen av färdigheter kan leda 

till att eleven söker, accepterar och tillmötesgår feedback. 11  

Personlig återkoppling (self level) är den återkoppling som enligt tidigare studier av Bond, Smith, 

Baker & Hattie (2000) är minst effektiv samtidigt som den är vanligt förekommande i 

klassrumssituationer. Den innehåller vanligtvis lite information som handlar om lärande och 

sällan omvandlas den till mer engagemang eller ökad förståelse om uppgiften. Beröm avleder ofta 

eleven från målet och uppgiften eftersom det inte innehåller svar på någon av de tre formativa 

frågorna. Det är dock viktigt att skilja på beröm riktat mot personen och beröm riktat mot 

ansträngningen och utförandet av en uppgift på ett särskilt sätt. Den senare formen kan leda till 

att studenten blir mer effektiv men det är sällan att studenten kan skilja på dessa två typer av 

beröm. Återkoppling på det här planet kan ha en negativ effekt på lärande eftersom de innefattar 

eller leder till inlärd hopplöshet eller social jämförelse.12  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Skolverkets utvärdering av införandet av skriftliga omdömen 

I Skolverkets rapport nr 34013 från 2010 redogör Skolverket för sin utvärdering av införandet av 

skriftliga omdömen. Utvärderingen gjordes under 2009, och omfattade en dokumentanalys, en 

enkätstudie samt en kompletterande intervjustudie med avsikt att undersöka skolornas arbete ett 

år efter att reformen trätt i kraft. Det nya kravet på skriftlig information infördes den 1 juli 2008, 

förändringen innebär att skolan ska informera om elevens kunskaper i förhållande till 

undervisningsmålen för varje ämne. Det är rektor som beslutar om omdömenas utformning, om 

karaktären ska vara betygsliknande eller inte samt om det ska finnas information om elevens 

sociala utveckling i IUP.14  

Bakgrunden till införandet av IUP var de nya styrdokumenten som kom på mitten av 90-talet då 

även kvartsamtalet ersattes av ett utvecklingssamtal. Den 1 juli 2005 infördes kravet på att en 

individuell utvecklingsplan skulle upprättas för varje elev som ett steg i att öka måluppfyllelsen. 

Det fanns ett behov av en sammanfattande plan för hur eleven bäst skulle utvecklas i riktning 

                                                             
11 Hattie J. & Timperley H. (2007)s.93-94 
12 Hattie J. & Timperley H. (2007s. 96-97 
13 Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner. En uppföljning och utvärdering av skolornas 
arbete ett år efter reformen RAPPORT 340 2010 
14 RAPPORT 340 2010 s. 9 
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mot målen och vilka ytterligare insatser som behövdes. Förslaget på att tillföra skriftliga 

omdömen till IUP bottnade i ett behov av ökad tydlighet om elevens kunskapsutveckling. Det 

fastslås att informationen bör vara formativ och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter. 

Motiven till förändringen är flera, bl.a. finns det behov av att granska och följa upp verksamheten 

från regeringens sida, men även för att mål- och resultatstyrningen ska få en ökad verkan och 

driva på den lokala utvecklingen och leda till en kvalitetsutveckling genom att lärare tillsammans 

formulerar gemensamma mål och hur skolan ska arbeta för att alla eleverna ska nå målen. Även 

om det för närvarande sker förändringar i styrdokumenten kvarstår den grundläggande 

kunskapssynen och därmed kraven på en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen i 

samtliga ämnen.15 Ett av de övergripande syftena med utvärderingen var att undersöka i vilken 

omfattning IUP med skriftliga omdömen bidrar till att ge: 

 föräldrar en tydlig information om elevens kunskapsutveckling och stärka deras 

delaktighet i den individuella planeringen. 

 elever ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka planeringen av sina studier, stimulera 

dem till ökat lärande och ge en högre måluppfyllelse. 

 lärare ett redskap för identifiera elever i behov av stöd samt identifiera kunskapsluckor, 

stärka arbetet med bedömning, underlag för planering av undervisningen, samt ge 

förutsättningar för att bedöma effekter av den egna undervisningen och vid behov 

förändra den. 

 skolan möjlighet att skapa kontinuitet i elevens lärande, utgöra en del i skolans 

kompetensutveckling, resursfördelning samt ge information till huvudmannen om behov 

av utvecklingsinsatser.16 

Ett annat övergripande syfte med studien är att undersöka förekomsten, användandet och 

innehållet i IUP med skriftliga omdömen. Deras empiri omfattar en enkätstudie gjord på ett urval 

från 1800 skolor, dokumentanalys av 175 IUP från ett urval av 67 skolor samt en begränsad 

intervjustudie med lärare, rektorer, elever och föräldrar på fyra skolor.17 I granskandet av 

förekomsten av IUP med skriftliga omdömen ställdes följande frågor:  

 I vilka ämnen ger skolan skriftliga omdömen? I vilka årskurser ger skolan skriftliga 

omdömen samt i vilken utsträckningen ger skolor skriftliga omdömen om elevens övriga 

utveckling?  

                                                             
15

 RAPPORT 340 2010 s.12-13 
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17 RAPPORT 340 2010 s.17 
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I dokumentanalysen avseende innehållet studerade man nedanstående frågor: 

 Vilken information är viktig att ge till föräldrar respektive elever? Hur formulerar lärare 

omdömen om elevens kunskapsutveckling med avseende på symbolform respektive text? 

 Hur formulerar lärarna omdömen avseende på summativ respektive formativ 

bedömning? Hur formulerar lärarna omdömen om elevens övriga utveckling?  

 Hur formulerar lärarna de framåtsyftande insatserna? Hur förhåller sig de skriftliga 

omdömena i förhållande till de framåtsyftande insatserna? Hur fördelas ansvaret för de 

framåtsyftande insatserna mellan lärare, elev och föräldrar? 

För att få information kring användandet av IUP med skriftliga omdömen undersöktes: 

 Hur upplever skolor användningen av individuella utvecklingsplaner med skriftliga 

omdömen? Hur uppfattades reformen med skriftliga omdömen? 

 Hur är rektorers och lärares inställning till skriftliga omdömen? Vilka risker och dilemman 

uppfattas i arbetet med IUP med skriftliga omdömen? 

Skolverkets ambition är att ge en aktuell lägesrapport om skolornas arbete och de tre delstudierna 

ska bidra till detta genom deras olika karaktär.18 

Dokumentanalysen baseras på IUP med eller utan skriftliga omdömen från 67 skolor i Skånes 

och Uppsalas län, omfattar elever från årskurs 1-9 med undantag från årskurs 4 och 6 där 

exempel saknas. Analysfrågorna utgår från krav, intentioner och riktlinjer som formulerats i 

bestämmelser och förarbeten till dem. Av de 175 utvecklingsplaner som studerats innehåller 165 

av dem ämnesomdömen, i vissa fall fler i andra färre. I genomsnitt redovisas omdömen för åtta 

ämnen men de ökar i de äldre årskurserna, variationen mellan skolor är stor. Ungefär 70 % av de 

studerade dokumenten utformades i form av symboler kompletterat med beskrivande text. Det 

förekommer omdömen i form av enbart symboler (10 %) och enbart beskrivande text (20 %). I 

åtta av skolorna återfinns omdömen som har karaktären av standardiserade betygssteg d.v.s. man 

använder beteckningarna G, VG och MVG, trots att ett betygsliknande omdöme inte ska 

likställas med ett betyg.19  

Skolverkets granskning av ämnesomdömena visar att när omdömen ges i beskrivande text kan 

man urskilja tre huvuddrag, de är sällan renodlade utan ofta är de sammanvävda i ett och samma 

omdöme. De tre grundläggande dragen är beteenderelaterad, aktivitets- eller prestationsrelaterade 
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 RAPPORT 340 2010 s. 16-17 
19 RAPPORT 340 2010 s. 46-52 
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respektive målrelaterade. De menar att det finns vissa skillnader mellan teoretiska ämnen som i 

högre grad är sakliga och målrelaterade, det gäller framförallt svenska och matematik, och de 

praktiska ämnena som tenderar att handla om personliga egenskaper och beteende. 

Beteenderelaterade omdömen innefattar oftare om elevens attityd till skolarbetet och subjektivt 

beskrivna personliga egenskaper. De positivt laddade beskrivningarna dominerar även om det 

förekommer negativa. Exempel på sådana uttryck är glad och pigg, positiv, flitig, ambitiös o.s.v. De 

omdömen som har inslag av aktivitets- eller prestationsrelaterade beskrivningar handlar ofta om de 

moment som undervisningen riktat sig mot den gångna terminen och redovisningar av resultat av 

prov och liknande. Studien visar att i denna kategori finns det kommentarer som inte är 

konstruktiva eller positiva.20  

Skolverket menar att det förekommer omdömen som enbart innehåller inslag av ovanstående art, 

men att de flesta omdömen ändå innehåller inslag av målrelaterade beskrivningar. Även i dessa 

omdömen kan informationen vara oklar och spartansk men i flertalet är informationen bearbetad 

och framåsyftande. De två första kategorierna saknar denna viktiga framåtsyftande komponent 

eller begränsar sig till ett kort påstående om att eleven ska fortsätta likadant eller skärpa sig. 

Omdömena som innehåller konkreta råd om hur eleven ska gå tillväga för att komma vidare 

uppfyller den formativa funktion som Skolverket angett i sina Allmänna råd. Det finns dock 

målrelaterade omdömen som saknar detta tredje steg i bedömningen. Skolverket kommer fram 

till att de summativa inslagen dominerar de formativa och fastställer detta som ett centralt 

utvecklingsområde. I majoriteten av omdömena kombineras text med kryss i en mall och i de 

flesta av fallen utgår mallen från en standardiserad bedömningsskala eller matris, de i sin tur är 

definitiva eller mer utvecklingsinriktade. Skalorna kan ge bra information i ett målrelaterat 

avseende då de beskriver nästa steg och vad eleven ska arbeta vidare mot.21  

Skolverket sammanfattar resultaten av dokumentanalysen med att konstatera att materialet visar 

att de allra flesta skolor befinner sig i ett utvecklingsstadium och att de kommit olika långt i sitt 

arbete. Det finns skillnader såväl mellan skolor som inom skolor, alla skolor har standardiserade 

formulär och även om rubrikerna stämmer överens med riktlinjerna så gör inte alltid innehållet i 

dem det. De skriftliga ämnesomdömena utgör ofta ett separat dokument till IUP och antalet 

ämnen varierar stort, till formen är de en kombination mellan symboler och text. 

Undersökningen visar att kunskapsbedömningen som återfinns i omdömena inte alltid utgår från 

läroplanens och kursplanernas mål utan fokus riktas ofta mot beteende och attityder. Den 

summativa bedömningen är den dominerande och de sammanfattande framåtsyftande insatserna 

                                                             
20
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i IUP:n är koncentrerad men sällan innehållsrik, i de skriftliga omdömena är de formativa 

inslagen mer specifika. Ansvaret för insatserna läggs ofta på elev och föräldrar.22  

2.2.2 Elevdokumentation och bedömning 

I en pedagogisk rapport från Umeå universitets pedagogiska institution med titeln ”Skriftliga 

omdömen – klara besked?”23 redogör Håkan Andersson för en studie gjord i en norrländsk 

kommun, avseende innehåll i skriftliga omdömen och lärares attityder till införande och skrivande 

av omdömena. Den studerade kommunen har enligt Andersson haft ett fungerande 

implementeringsarbete, antagligen underlättades det av att kommunen sedan flera år tillbaka i 

praktiken redan arbetat med skriftliga omdömen. Bakgrunden till de skriftliga omdömen var ett 

steg i de förändringar som den borgerliga alliansregeringen införde för att reformera det svenska 

skolsystemet. Den tidigare betydelsen av ett skriftligt omdöme var att de elever i årskurs nio som 

inte nått målen för ett betyg fick ett omdöme där det beskrevs hur långt eleven nått i sin 

kunskapsutveckling i ämnet. Numer benämns det dokumentet för ”skriftlig bedömning”. 

Eftersom de skriftliga omdömena inte har några nationella krav på hur det ska utformas menar 

Andersson att det kan uppstå problem med likvärdigheten och hur bedömningen ska kopplas 

ihop med betygssättningen. De skriftliga omdömena är en typ av formativ bedömning som ska 

understödja och förbereda för en summativ bedömning i form av ett betyg.24  

Av studien framgår det att de vanligast förekommande orden i de granskade omdömena är mål 

och betyg.  Ordet mål är flertydigt och de framgår inte klart vad som avses med ordet och lämnar 

därmed utrymme för tolkning av lärare, elever och föräldrar. Ordet bra används lika frekvent som 

mål och betyg, ofta i samband med kunskaper men även när det kommer till sociala mål och 

personlighetsfaktorer. Andersson uppskattar att ungefär hälften av utrymmet i de skriftliga 

kommentarerna handlar om elevens personliga och sociala färdigheter. Det kan handla om beröm 

för ett bra beteende, men oftast handlar det om ett beteende som eleven ska rätta till. 

Utgångspunkten för bedömning av sociala mål ska förbindas till läroplanen, och Andersson har 

hittat fler kommentarer som har varit svåra att koppla till riktlinjerna från Skolverket. Skolorna 

har haft kompetensutvecklingsdagar där man diskuterat utformning och terminologi i de skriftliga 

omdömena. Tanken har varit att omdömena ska skickas hem innan utvecklingssamtalet så att alla 

kan vara förberedda och på själva samtalet ägna tid till IUP där parterna ska skriva under 

utvecklingsplanen. De undersökta omdömena visar i liten utsträckning lärarens professionella 

språk, större delen av kommentarerna är skrivna på ett vardagsspråk. De framåtsyftande råd som 
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ges handlar ofta om att eleven ska ändra på något för att en förbättring ska ske, väldigt sällan står 

det något om vad skolan ska göra.25  

En slutsats som Andersson drar utifrån sin undersökning att användandet av talspråk i 

omdömena kan bero på det dilemma som finns om språket blir för formaliserat – elev och 

förälder kan få svårt att förstå vad som menas. Det finns exempel från undersökningen på en 

medelväg, och Andersson tror att det har med hur mycket tid läraren har haft till sitt förfogande. 

Han menar dock att klarheten i omdömena har inte enbart med den språkliga nivån att göra utan 

även innehållet behövs arbetas vidare med. Dokumenten visar en blandning mellan en formativ 

och summativ bedömning av kunskaper men tyngdpunkten ligger på sociala mål och 

personlighet. En annan slutsats är att hans studie visar att den grundläggande tanken med att de 

skriftliga omdömena skulle ge tydligare information till elever och deras föräldrar, inte har fallit ut 

enligt önskemålen. Andersson menar vidare att det finns en risk med att tidigarelägga bedömning 

redan till årskurs ett, eftersom hans studie har visat att vissa saker som inte bör bedömas, 

bedöms. Det kan upplevas negativt av föräldrar och det kan uppstå en s.k. stämplingseffekt på 

eleven redan från tidig ålder om inte skolan har resurser att åtgärda bristerna.26   

I sin bok Elevdokumentation - om textpraktiker i skolans värld27 redogör författarna Andréasson och 

Carlsson hur dokumentation i skolan i form av IUP och åtgärdsprogram påverkar och skapar 

elevers identitet utifrån en diskursanalys men även utifrån identitetsteorier.   

Deras empiriska arbete består av textanalyser av åtgärdsprogram och IUP upprättade för elever i 

behov av särskilt stöd. Materialet är hämtat från 14 grundskolor över hela landet och omfattar 

dokument för totalt 136 elever, 86 pojkar och 50 flickor. Materialet består av sammanlagt 358 

dokument, 246 för pojkarna och 112 för flickorna, eftersom en elev kan ha flera dokument. 

Enligt författarna visar tidigare forskning att pojkar, i större utsträckning än flickor, har större 

beteendemässiga svårigheter medan när det gäller kunskapsmässiga svårigheter så är fördelningen 

mer jämn. Mönstret att pojkar får mer stöd än flickor är gemensamt i de flesta västerländska 

länder. Flest dokument skrivs om pojkar med beteendesvårigheter. Författarna hänvisar till 

Focault och menar att orden inte är beständiga utan måste förankras i ett sammanhang. Språket 

och ordvalet måste tolkas utifrån sitt bestämda sammanhang i tid och rum. Skolan som diskursiv 
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 Andersson H. (2010) s. 14-16 
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praktik skapar sanningar som uppfattas som naturliga. Vi anammar en rationalitet och en viss typ 

av tänkande, gör antaganden om hur vi ska hantera och göra olika saker.28  

Andréasson och Carlsson Asplund påvisar att det genom studien framkommit att skolan har 

behov av olika typer av elevdokumentation eftersom textens mottagare avgör vilken funktion den 

har. Textens syfte kan vara t.ex. ett verktyg för uppföljning, för att få rätt till stöd, friskrivande 

syfte, söka resurser. Utformningen av dokumenten kan se olika ut, de kan vara lokala eller 

gemensamma för kommunen. De innehåller ofta en lägesbeskrivning, mål och åtgärder som ska 

vidtas och vem som ska göra vad. Studier av dokumenten visar att ofta används ord som är 

knutna till elevens egenskaper snarare än till deras kompetens, vem man är istället för vad man 

kan och gör.29 

Vidare menar författarna att listan med problem görs till individuella egenskaper, de kan innebära 

kategoriska och absoluta uttalanden om en elevs förmåga. De ger en kontextfri bild och 

svårigheterna blir inte situationsbundna. Det riskerar att bli skolans erfarenheter som utgör 

kontexten. Lärarens sätt att lista problem i flera dokument efter varandra menar författarna kan 

komma att påverka elevens identitetsskapande. Utformningen är en del av budskapet, läsaren 

inbjuds till att se eleven utifrån en saklig beskrivning och jämförs med en osynlig normalkategori. 

Det är oftast skolan som definierar, förklarar och åtgärdar elevens problem. Eleven är sällan 

delaktig i beskrivningen av sina problem.30 

I kapitlet ton, tilltal och språkbruk problematiseras texternas innehåll utifrån språket. Den 

professionella tonen kan skapa språkbarriärer och kan leda till att föräldrar och elever inte känner 

sig delaktiga. Enligt författarna får språkformen konsekvenser, om man inte förstår - kan man 

inte delta. Språket kan implicera maktaspekter och kommunikationen blir ineffektiv. Man kan 

genom språket i dokumenten utestänga, bygga in sociala skillnader och visa upp valda saker för 

omgivningen. Utifrån vad man vill med dokumentet får man anpassa språket i det.  Enligt 

skolverket bör skolans lärare utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i 

dokumentationen.31  

Författarna påvisar att det finns dokument i studien där det förekommer känsloyttringar från 

lärare som kan tolkas som värderande och nedsättande. ”Om man i sin profession har till uppgift 

att dokumentera en annan människa, måste man vara medveten om hur man skriver och vilken 
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makt som detta innebär”32 Det förekommer att lärare framhåller det positiva undantaget, att 

beskriva när eleven är normal skapar en kontrast och det är underförstått att eleven inte alltid är 

normal. Att skriva en elevplan på detta sätt innebär en språklig exkludering och handlar om 

beskrivningsmakt. Andréasson och Carlsson Asplund ställer frågan om varför elever och 

föräldrar ska skriva under dokumentet. Det finns inget stöd i lagen om att det måste ske. Vad 

innebär det för eleven att underteckna en beskrivning av sig själv på följande sätt?33 

I texten ”Bedömarkompetens”34 problematiserar Steve Wretman skolans kunskapsuppdrag i 

förhållande till bedömning och dokumentation som ska användas i IUP med skriftliga omdömen. 

Han menar att det är den enskilde lärarens kompetens som är utslagsgivande för kvaliteten på en 

IUP, alltså att veta vad och hur ett elevarbete ska bedömas. Det finns enligt Wretman tre typer av 

kunskaper i läroplanen, faktakunskaper, grundläggande färdigheter(multiplikationstabellen) samt 

kunskapskvalitet – förmågan att t.ex. analysera och kommunicera. Att bedöma dessa tre 

kunskapstyper kräver tre olika metoder, för att ta reda på om en elev har lärt sig enkla fakta- d.v.s. 

har kvantitativ kunskap kan detta göras med ett faktaprov. Den kvalitativa kunskapen kan man 

bedöma med hjälp av en bedömningsmatris om man vill ta reda på hur eleven använder sig av 

kunskapen att t.ex. dra en slutsats, en grundläggande färdighet kan bedömas med hjälp av ett 

avprickningsschema.35  

I uppdraget klargör Skolverket att de skriftliga omdömena ska grundas på en formativ 

bedömning av elevernas arbete, detta väcker enligt Wretman frågan om vad formativ bedömning 

innehåller och vad som särskiljer den från annan bedömning som sker i skolan. Genom den 

bedömningsforskning som har utövats i de anglosaxiska länderna har begreppet formativ 

bedömning vuxit fram. Bedömningen har som syfte att samla information om elevens 

utvecklingsbehov och styrkor, men även att ge en fingervisning om hur den egna undervisningen 

har fungerat. Wretman menar vidare att det inte rör sig om en bedömningsmetod utan att det är 

syftet och vad bedömningen används till som avgör om den är formativ eller inte. Den 

traditionella bedömningen i skolan har handlat om att summera och värdera elevens kunskaper 

för att kunna sätta ett betyg, den typen av bedömning har numera fått namnet summativ 

bedömning.36  

                                                             
32 Andréasson I, Carlsson Asplund M. (2009) s. 63 
33 Andréasson I, Carlsson Asplund M. (2009) s. 60-65 
34 Wretman S. (2009) Bedömarkompetens. Ingår i Sundström, Å (Red.) IUP med skriftliga omdömen - om allmänna råd. 
Stockholm 
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18 
 

Wretman fortsätter att beskriva vad som avses med formativ bedömning genom att konstatera 

vad det inte är. När reformen gällande skriftliga omdömen kom, uppstod en osäkerhet kring hur 

den skulle genomföras och hur omdömena skulle utformas. Lokalpolitiker gav anvisningar och 

bedömningsunderlag som sen lärarna skulle kryssa i om eleven nått målet eller inte. Wretman 

menar att en mall som är konstruerad på det här viset inte kan vara formativ och inte heller i linje 

med de styrande dokumenten. Han menar att den innehåller tre fel; elevens arbete analyseras inte, 

utvecklingsmöjligheter och styrkor beskrivs inte, och till sist är den summativ. Den formativa 

bedömningen ska beskriva hur elevens kunskaper kommer till uttryck på ett sakligt sätt, men den 

förutsätter att målen är konkreta och tydliga. Det är inte möjligt att göra en tydlig bedömning om 

det inte finns ett tydligt mål, ett stoffinnehåll eller en aktivitet kan aldrig vara ett mål i läroplanens 

mening. Man kan enligt författaren endast uttala sig om hur väl eleven arbetat och inte något om 

ifall målet uppnåtts. Eftersom målen i kursplanen har en generell inriktning behöver de 

konkretiseras i lärarens planering, det krävs av läraren att den har hög ämnes- och 

kursplanskompetens då de klargör i sin planering vilka kunskapskvaliteter som eleven ska 

utveckla. Det ska även framgå vilka fakta, begrepp och modeller som eleven ska lära sig men även 

vilket ämnesstoff som ska användas och förstås. Wretman menar att mot kvalitativa mål har man 

vid ett givet tillfälle utvecklas till en viss nivå, en förmåga som utvecklas steg för steg kan inte 

bedömas i termer av kan eller kan inte.37 

 En formativ bedömning hör samman med en kvalitativ syn på kunskap och det framgår inte om 

man använder sig av en kryssbedömning. En kvalitativ kunskap kan heller aldrig bedömas utifrån 

ett prov där man summerar poäng. Att se på kunskap ur ett kvalitativt perspektiv innebär att man 

som lärare använder sig av begrepp som förmåga och att använda sin kunskap. En möjlighet att 

ge eleven förutsättningar att visa sammansatta kunskaper är att ge öppna uppgifter som kan lösas 

på olika sätt. Den formativa bedömningen beskriver med vilken kvalitet eleven löst uppgiften på. 

Den analytiska bedömning som sker syftar till att synliggöra styrkor och utvecklingsbehov.38  

Vid en summativ bedömning används ett prov som avslutning på ett arbetsområde medan i den 

formativa bedömningen används provet mitt i arbetet och då som diagnos, har eleven kunskaper 

om begrepp och fakta som behövs för att lösa en mer sammansatt uppgift? Testet hjälper till att 

klarlägga vad som krävs för att eleven ska kunna gå vidare i arbetet. Tankesättet bakom den 

formativa bedömningen är att eleven ska vara väl medveten om målen med arbetet och på vilka 

grunder de kommer att bli bedömda. Avslutningsvis hänvisar Wretman till vad den internationella 

bedömningsforskningen kommit fram till om effekterna av bra bedömningsrutiner, för att hävda 
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att IUP är ett redskap för att öka lärandet och måluppfyllelse snarare än ett stelbent påhitt från 

regeringen.39 

2.2.3. Kunskapssyn och bedömning 

Christian Lundahl skriver om hur tätt sammankopplad bedömning och synen på kunskap är i sin 

text ”Kunskapsbedömning och kunskapssyn”40.  Lundahl beskriver två historiska 

kunskapstraditioner, den retoriska och den filosofiska. Skiljelinjen dem emellan är att den 

retoriska traditionen menar att den sanna kunskapen finns i texten medan man i den filosofiska 

traditionen menade att kunskapen fanns i reflekterandet över människans tro och kunskaper. 

Kunskapsbedömningen i de olika traditionerna användes som verktyg såväl för att kontrollera 

kunskaper som att stärka den grundläggande synen på kunskap. Lundahl menar att den svenska 

skolan domineras av den retoriska traditionen. Läroplaner som bygger på den synen betonar 

språk och grammatik som viktiga kunskaper och att repetera, memorera och förhöra blir 

didaktiska redskap.41  

I modern tid har bedömningen övergått till att ingå i ett ordnande av individer i ett administrativt 

syfte från att bedömningen hade en stark koppling till lärandet. Lundahl menar att det finns flera 

förhållanden som medverkar till att bedömningen får en lösare anknytning till kunskaperna i 

skolan, i stället kopplas den ihop med en vetenskaplig kunskapsproduktion och till samhälleliga 

behov. Massutbildningen för det svenska folket som kommer i och med man började se på 

folkskolan som en bottenskola för läroverken. Skolformerna behövde nu länkas till varandra och 

att begreppet ”en skola för alla” borde utgå från vad ett genomsnittligt barn kunde förväntas lära 

sig. Betygen behövde standardiseras för att kunna fungera som garanti för att eleverna från 

folkskolan skulle klara studierna på nästa nivå. Man införde standardprov i folkskolan 1949 och 

genom att göra betygen så objektiva som möjligt slapp man diskussionen om orättvisa.42   

Lundahl hänvisar till den internationella bedömningsforskningen där dilemmat kring 

läroplanernas kunskapssyn i relation till bedömningen beskrivs. Den kunskapsbedömning som 

har gjorts sedan 40-talet har uppmuntrat fakta och begreppskunskap medan läroplanerna har 

utvecklats mot en mer sammansatt syn på kunskap. Utvecklingen mot andra 

bedömningsinstrument har gått långsamt och en förklaring till det kan enligt Lundahl vara den 

långa traditionen av en psykologisk snarare än pedagogisk syn på kunskap. I motsats till 40- och 

50- talets syn på bedömning började man på 70-talet i stället anse att det är elevens kunskaper 

                                                             
39 Wretman S. (2009) sid. 23-28 
40 Lundahl C.(2007). Kunskapsbedömning och kunskapssyn. In K. Åmossa (red.), I kunskapens namn: en antologi om 
kunskap, makt och kreativitet. Stockholm: Lärarförbundet  
41

 Lundahl C.(2007) s. 34-36 
42 Lundahl C.(2007) s. 39-40 
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och färdigheter som ska bedömas snarare än intelligensen. På 90- talet får tanken om att 

bedömning som ska främja lärandet ett genombrott, man talar om bedömning som ett 

pedagogiskt redskap till skillnad från ett redskap för sortering. Det mål och kriterierelaterade 

betygssystemet införs och det skulle stimulera elevernas lärande i samklang med den nya synen på 

kunskap. Det sker ett skifte från en testkultur till en bedömningskultur, men det är inte 

oproblematiskt att bedöma komplexa kunskaper. Lundahl skriver att ”bedömningsforskning 

hävdar ofta att administrativt bekväma lösningar inte bidrar till kunskapsutvecklingen kring mer 

komplexa områden”43 Han avslutar sin text med att poängtera att det inte går att skilja 

bedömning och kunskapssyn åt och därför är det viktigt att se på kunskapsbedömningar som ett 

verktyg för att skapa kunskaper om elevers lärande.44  

2.2.4 Bedömning för lärande 

Astrid Pettersson riktar i sin artikel ”Bedömning – varför och varthän?”45 fokus på vad som 

bedöms och därmed inte bedöms i skolan. Hon menar att oavsett vilket syfte bedömningen har 

så är det centrala vad som bedöms. Om man bedömer för att forma lärandet s.k. formativ 

bedömning är det viktigt att den som bedöms får en kvalitativ feedback. Det är även viktigt att ha 

i åtanke att bedömning alltid är begränsat både till innehåll och till form. Urvalet för bedömning 

ger en signal om vad som är viktigt att kunna och samtidigt vad som inte är det. Oavsett om det 

är en summativ eller en formativ bedömning så innebär processen flera steg, det är viktigt att 

beskriva elevens kunskap på ett allsidigt och analyserande sätt. För den som blir bedömd kan det 

leda till en ökad tilltro på sin förmåga och stimulera lärandet, men all bedömning har inte positiva 

konsekvenser utan kan ha en motsatt effekt. Pettersson menar att en bedömning som utelämnar 

analysen kan upplevas som en dom och kanske också ett fördömande. Vidare skriver hon att en 

effektiv lärmiljö måste vara flexibel både när det kommer till bedömning och undervisning. Man 

bör inte göra det enkelt mätbara till det väsentliga innehållet. Hon avslutar sin artikel med att 

poängtera vikten av att lärare både får och tar sig tid till att ingående diskutera och analysera 

bedömning, det är även angeläget att eleverna får veta hur man lär sig och vad som bedöms.46 

Den brittiska forskargruppen Assessment Reform Group har arbetat fram 10 principer varpå 

bedömning för lärande ska vila. De har bidragit med mycket forskning på området och den har 

visat att bedömning för lärande är en kraftfull metod för att öka lärandet och höja kvalitén på 

undervisningen. Bedömning för lärande bör vara en del av en effektiv planering där strategier 

                                                             
43 Lundahl C.(2007) s. 44 
44 Lundahl C.(2007) s. 41-45 
45

Pettersson A. (2005). Bedömning – varför, vad och varthän? Ingår i L. Lindström & V. Lindberg (Red.), Pedagogisk 
bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm 
46 Pettersson A. s. 31-41 
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finns för att eleverna ska förstå målen, vad som ska bedömas, hur de ska få feedback, samt hur de 

ska få hjälp att gå vidare, den ska utöver det ska den ska fokusera på hur eleverna lär sig, eleverna 

ska bli lika medvetna om hur de lär sig som vad de ska lära sig. Det är viktigt att bedömningen 

har en central roll i verksamheten i klassrummet, bedömningsprocessen i klassrummet ska 

involvera såväl lärare som elever och ska ses om en nyckelkompetens för lärare. Läraren ska 

kunna planera, observera, tolka och analysera lärande samt kunna ge feedback och stötta 

självärdering. Bedömningen ska vara konstruktiv och empatisk eftersom bedömning har en 

känslomässig inverkan på den som blir bedömd. Kommentarerna ska röra arbetet och inte 

personen eftersom det är mer effektivt för både lärande och motivation. Forskarna fastställer att 

lärande bedömning ska ta hänsyn till elevens motivation, och fokusera på framsteg och uppnådd 

framgång eftersom bedömningen kan bevara och öka motivation om man använder metoder som 

skyddar elevens självständighet, erbjuder valmöjligheter samt skapar möjligheter till 

självstyrning.För att effektivt lärande ska äga rum behöver eleverna förstå vad de ska uppnå och 

vilja det. Att förstå och vara delaktig i målsättningen och bedömningen skapar engagemang. Att 

kommunicera bedömningskriterier ska göras genom att använda termer som de förstår samt ge 

dem autentiska exempel på hur det kan ta sig uttryck. Den bör ge information så att eleven kan 

planera för nästa steg i sitt lärande. Att beskriva styrkor och råd om hur de kan utvecklas samt att 

ge tydlig information om hur eleven ska arbeta med sina svårigheter – tillhandahålla möjligheter 

för att förbättra sitt lärande. Till sist ska återkopplingen som läraren ger uppmuntra 

självvärdering. Självständiga elever har förmåga att lära sig nya kunskaper och förmågor. Lärare 

bör utrusta elever med viljan och förmågan att själva leta reda på nästa steg i utvecklingen. 

Bedömningen ska användas för att öka alla elevers möjligheter att lära sig på alla områden inom 

skolan. Den ska göra det möjligt för alla elever att nå sin fulla potential och deras ansträngningar 

ska uppmärksammas.47  

Syftet med lärande bedömning är enligt Anders Jönsson att underlätta elevens lärande. I sin bok 

Lärande bedömning48 menar han att en lärande bedömning behandlar frågorna; Vart ska eleven, Var 

befinner sig eleven i förhållande till målet, Hur ska eleven göra för att komma vidare? Den typ av 

bedömning som granskar hur mycket eleverna kan besvarar bara frågorna Vart och Var och tar 

alltså inte hänsyn till frågan om hur elevens fortsatta utveckling ska ske. Skillnaderna mellan 

lärande bedömning är alltså att förväntningarna och målen är tydliga, bedömningsanvisningar är 

konstruerade utifrån att ge information om elevens kunskaper i förhållande till målen samt att 

                                                             
47 Assessment Reform Group (2002). Assessment FOR learning: 10 principles. 

http://www.assessmentreform‐group.org/CIE3.PDF 
48 Jönsson A. (2010) Lärande bedömning. Malmö 
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återkoppling ges utifrån vad läraren sett i sin bedömning, så att eleven kan gå vidare mot målet. 

Hans bok är uppbyggd kring de här tre punkterna, men han diskuterar även den summativa 

bedömningen och dess ibland negativa effekt på lärande.49  

Den tidigare forskningen inom området visar på vikten av kompetens hos lärare om vad som ska 

bedömas men även hur viktigt det är att kommunicera det till eleverna för att effektivt lärande 

ska ske. Det riktas mycket fokus på själva återkopplingen i bedömningsforskningen men även 

styrdokumenten anger en riktning mot kvalitativ syn på kunskap. Samtidigt visar flera studier att 

lärare oftare skriver om elevens övriga utveckling och använder sig av värderande beskrivningar 

av eleven för att styra den mot en ”idealelev” än ger tydlig information om elevens kunskaper och 

färdigheter. Den här typen av värderande kommentarer kan påverka elevens identitetsskapande 

och flera av de ovan refererade forskarna påtalar vikten av empati och konstruktiva bedömningar 

för att bevara elevens självständighet och självkänsla.  

2.3 Skolverkets instruktioner  

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer för hur skolans författningar kan tillämpas. De 

syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och bidra en till likartad rättstillämpning. I 

grundskoleförordningens sjunde kapitel, andra paragrafen står det att ”Informationen vid 

utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i 

läroplanen och kursplanerna.” I de allmänna råden för IUP med skriftliga omdömen fastställer 

skolverket att de skriftliga omdömena ska ha en formativ funktion. Man skriver också att 

bedömningen innehålla information om elevens förmågor och inte endast gälla kunskaper om 

fakta och begrepp. De ska även innehålla en beskrivning av målen i den lokala pedagogiska 

planeringen, de nationella målen samt elevens kunskaper i förhållande till dem. Hur ett skriftligt 

omdöme ska se ut bestäms av rektorn och är inte nationellt standardiserat, det finns alltså inga 

krav på nationell likvärdighet. Även om det till formen kan likna ett betyg kan det aldrig likställas 

med ett. Ett omdöme kan utformas med symboler eller som text, viktigt är att om det innehåller 

kryss eller symboler bör det kompletteras med en beskrivning som nyanserar informationen om 

elevens utveckling. Skolverket har dessutom angivit att det inte ska förekomma känsliga uppgifter 

och att det ska innehålla positiva förväntningar på eleven. De skriftliga omdömena ska inte 

innehålla uppfattningar eller redogörelser av elevens personliga egenskaper, det är angeläget att 

den framåtsyftande planeringen beskrivs så att elevens självkänsla bevaras och stärks.50  
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50 Skolverkets allmänna råd (2008) Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. 
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3. Metod och material 

Min teoretiska utgångspunkt blir, då det rör sig om att tolka text, till sin karaktär idéanalytisk. Jag 

kommer att genomföra en beskrivande idéanalys eftersom mitt syfte med undersökningen är att 

beskriva ett material utifrån en teori om hur effektiv feedback kan öka elevens lärande. Till min 

hjälp i arbetet att operationalisera och skapa ett analysschema har jag tagit del av Ludvig 

Beckmans tankar i hans Grundbok i idéanalys51. Beckman menar att klargöra begrepp och termer är 

en oundviklig del i arbetet, och att begreppsanalysen ofta utgör ett steg av flera i en beskrivande 

idéanalys. Han menar vidare att genom att definiera ett ord ger man det ett idémässigt innehåll. 

Problematiken med begrepp kan vara att tydligt avgränsa vad vi avser med begreppet och det kan 

då bli vagt. För att reducera det vaga kan man behöva precisera, alltså att ange mer specifika 

kriterier för vad begreppet omfattar.52  Eftersom jag kommer att använda flera begrepp i min 

studie för att bearbeta mitt material kommer jag precisera de begrepp och kategorier jag använder 

mig av, till hjälp har jag använt definitioner som återfunnits i tidigare forskning.   

Att välja metod inför en underökning handlar om att välja det redskap som bäst passar den 

frågeställning man arbetar med. Inom samhällsvetenskapen finns främst två typer av metoder 

vilka är jämbördiga, de kvalitativa och de kvantitativa. Båda två är arbetsredskap som innefattar 

olika principer och det finns inte konkurrensförhållande mellan dem, man kan med fördel 

kombinera dem i samma undersökning där deras starka och svaga sidor kan stärka varandra. 

Likheten mellan de två systemen är att de har ett ömsesidigt syfte- bl.a. att ge en bättre förståelse 

för det samhälle vi lever i. Vilken metod man använder sig av är ett genomtänkt val utifrån den 

frågeställning man vill belysa. Den grundläggande skillnaden mellan dem är att kvantitativa 

metoder omvandlar informationen till siffror och utifrån det kan man göra statistiska analyser, 

medan i kvalitativa metoder är det forskarens tolkning av informationen t.ex. sociala 

sammanhang och motiv som är det centrala. Ingen metod är uttömmande och ofta kan båda 

metoderna användas och kombineras, de rymmer både möjligheter och begränsningar som man 

som användare måste vara medveten om.53  

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ metod för insamlandet av empiri då jag är 

intresserad av att undersöka en företeelse och dess omfattning. Eftersom empirin, på grund av 

naturliga orsaker som tidsbegränsning och omfång av arbetet, inte är tillräckligt stor kan jag inte 

generalisera i stort utan bara dra slutsatser utifrån det jag undersökt. Studien blir till viss del även 

kvalitativ eftersom det även ger en specifik inblick i det lästa materialet. Jag kommer att göra en 
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textanalys utifrån fasta kategorier men jag kommer även att kommentera formuleringar i de 

undersökta dokumenten utifrån tidigare forskning.54  

3.1 Urval och avgränsning 

För att kunna göra ett uttalande om en grupp behöver man först skapa en population, om det en 

är en liten grupp kan man göra en totalundersökning. Ju större gruppen är, desto svårare blir det 

att göra en totalundersökning. Man kan istället göra ett stickprov ur populationen. Om man vill 

genomföra en undersökning i form av ett stickprov behöver man skapa en urvalsram utifrån den 

population man ska undersöka. Därefter finns det olika metoder för vidare urval, 

sannolikhetsurval innebär att man vet hur stor sannolikhet det är för att en individ i populationen 

ska bli vald. I ett obundet slumpmässigt urval har alla samma möjlighet att bli utvalda att ingå i 

undersökningen. Gör man ett sådant urval är reliabiliteten hög, nackdelen är att en liten grupp 

inom populationen riskerar att inte bli uttagna. Genom att stratifiera gruppen i mindre grupper 

och sedan göra ett urval bland dem, möjliggör man att även mindre grupper blir representerade i 

undersökningen.55  

Vid insamlandet av empiri stötte jag på patrull och fick backa från min inledningsvis ganska 

omfattande population. Det var svårt att få kontakt med någon ansvarig, men även att få svar på 

hur och var jag kunde få tag på skriftliga omdömen. Även tillgängligheten var begränsad – vilket 

kan tyckas märkligt då det rör sig om offentliga dokument samt att offentlig verksamhet ska 

lämna ut dokumenten skyndsamt vid förfrågan. Jag har försökt med tre olika kommuner innan 

jag fick fram information och hjälp med att skaffa empiri. Därför bli mitt urval till viss del ett 

bekvämlighetsurval och därmed blir undersökningen begränsad i fråga om representation.  

Jag har valt att avgränsa min undersökning till årskurserna 7-9 eftersom ämneslärarsystemet är 

mer utbrett i den senare delen av grundskolan och för det även görs bedömning för att sätta 

betyg i årskurs 7-9. Mitt val av ämnen landade på matematik, svenska och engelska eftersom de 

enligt rådande system ingår i de behörighetsgivande kraven för gymnasiet. Då varje elev kan ha 

upp till omdömen i totalt 16 ämnen varje termin blir materialet omfångsrikt, jag har begränsat 

antalet dokument till 25 från varje årskurs och ämne. Lottningen gick till så, att jag skrev ner 

årskurser och ämnen på lappar och lät slumpen avgöra vilken årskurs som fick vilket ämne. Efter 

första dragningen finns två ämnen och årskurser kvar, resterande årskurs fick återstående ämne. 

Motivet till det, är att få exempel från samtliga utvalda årskurser och ämnen för att få en större 

bredd i materialet. 
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Jag har gjort ett stickprov på populationen utifrån ett stratifierat och obundet slumpmässigt urval. 

Min urvalsram består av kompletta klasslistor för de berörda årskurserna på den utvalda skolan. 

För att alla elever skulle ha samma sannolikhet att bli valda, blandade jag klasslistorna från samma 

årskurs och lät sedan slumpen avgöra var jag skulle börja. Därefter tog jag var femte elev tills det 

önskade antalet 25 dokument från varje årskurs var uppnått. Jag genomförde en likadan procedur 

för varje årskurs, totalt valde jag ut 75 dokument. 

3.2 Operationalisering 

Begrepp kan vara vaga och lämna plats för tolkning hos läsaren, jag kommer nedan att presentera 

de definitioner som används i den här uppsatsen. För att praktiskt kunna genomföra min 

undersökning har jag skapat ett analysschema utifrån Hattie och Timperleys teori om feedback. 

Jag har operationaliserat de teoretiska begreppen och genom det skapat kännetecknande 

definitioner, de operationella begreppen kan ha flera aspekter än de jag tagit upp men i det här 

sammanhanget ligger tyngdpunkten vid de här utmärkande dragen. För att besvara min första 

forskningsfråga behöver jag använda mig av två definitioner, formativ och summativ – se figur 2.  

Figur 2.  

Teoretisk definition Operationell definition 

Med begreppet formativ avses själva syftet 
med bedömningen. Bedömningen ska lyfta 
fram elevens styrkor och utvecklingsbehov, 
samtidigt ska målen och bedömningsgrunderna 
vara väl kända för eleven. (Wretman, Jönsson, 
Assessment Reform Group) 

Ger information som besvarar de tre formativa 
frågorna;  

 Vad är målet? 

  Var befinner elevens sig i förhållande till 
målet?  

 Vad behöver eleven utveckla för att komma 
vidare? 

Med begreppet summativ avses att läraren vid 
ett visst tillfälle summerar elevens kunskaper i 
förhållande till mål och avgör vilket betyg 
eleven ska få. (Wretman, Jönsson) 

Ger information vilka lärandemål eleven har 
uppnått samt med vilken kvalitet.   

 Kan även markeras med kryss eller 
symboler i form av kan, kan inte.  

 Korta markeringar som ok!, kan även 
de vara summativa.  

 Kan innehålla betygsstegen G, VG 
eller MVG 
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Nästa steg i min undersökning blir att studera de dokument som utifrån den första granskningen 

visade sig vara formativa till sin utformning eller ha formativa inslag, jag analyserar dem utifrån 

nedanstående kategorier, (figur 3)  

Figur 3.  

Teoretisk definition Operationell definition 

Med begreppet uppgiftsrelaterad feedback 
avses att feedbacken riktar sig mot en specifik 
uppgift och hur den är löst. Det är en effektiv 
feedback så länge den riktar sig mot felaktiga 
lösningar snarare än att eleven saknar 
kunskaper för att lösa uppgiften. Den är som 
mest effektiv när den strävar efter att föra 
eleven från uppgiften till processen bakom. 
(Hattie och Timperley)  

Ger information som är knuten till lärandemål 
och/eller för ett specifikt arbetsområde.  

 Begrepps- och faktakunskaper. Ger 
beröm för ett prydligt utfört arbete. 

  Om återkopplingen inte går att 
generalisera och överföra till ett annat 
arbetsområde är den uppgiftsrelaterad.  

Med begreppet processrelaterad feedback 
avses att feedbacken riktar sig mot den 
bakomliggande processen. Respons på den här 
nivån är effektiv för ett mer djupgående 
lärande, det hjälper eleven att upptäcka egna 
fel och ger tips på tillvägagångssätt. (Hattie och 
Timperley) 

Ger information som är knuten till färdigheter 
och kunskaper som går att generalisera och 
tillämpa i flera ämnen/arbetsmoment.  

 Speglar den kvalitativa kunskapssynen 
och beskriver vad eleven kan göra med 
sin kunskap, t.ex. ”göra” använda”  

Med begreppet metakognitiv feedback avses 
att feedbacken fokuserar på hur eleven reglerar 
sina åtgärder för att nå lärandemålet. 
Färdigheterna på den metakognitiva nivån 
innebär ett samspel mellan hängivenhet, 
självförtroende och kontroll. Färdigheten leder 
till att eleven själv söker feedback och 
tillmötesgår den. (Hattie och Timperley) 

Ger information som är knuten till att ta 
ansvar för sitt eget lärande, självbedömning, 
egen drivkraft och motivation.  

 Tips på hur eleven kan lära sig att lära 

 Instruktioner för självbedömning eller 
utvärdering av sitt eget arbete. 

 

Med begreppet personlig feedback avses 
uttryck för en bedömning av eleven som 
person eller prestation. Den innehåller ingen 
information som kan besvara någon av de tre 
formativa frågorna. Ofta handlar det om 
beröm eller belöning. (Hattie och Timperley) 
 

Ger information som är knuten till 
information som är värderande och 
socialiserande. 

 Både tillrättavisande för ett icke 
önskvärt beteende, styrning mot och 
beröm för ett önskvärt beteende. T.ex. 
duktig pojke eller bra gjort!  

 

3.3 Etik  

Enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning inom det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga området finns det etiska krav att förhålla sig till. Det grundläggande 

individskyddskravet ska tillgodose att individen inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta grundläggande krav förtydligas ytterligare i fyra huvudkrav; 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 

specificeras ytterligare i en mängd regler och rekommendationer.56  

Då min undersökning berör IUP med skriftliga omdömen som är en allmän handling och 

upprättandet av densamma är en myndighetsutövning, faller kraven om information och 

samtycke bort i mitt etiska ställningstagande. Under rubriken Konfidentialitetskravet står det att 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”57 

Kravet tydliggörs vidare genom regel nummer 6 som klargör att uppgifter som förvaras och 

avrapporteras ska behandlas på ett sätt som gör att utomstående inte kan identifiera personen 

eller komma åt uppgifterna.58  

 

Jag kommer förhålla mig till kravet genom att jag kommer att avidentifiera uppgifterna. Min 

redovisning kommer inte att innehålla uppgifter som kan kopplas till enskilda individer, varken 

elever eller författaren till de studerade dokumenten. Jag ska så långt som möjligt försvåra för 

utomstående att identifiera enskilda individer.   

3.4 Kritik och ansats 

Jag har strävat efter att ha ett litet avstånd mellan den teoretiska och operationella definitionen av 

de begrepp jag använder mig av i analysen, för att öka validiteten i det mätta och undersökta 

materialet. För att öka reliabiliteten har jag använt mig av ett obundet slumpässigt urval samt 

strävat efter att ha en fullständig urvalsram inom min avgränsning. Mitt val av analysverktyg och 

det som styrt mina definitioner hör tätt samman med den kvalitativa syn på kunskap som 

styrdokumenten ger uttryck för och därför är det applicerbart på skriftliga kunskapsomdömen. 

Förmåga att motivera sina åsikter och att dra slutsatser, riktat fokus mot processer i stället för 

produkter och metakognition ingår i styrdokumentens mål och bedömningsanvisningar. Det är 

därmed relevant att undersöka om bedömningen och återkopplingen i de skriftliga omdömena 

hamnar på den nivå som enligt Hattie och Timperleys är mest effektiv för fortsatt lärande.  

 

Invändningar mot relevansen av teorin i det här sammanhanget, t.ex. frågan om direkt eller 

fördröjd feedback, eller att återkopplingen ska ges i en lärsituation och att det i fallet med 

skriftliga omdömen handlar om en fördröjd skriftligt given feedback. För att bemöta 

invändningen tar jag hjälp av Anders Jönsson som skriver ”det är inte tidpunkten som är 

                                                             
56 www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.5-6 
57 www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.12 
58 www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.12 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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avgörande för huruvida återkopplingen stöder lärandet, utan i första hand kvaliteten i 

återkopplingen – det vill säga i vilken utsträckning de svarar på de tre frågorna ”Vart är jag på 

väg”, ”Var befinner jag mig i förhållande till målet” och ”Hur ska jag närma mig målet?””59 

 

Min undersökning hade med fördel kunna göras i andra årskurser och med andra ämnen, 

alternativt att fler elever och skolor kunde ingått i min population och urvalsram. Då tid och 

möjligheter är begränsade beslutade jag mig för en avgränsning jag ansåg vara lämplig och 

jämförbar på vissa beröringspunkter i tidigare forskning så som ämne och årskurser.  

 

Min ansats med undersökningen är att bidra till forskningen genom att arbeta vidare med frågor 

som rör utvecklingsarbetet med de skriftliga omdömenas funktion i förhållande till elevers 

kunskapsutveckling. Kanske kan det bidra till att synliggöra brister i återkopplingens utformning 

och ge förslag på hur man som lärare kan rikta sin feedback på ett effektivare sätt? Genom att 

höja kvaliteten på återkopplingen i omdömena skapar man förutsättningar för ett ökat lärande 

som i sin tur ger en ökad måluppfyllelse på både individ, lokal och nationell nivå. 

4. Egen undersökning  

Det insamlade materialet består av 74 omdömen, ett föll bort vid insamlandet, fördelat på 

ämnena svenska, matematik och engelska och är skrivna för elever i grundskolans senare del. 

Dokumenten har ett betygsliknande utseende och kombinerar ett system med kryss och 

beskrivande text, de fylls i av läraren digitalt. Både elev och föräldrar kan logga in i systemet och 

läsa det läraren skrivit. Omdömena utgår från en standardiserad bedömningsskala där nivåerna är 

utarbetade efter betygsstegen i respektive ämne. De anger en progression i kvalitet och 

svårighetsgrad i förmåga och färdigheter, med ett kryss visar läraren var eleven befinner sig. Det 

finns en rubrik som heter Förslag på utvecklingsmål och handlingar för att nå målet där läraren ska skriva 

den framåtsyftande kommentaren till eleven. Ytterligare en rubrik finns, betygsvarning den frågan 

besvaras med ett ja eller nej. Se bilaga 1.  

4.1 Resultat 

Av de 74 omdömena är 74, 3 % av dem formativa, de ger information som svarar på de tre 

frågorna i varierande grad. De resterande (25,7%) är summativa och har mer eller mindre 

formativa inslag. Av de formativa omdömena ges återkoppling på en nivå som ökar lärandet i 

39,2 % av fallen. De omdömen som inte innehåller någon information som ger möjlighet till ökat 

                                                             
59 Jönsson A. (2010) s 81 
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lärande är 35,5 %, de summativa och de formativa med personlig återkoppling. De resterande 

24,3% är uppgiftsrelaterade och formativa.  

Tabell 1 Fördelning avseende formativa respektive summativa omdömen med formativa inslag 

Omdömets funktion   antal(n=74) procent 

Summativa    19 25,7% 

med formativa inslag   14 18,9% 

utan formativa inslag 
 

5 6,8% 

Formativa   55 74,3% 

uppgiftsrelaterad feedback 
 

18 24,3% 

processrelaterad feedback 
 

29 39,2% 

metagkognitiv feedback 
 

0 0,0% 

personlig feedback   8 10,8% 

 

4.2 Summativa omdömen med och utan formativa inslag 

I omdömena har lärarna summerat var eleven befinner sig genom att ange vilket betyg eleven för 

närvarande har. De summativa omdömena ger tack vare sin utformning möjlighet att skriva 

förslag på utveckling, och nästa steg finns beskrivet genom skalan, och blir genom det till viss del 

formativa. De framåtsyftande kommentarerna är en blandning av konkreta förslag på hur en 

förmåga ska utvecklas, med information om vilka moment de ska arbeta med kommande termin. 

Till stor del är återkopplingen på uppgiftsnivån, det handlar ofta om att eleven ska göra mer, vara 

noggrann i sitt utförande samt att eleven ska vara aktiv. Det finns exempel på personlig 

återkoppling som har ett socialiserande syfte, eleven ska koncentrera sig och lämna in läxor. Ett 

fåtal omdömen har inga kommentarer alls utan endast med kryss besvarade var eleven befinner 

sig.  

4.3 Formativt omdöme med återkoppling på uppgiftsnivå 

Samtliga omdömen i den här kategorin ger information om målet, var eleven befinner sig samt 

ger en framåtsyftande återkoppling. I den framåtsyftande kommentaren är informationen 

sammanfattad i ett mål och under det anges vad eleven ska göra för att komma vidare. 

Återkopplingen som ges syftar till att ge eleven råd om hur eleven ska utföra uppgiften och vilket 

lärandemål eleven ska arbeta mot. Här återfinns omdömen från samtliga ämnen i 

undersökningen. De framåtsyftande kommentarerna handlar till stor del om att eleven ska vara 

noggrann, eller lämna in fler uppgifter och vara aktiv i t.ex. diskussioner. Även att eleven ska rätta 

sina fel och lämna in uppgiften till läraren igen för rättning.  
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4.4 Formativt omdöme med återkoppling på processnivå  

Omdömena i den här kategorin innehåller generellt sätt mer text i de framåtsyftande 

kommentarerna än de övriga, de innehåller information om vilken kunskap eleven har visat och 

utifrån det ges förslag på hur eleven ska fortsätta sin utveckling. Ofta ges tips på hur eleven ska 

arbeta genom t.ex. att använda en modell för hur man kan lösa en uppgift och på så sätt nå målet. 

De förslag på strategier som ges i de framåtsyftande kommentarerna är generaliserbara d.v.s. att 

eleven kommer att ha nytta av den i fler uppgifter och även i andra ämnen. Det finns en viss 

skillnad i tilltalet, t.ex. används formuleringen du ska medan i andra omdömen, i den här 

kategorin, används en mer vägledande ton t.ex. detta kan du göra med hjälp av, eller för att bli bättre 

kan du... 

4.5 Formativt omdöme med återkoppling på personlig nivå 

10,8 % av de granskade omdömena är formativa med återkoppling på den här nivån. De ger 

information om var eleven befinner sig och har kryss i bedömningsskalan. Elevens kunskaper 

analyseras inte och de förslag som ges är socialiserande i bemärkelsen att de uppmanar eleven att 

koncentrera sig, arbeta hemma, följa planeringen och inte störa de andra. Även om omdömet 

visar vad nästa steg är i utvecklingen innehåller inte kommentaren någon lärandeinformation. 

 4.6 Analys av resultaten 

I grundskoleförordningen kan man läsa i 7kap.2 § att informationen på utvecklingssamtalet ”ska 

grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och 

kursplanerna.”  Utöver det ska omdömena ha en formativ funktion och bedömningen ska utgå 

från de mål man arbetat med under den gångna terminen, de ska vara konkretiserade och elevens 

förmågor, styrkor och utvecklingsmöjligheter ska beskrivas på ett sakligt sätt. Elevens kunskaper 

ska analyseras utifrån vilka styrkor i elevens kunnande som visats samt vad som behöver 

förbättras och utvecklas.  

Om man använder en standardiserad modell som i det här fallet som bygger på betygsteg 

försvinner till viss del möjligheten till att vara formativt fullt ut. Dels för att man anger med ett 

kryss var eleven befinner sig, d.v.s. summerar och värderar elevens nuvarande kunnande i 

förhållande till ett betygskriterium. Det är inte heller givet att kunskaperna analyseras eller 

beskriver elevens visade styrkor och därmed inte heller deras utvecklingsbehov. Ytterligare ett 

problem med att använda sig av kryssmarkeringar är som Wretman uttrycker det ”är att den 

döljer karaktären på skolans kvalitativa uppdrag”60. Det framgår inte vilken typ av bedömning 

läraren gjort av elevens kunskaper, har man summerat elevens resultat från prov eller utgår man 

                                                             
60 Wretman S. (2009) sid. 26 
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från en analytisk bedömning? Det är svårt att se hur de nationella målen har konkretiserats i 

undervisningen genom en mall. En förklaring till varför man väljer att använda sig av betygsteg i 

ett ämnesomdöme, kan vara förväntningar från elever och föräldrar för att på ett konkret sätt få 

reda på var eleven befinner sig. Helena Moreau skriver att ”många föräldrar har sin egen skolgång 

som referenspunkt”61, de känner inte igen sig i dagens målformuleringar och vill veta hur deras 

barn räknar och vilka faktakunskaper det har.  

I den tidigare forskningen lyftes frågan om språkbarriärer, det kan vara svårt för föräldrar och 

elever att förstå vad som menas med formuleringar i dokumenten. Det kan innebära att man får 

svårigheter att delta i planeringen för ökad måluppfyllelse, om man inte förstår vad som avses. 

Den lästa forskningen visar även att den förändring som ska ske ofta är elevens ansvar. I 

föreliggande undersökning kan man utläsa samma sak, det är eleven som ska göra mer, vara mer 

aktiv, koncentrera sig mer. I något enstaka fall står det att något kan ske i samråd med lärare, att 

formulera sig på det viset, ger en signal om att det är elevens ansvar att utvecklas mot det 

önskade målet. Eftersom det inte framgår av den här studien vad som sedan skrivs i elevens IUP, 

kan det inte uteslutas att skolans ansvar framträder i det dokumentet. 

En styrka med mallen ur formativ synpunkt är att det genom rubriken Förslag på utvecklingsmål och 

handlingar för att nå målet ställer krav på kommentarer från läraren för att hjälpa eleven vidare. Av 

de granskade omdömena har en del lärare tagit vara på möjligheten och gett återkoppling som 

samspelar med den kvalitativa synen på kunskap samtidigt som en del av omdömena är mindre 

informationsrika. Eleven och föräldrarna kan genom att granska bedömningsskalan se vilket 

nästa steg i utvecklingen är förutsatt att de förstår formuleringarna. Omdömena är till sin 

utformning en blandning mellan summativt och formativt, det dominerande inslaget i dem är 

dock formativt.  

Då det kommer till själva återkopplingen och om den är effektiv eller inte, är svaren skiftande. 

Enligt ovanstående tabell är 39,2 % av omdömena effektiva med hänsyn till att de ger 

återkoppling på en nivå som enligt teorin ökar lärandet. I de omdömen som faller inom kategorin 

för processrelaterad återkoppling, är responsen väl formulerad i nio av dem alltså 12,1 % av det 

totala antalet omdömen. Elevens styrkor beskrivs samtidigt som den ger information om vad 

eleven behöver utveckla. Läraren ger konkreta förslag på hur eleven ska utveckla en färdighet 

som är generaliserbar. Beskrivningen är formulerad på ett konstruktivt sätt och ger exempel på en 

löst uppgift för att exemplifiera för eleven vad som menas. 
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 Moreau H. (2009) IUP med skriftliga omdömen – tolkat utifrån allmänna råd . Ingår i Sundström, Å (Red.) IUP 
med skriftliga omdömen - om allmänna råd. Stockholm 
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I flertalet av omdömena på den här nivån beskrivs det dock vad eleven ska göra utan att ha gett 

exempel på elevens styrkor, det får man utläsa i bedömningsskalan. Återkopplingen ger förslag på 

förmågor som är generaliserbara t.ex. att kunna diskutera och argumentera och i det avseendet 

effektivt utifrån teorin om ökat lärande. För att responsen skulle vara mer effektiv är det önskvärt 

att elevens styrkor beskrivs, och vilket kunnande eleven har visat.  

De omdömen som är formativa med återkoppling på uppgiftsnivå innehåller ofta förslag på att 

eleven ska göra mer, eller en göra en specifik uppgift för att nå ett mål. Inte i något av de här 

omdömena har läraren i något steg analyserat elevens förmågor eller styrkor om man bortser från 

markeringen är bedömningsskalan. Samtidigt innehåller skalan inte förslag på utveckling och inte 

heller någon information om elevens styrkor, det summerar endast att eleven t.ex. har en 

grundläggande taluppfattning som omfattar hela tal i bråk och decimalform samt procent (Godkänt år 9) 

Däremot kan de framåtsyftande kommentarerna återspegla en kvalitativ kunskapssyn genom att 

skriva att eleven ska redogöra för tankegångar eller lägger fokus på den kommunikativa aspekten i 

ämnet – eleven ska utveckla sin förmåga att redogöra både muntligt och skriftligt. 

Målet som anges i en del av omdömena är konkretiserat och det kan sammankopplas med ett 

betygssteg i krysskalan. I en del av omdömena verkar det som att målet redan är uppnått då det är 

ikryssat. Detta ger en otydlig information om vad eleven har uppnått och vad han/hon ska 

utveckla. I andra fall är det mål som angetts nästa steg i skalan och har en kort kommentar om 

vad eleven ska göra för att komma dit. Eftersom elevens visade kunskaper inte analyseras 

framstår det som att eleven bara ska göra fler uppgifter för att utvecklas.  

I vissa fall blandas återkoppling på uppgiftsnivån med personlig återkoppling vilket enligt Hattie 

och Timperley minskar kraften i responsen. Det kan leda till att eleven endast försöker nå det 

omedelbara målet i stället för att fokusera på de bakomliggande strategierna. De omdömen som 

innehåller återkoppling på personlig nivå, vilket är minst effektivt för ett ökat lärande, rymmer 

information om att eleven inte ska störa och koncentrera sig mer på ämnet. En kortfattad 

kommentar om att eleven ska följa planeringen och arbeta hemma ger indikationer på att eleven 

inte följer planeringen eller arbetar hemma. Det finns ingen analys av vad eleven faktiskt kan eller 

vilka förmågor som behöver utvecklas. Utifrån aspekten om bedömningen ger möjlighet till ett 

ökat lärande är det att likställa med ett summativt omdöme. Att ge återkoppling på den här nivån 

medför enligt den tidigare forskningen risker för att eleven kan uppfatta bedömningen som 

dömande, det har sällan någon inverkan på lärandet eftersom det inte innehåller någon väsentlig 

information. 
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De summativa omdömena innehåller till stor del kommentarer som är framåtsyftande, främst på 

uppgiftsnivån men det finns även exempel på processrelaterade kommentarer, ofta är de 

blandade med varandra. Det finns i den här kategorin formuleringar som blandar 

uppgiftsrelaterad respons med styrning av elevens beteende mot ett mer önskvärt.  I de 

summativa omdömena har läraren utöver en markering i bedömningsskalan sammanfattat elevens 

nuvarande kunskap med hjälp av ett betyg, det kan tyckas lite underligt eftersom de granskade 

omdömena sammanfaller med en årskurs som ännu inte ska betygssättas. Omdömet är inte bara 

betygsliknande utan använder sig i än större utsträckning av de nationellt standardiserade 

betygskriterierna för ämnet. Det innehåller alltså utöver det som enligt Hattie och Timperleys 

teori bedömer vara minst effektivt, även de tre fel Wretman konstaterade fanns i omdömen som 

inte var formativa. Nämligen; de analyserar inte elevens arbete, de beskriver inte elevens 

utvecklingsmöjligheter och resultatet värderas summativt.62 Nästan 40 % av dokumenten ger 

återkoppling på en nivå som genererar liten eller ingen effektiv återkoppling.  

Man kan utläsa i majoriteten av omdömena att lärarna strävar efter att ge kommentarer som 

speglar de förmågor som i styrdokumenten anges som viktiga. Även de kommentarer som är 

socialiserande, d.v.s. uppmanade eleven till att arbeta enligt planeringen och vara aktiv på 

lektionerna kan kopplas samman med det som styrdokumenten anger som eftersträvansvärt. I 

Lpo 94, under rubriken 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, står det att skolan ska sträva mot att 

eleven ”tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö”, att ta ansvar genom att följa 

en planering kan ses som mål att sträva mot. ”Ett kvalitativt mål är inte nåbart i en absolut 

mening”63 enligt Wretman. Förmågor kan utvecklas och stimuleras genom en effektiv 

återkoppling. Det räcker alltså inte att bara skriva att eleven ska utveckla vissa förmågor, det krävs 

av läraren att visa hur och ge exempel för att leda eleven vidare i utvecklingen.  

Omdömena kan uppfattas som otydliga då det innehåller olika typer av information, både i form 

av kryss och beskrivande text. Det framgår inte helt av informationen vad eleven kan och vad 

som ska utvecklas.  

5. Avslutande diskussion med slutsatser 

Syftet med föreliggande undersökning var att beskriva innehållet i skriftliga omdömen utifrån en 

teori om effektiv feedback. Jag ville studera om innehållet i dokumenten är skrivna på ett sätt 

som är nära kopplat till lärandet, d.v.s. ger det en bra information om vad eleven behöver 
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utveckla för att komma vidare i sitt lärande? Mina forskningsfrågor var; är omdömet summativt eller 

formativt till sin utformning? Om omdömet är summativt – finns det formativa inslag? Om omdömet är formativt 

eller har formativa inslag, på vilken nivå är återkopplingen verksam? Utifrån mina kategorier kom jag fram 

till att 74,3% av det totala antalet undersökta dokument är formativa till sin utformning, och 

resterande omdömen var således summativa med mer eller mindre formativa inslag, endast ett 

fåtal omdömen innehöll inga formativa inslag alls. De omdömen som föll in under kategorin 

processrelaterade och således innehåller återkoppling som kan leda till ökat lärande är 39,2%. 35,5 

% leder enligt teorin inte till ökat lärande. De summativa omdömena som har formativa inslag, 

innehåller återkoppling på uppgifts- och processrelaterad nivå. De ger dels en framåtsyftande 

kommentar, men även genom att man i bedömningsskalan kan utläsa vilket som är nästa nivå 

fyller de en formativ funktion. Övervägande delen av omdömena uppfyller ur det hänseendet 

Skolverkets krav på den formativa funktionen.  

De brister som finns i utformningen av omdömena med hänsyn till styrdokument och riktlinjer är 

att de är en blandning av summativa och formativa funktioner. Skalan som används i dokumentet 

är baserad på betygskriterier, det finns en rubrik där läraren ska fylla i om det finns en 

betygsvarning eller inte. Samtidigt finns det ett uttalat krav på en framåtsyftande kommentar och 

genom skalan kan man utläsa vilket nästa steg i utvecklingen är. Att skolan har en gemensam 

mall, och att det i de allra flesta omdömen finns kommentarer som speglar den kvalitativa synen 

på kunskap kan man tolka som att skolans personal har strävat efter att använda ett gemensamt 

språk i omdömena. Det finns inte heller några värderande kommentarer om personliga 

egenskaper vilket kan ses som en medvetenhet om vad ett ämnesomdöme ska innehålla med 

tanke på att det är en offentlig handling.  

Vissa omdömen ger en otydlig information om vad eleven kan och vad som ska utvecklas vidare. 

Det finns risk att elever och föräldrar inte förstår vad formuleringen innebär eller vilka målen är. 

De utvecklingsmål som anges är nästan uteslutande nästa steg i bedömningsskalan, vilket i sin tur 

är baserad på ett betygskriterium. Enligt styrdokumenten ska planeringen utgå från strävansmålen 

för att sedan konkretiseras i en lokal pedagogisk planering, dessa mål står inte med i de granskade 

omdömena och samma mål används varje termin eftersom bedömningsskalan är ifylld i förväg. 

Skolverkets önskemål om att lärare gemensamt formulerar de mål som de ska arbeta mot syns 

inte i dokumenten. I de omdömen där elevens visade kunskaper analyserades kan man utläsa 

vilket innehåll undervisningen hade och vilken typ av bedömning som gjorts. Det finns 

möjligheter att använda det digitala dokumentet så att de passar skolverkets krav och ger en tydlig 

information till elever och föräldrar även om det är standardiserat och inte odelat formativt.  
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Forskningen visar att det finns brister i innehåll, form och omfattning och att många skolor 

befann sig i ett utvecklingsskede då undersökningarna gjordes. I samband med reformen uppstod 

det en efterfrågan på färdiga blanketter och digitala lösningar för att lösa uppdraget med de nya 

kraven. Många företag erbjöd sina tjänster och lokalpolitiker angav riktning för utformningen. 

Frågan som bl.a. Wretman ställer sig är om det är rimligt att andra än de professionella ska 

utforma dokumentationen i skolan? Både Lundahl och Pettersson menar att man ska vara noga 

med att inte göra det enkelt mätbara till det väsentliga i bedömningen. Det finns en uppenbar risk 

då lärare många gånger påtalat att dokumentationen i skolan tar allt mer tid. Andersson påpekar 

att de skillnader i kvalitet i de skriftliga omdömena som återfanns i hans studie kopplades 

samman med tid till förfogande. Slutsatsen man kan dra av tidigare forskningen tillsammans med 

föreliggande undersökning är att tid är en faktor av flera för innehållet i omdömena. Det finns 

vissa oklara formuleringar och slarvfel i lärarnas kommentarer, det kan tolkas som tecken på 

tidsbrist. Utöver tidsfaktor som orsak till skillnader i kvalitet, kan det finnas en koppling till 

skolors bedömningskultur, lärarens kompetens och kunskapssyn. Den formativa bedömningen 

som ska ligga till grund för omdömena är en stor del av lärares syn på bedömning, undervisning 

och synen på viktig kunskap. Om man stöder sig på och arbetar i enlighet med vad den 

internationella bedömningsforskningen kommit fram till, har man stora möjligheter att öka 

måluppfyllelsen och kvaliteten på den egna undervisningen.  

Det är svårt att generalisera utifrån min undersökning men det granskade materialet stämmer på 

vissa punkter överens med vad den tidigare forskningen visat. Glädjande är att det inte förekom 

negativa eller kränkande beskrivningar om eleverna.  

Det vore intressant att undersöka hur eleverna upplever omdömenas inverkan på undervisningen 

och deras fortsatta utveckling, tar de tillvara på möjligheten att läsa sina omdömen? Läser 

föräldrar omdömena och hur upplever de reformen och det som skrivs om deras barn? Vad krävs 

för att dokumenten ska bli levande?  
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Bilaga 1  Mall för skriftligt omdöme i svenska 

 

2) Förmåga att uttrycka sig i skrift. 

Skriver egna 
enkla texter 
för hand eller 
med dator.  

Skriver några 
texter för 
hand eller 
med dator så 
att innehållet 
delvis 
framgår.  

Skriver olika 
sorters texter 
för hand och 
på dator så att 
innehållet 
tydligt 
framgår. 
(Godkänt år 
9)  

Använder 
skrivandet för 
att uttrycka 
tankar åsikter 
känslor och 
som ett redskap 
för 
kommunikation. 
Anpassar sin 
text till 
mottagare och 
syfte.  

Uttrycker sig 
säkert 
välformulerat 
med tydligt 
sammanhang. 
Reflekterar 
över stilistiska 
variationer.  

     
  

 

3) Förmåga att uttrycka sig muntligt. 

Kan muntligt 
berätta om 
något som är 
välkänt för 
eleven.   

Deltar ibland i 
samtal och 
diskussioner 
eller redovisar 
kortfattat 
muntligt.  

Deltar i samtal 
och 
diskussioner 
samt redovisar 
ett arbete 
muntligt på ett 
begripligt sätt. 
(Godkänt år 
9)  

Argumenterar 
för sin åsikt 
ställer 
relevanta 
frågor lyssnar 
på andra och 
granskar 
argumenten.  

Uttrycker sig 
välformulerat 
och med 
tydligt 
sammanhang. 
Är lyhörd för 
olika sätt att 
uttrycka sig.  

     
 

Elev: 
Klass: 
Samtal: 
Lärare: 
Ämne: 
Besvarad: 
Underlag skapat av: 

1) Förslag på utvecklingsmål och handlingar för att nå målet.: (2048 tecken kvar) 

 
  

 



38 
 

 
4) Förmåga att läsa och tillgodogöra sig innehållet 

Kan läsa 
enklare eller 
för eleven 
anpassade 
texter.  

Läser olika 
sorters texter 
och kan återge 
delar av 
innehållet.  

Läser till 
åldern 
avpassad 
litteratur 
saklitteratur 
och 
tidningstext 
om allmänna 
ämnen. 
Återger 
innehållet och 
reflekterar 
över det. 
(Godkänt år 
9)   

Anpassar sitt 
sätt att läsa 
efter syftet 
och textens 
karaktär. Gör 
enkla analyser 
av innehåll 
och form.   

Har bredd i 
läsningen. 
Jämför och 
relaterar till 
egna tankar 
och 
erfarenheter. 
Tolkar och 
värderar med 
precision och 
originalitet.  

     
  

 

5) Förmåga att tolka och använda sig utav olika medier. 

 
 

Tar del av 
innehållet i 
olika medier 
som bild film 
och teater.  

Tar del av 
olika medier 
som bild film 
och teater. 
Kan återge 
innehållet.  

Tar del av 
reflekterar 
över samt 
värderar 
innehållet i 
olika medier 
som bild film 
och teater. 
(Godkänt år 
9)  

Gör jämförelser 
och finner 
beröringspunkter 
mellan olika 
texter och tolkar 
och granskar 
budskap i olika 
medier.   

Tolkar 
granskar och 
värderar 
medier med 
precision.   

     
  

 
 
 
 
 

6) Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap.  

 

Känner till en 
betydelsefull 
författare och 
hans/hennes 
verk.   

Läser med 
handledning 
för åldern 
avpassad 
litteratur och 
återger delar 
av innehållet.   

Läser och 
reflekterar 
över några 
skönlitterära 
verk. Ser 
vilken 
betydelse de 
och 
författarna 
haft för 
människors 
sätt att leva 

Läser olika 
genrer och gör 
enkla analyser 
av innehåll 
och form. Har 
kunskaper om 
författare från 
olika tider och 
genrer.  

Har bredd i sin 
läsning 
relaterar till 
egna 
erfarenheter 
och visar 
personligt 
förhållningssätt 
till texterna.   



39 
 

och tänka. 
(Godkänt år 
9)   

     
  

 
 
 

7) Förmåga att se språkets uppbyggnad.  

Känner till de 
vanligaste 
grammatiska 
reglerna.  

Använder 
några av de 
vanligaste 
grammatiska 
reglerna för 
skriftspråket.  

Tillämpar 
skriftspråkets 
normer både 
vid skrivandet 
för hand och 
med dator. 
(Godkänt år 
9)  

Arbetar 
medvetet med 
språket för att 
göra det mer 
korrekt och 
tydligt. 
Behärskar 
grammatiska 
termer.   

Uttrycker sig 
säkert 
välformulerat 
med tydligt 
sammanhang.  

     
  

  

 
 
 

 


