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1. Inledning 

Under de dryga 10 år jag har arbetet som lärare har det hänt en hel del i skolans värld. 

Politiker, journalister med flera har i media diskuterat skolan ur olika perspektiv. Skolan har 

bland annat kritiserats för att vara ”flummig” och otydlig i sin kommunikation till elever och 

föräldrar. För att råda bot på det har det kommit en rad politiska beslut som gradvis har ökat 

kravet på att lärarna ska dokumentera elevernas lärande. I juli 2008 togs beslut om att elever i 

grundskolan ska få skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i (Utbildningsdepartementet, 

2008). Den politiska intentionen var att föräldrar och elever på det sättet skulle få tydligare 

information om elevens kunskapsutveckling. Beslutet skulle implementeras ute på skolorna 

redan samma höst, vilket innebar att lärarna fick kort förberedelsetid att sätta sig in i systemet. 

Ute på skolorna påbörjades en process om hur omdömena skulle se ut och vad de skulle 

innehålla. Även jag deltog i denna process och det blev tydligt att många lärare upplevde en 

stress och en frustration, eftersom det fanns en osäkerhet kring omdömets form och dess 

innehåll. Under det följande året förtydligade skolverket sina riktlinjer på en rad punkter, 

bland annat lyftes fram att omdömet ska kunna förstås av eleverna (Skolverket, 2009a). Som 

lärare är det lätt att fokusera på omdömets innehåll och inte stanna upp och reflektera kring 

hur omdömet mottas och förstås av eleven. Jag tyckte därför att det var intressant att närmare 

undersöka hur väl och på vilket sätt yngre elever förstår det skriftliga omdömet. Med det som 

utgångspunkt växte sedan mitt arbete till att också studera hur omdömena var utformade både 

när det gäller språk och innehåll, eftersom jag ville ställa dessa i relation till elevernas 

förståelse av omdömet. Studien kom därför att innehålla dels en del som grundar sig på 

intervjuer med elever i år två och dels en del där samma elevers skriftliga omdömen 

analyseras. 

 

Det finns i nuläget inte så om mycket forskat om skriftliga omdömen, framför allt inte med 

fokus på hur eleverna förmår ta till sig dessa omdömen och vad det är som påverkar deras 

förståelse. Eftersom vi inte har bedömt och förmedlat bedömningen till yngre elever på detta 

sätt tidigare i Sverige, anser jag att det är extra viktigt att fokusera på hur eleverna kan ta till 

sig och förstå sin egen kunskapsutveckling, beskriven i ett skriftligt omdöme. 



6 

Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om elevers förståelse av sina skriftliga omdömen. 

Strävan är att få syn på vilka personliga faktorer som har betydelse för elevernas förståelse 

samt i vilken utsträckning och på vilket sätt deras förståelse visar sig. Syftet är vidare att 

studera hur språket i de skriftliga omdömena påverkar elevernas förståelse samt hur 

omdömets språk relaterar till dess innehåll.  

Frågeställningar 

• På vilket sätt förstår och beskriver elever i år två innehållet i det skriftliga omdömet? 

• Vilka faktorer på individnivå påverkar elevernas förståelse av omdömet? 

• På vilket sätt påverkar omdömets språknivå elevernas förståelse? 

• Hur relaterar omdömets språknivå till dess innehåll? 

 

Med språknivå avses hur avancerade ord, begrepp och uttryck läraren använder i de skriftliga 

omdömena. 
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2. Bakgrund 

För att ge en bakgrund till studien lyfts två områden fram vars syfte är att ge en förförståelse 

till resultatet. Första delen består av en redogörelse av de regler och riktlinjer som är aktuella 

när det gäller skriftliga omdömen. Därefter följer en genomgång av några begrepp från 

Vygotskijs teorier, eftersom hans beskrivningar av vardagliga och vetenskapliga begrepp har 

använts som analysverktyg vid analyserandet av språket i de skriftliga omdömena. 

Regler och riktlinjer angående skriftliga omdömen 

Varje elev ska tillsammans med vårdnadshavare erbjudas utvecklingssamtal minst en gång 

per termin (7 kap 2§ i Grundskoleförordningen, SFS, 1994). I samband med samtalet ska 

sedan den 1 juli 2005 en individuell utvecklingsplan upprättas (Utbildningsdepartementet, 

2008). Denna plan ska bestå av en framåtsyftande planering, där elevens utveckling står i 

fokus. 2008 infördes ytterligare en del i den individuella utvecklingsplanen, nämligen 

skriftliga omdömen. Motiveringen till att dessa infördes var främst att öka tydligheten 

gentemot föräldrar och elever (Utbildningsdepartementet, 2008). Det skriftliga omdömet ska 

beskriva ”elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får 

undervisning i” (Skolverket, 2008, s. 8). Det måste finnas skriftliga omdömen som rör elevens 

kunskapsutveckling, det kan även finnas omdömen som beskriver elevens övriga utveckling. 

Det är rektorn som beslutar om eleverna ska få omdömen som rör t ex elevers sociala 

utveckling eller elevers metakognition. Dessa omdömen ska i så fall även de relateras till 

läroplanens mål.  

Omdömets innehåll och utformning 

De skriftliga omdömena utformas på de enskilda skolorna och är därför inte likvärdiga eller 

jämförbara mellan olika skolor (Skolverket, 2008). Omdömena ska utgå från en formativ 

bedömning av elevens kunskaper och förmågor (Skolverket, 2009a). Vilket innebär att läraren 

på ett tydligt sätt ska beskriva vad eleven kan, men också hur eleven kan utvecklas vidare. 

Som utgångspunkt har läraren i första hand strävansmålen i läroplanen. Men för att de ska 

kunna vara ett underlag i bedömningen behöver målen analyseras med avseende på vad 

eleven ska kunna, förstå och göra samt hur och på vilken kvalitativ nivå eleven visar dessa 
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kunskaper (Skolverket, 2009b). Målen behöver vidare konkretiseras i en pedagogisk planering 

som består av konkretiserade mål, stoffbeskrivning och arbetsmetoder (Skolverket, 2009a). 

Mål, undervisning och bedömning ska på detta sätt hänga ihop och också vara tydlig för 

elever och vårdnadshavare. I omdömet ska dessutom klart framgå om eleven riskerar att inte 

nå uppnåendemålen, då det föreligger risk för det ska ett åtgärdsprogram upprättas 

(Skolverket, 2009b). 

 

Under skoltiden bör läraren tillsammans med eleven dokumentera, t. ex. via portfolio, inte 

främst vad eleven har gjort utan elevens hela kunskapsutveckling (Skolverket, 2009b). Den 

dokumentationen kan sedan tjäna som grund då omdömena ska skrivas. Omdömena ska 

”varken innehålla beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper” 

(Skolverket, 2008, s. 16). Därför bör varje skola ”utveckla och använda ett gemensamt och 

sakligt språk” (Skolverket, 2008, s.10) som beskriver elevens kunskapsutveckling. I de 

allmänna råden (Skolverket, 2008) lyfts också fram att läraren ska anpassa omdömets innehåll 

och form efter elevens mognadsmässiga förutsättningar.  

 

De skriftliga omdömena ska utformas lokalt på den enskilda skolan och vara anpassade till 

elevernas ålder och mognad. 

(Skolverket, 2008, s.8) 

 

I den text som handlar specifikt om skriftliga omdömen (Skolverket, 2009a) och som är 

skriven ett år senare är ovanstående ännu tydligare.  

 

Omdömet ska vara formulerat så att både eleven och vårdnadshavaren förstår innebörden. 

(Skolverket, 2009a, s.2) 

 

Det finns således ett uttalat krav på att både eleven och vårdnadshavaren ska kunna förstå 

omdömets innebörd. 

 

Den konkreta utformningen av omdömena kan se mycket olika ut. Omdömet kan t. ex. bestå 

av en beskrivande text, matriser och/eller vara betygsliknande (Utbildningsdepartementet, 

2008). Även om omdömet i sin form kan likna betyg så skiljer de sig från de nationella 

betygen, bland annat eftersom de inte är standardiserade och likvärdiga över landet. Om 

omdömet består av en symbol, ett kryss på en lista eller liknande ska det dessutom 
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kompletteras av en mer nyanserad beskrivning (Skolverket, 2009a). Omdömen som utgörs av 

matriser ska beskriva kvalitativt skilda nivåer (Skolverket, 2009a). Innehållet måste vara 

tydligt och beskrivande, så att eleverna kan se var de befinner sig och vad nästa steg är. 

Begreppsutveckling 

Vygotskij (2001) studerade hur barn utvecklar sitt språk och utvecklade därigenom flera 

teorier som rör både barns språk- och begreppsutveckling samt barns lärande i stort. Han är 

kanske mest känd för sin teori om den närmaste utvecklingszonen: Innan barnet höjer sig till 

en högre intellektuell nivå befinner sig barnet i en utvecklingszon, där det med hjälp av en 

vuxen kan klara nästa nivå. Vygotskij (2001) uttrycker det så här: ”det som barnet idag kan 

göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt” (s.333). Då 

undervisningen befinner sig inom barnets närmaste utvecklingszon, lär sig barnet som mest. 

Om undervisningen ligger på för låg nivå, befäster barnet omogna tankebanor och strategier. 

Om undervisningen å andra sidan ligger på för hög nivå kan barnet inte tillägna sig innehållet. 

Enligt Vygotskij är imitation och samarbete med någon som befinner sig på en högre 

intellektuell nivå en viktig faktor vid en inlärningssituation. 

Vetenskapliga och vardagliga begrepp  

Med stöd av Vygotskij (2001) kan de begrepp vi använder delas upp i vardagliga respektive 

vetenskapliga begrepp. Nedan följer en summering av Vygotskijs beskrivning av respektive 

begreppstyp och hur de påverkar varandra. 

 

De vardagliga begreppen, även kallade spontana begrepp, består av ord som barnen spontant 

har tillägnat sig i sin vardag (Vygotskij, 2001). Begreppen har barnen tagit till sig under 

uppväxten när de själva har varit aktiva och orden är direkt kopplade till konkreta situationer. 

Orden har införlivats under lång tid och de har använts i många olika sammanhang. Just detta 

gör att dessa ord är svårare att abstrahera för barnen. Orden är nämligen alltför kopplade till 

konkreta situationer, vilket gör att barnen tänker på det specifika istället för det abstrakta. 

Begreppen är en så självklar del i deras värld att de är omedvetna. 
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De vetenskapliga begreppen, även benämnda abstrakta begrepp, består av ord med en 

teoretisk innebörd, som används i ett system av vetenskap och kunnande (Vygotskij, 2001). 

Vygotskij menar att dessa begrepp är ”de äkta, ovedersägliga och sanna begreppen” 

(Vygotskij, 2001, s.251). Barnen tillägnar sig oftast dessa begrepp på ett strukturerat sätt i 

skolan, via samtal och teoretiska förklaringar. Eftersom de vetenskapliga begreppen inte är 

kopplade till konkreta situationer, kan barnen lättare hålla dem på en abstrakt nivå och 

använda dem i logiskt tänkande. De vetenskapliga begreppen blir medvetandegjorda i och 

med att de lärs ut som begrepp. De lärs dessutom ofta ut i ett villkorssammanhang, vilket gör 

att barnen oftare kan använda dem när de ska tänka logiskt och abstrakt. Däremot kan barnen 

ha svårt att överföra dessa begrepp till konkreta situationer i sitt liv och sin vardag. 

 

De vardagliga begreppen är de begrepp som barnet tillägnar sig först (Vygotskij, 2001). I 

skolåldern tillägnar sig barnet även vetenskapliga begrepp, men för att kunna tillgodogöra sig 

dessa behöver barnet ha en viss nivå av vardagliga begrepp. Dessutom ska barnet också vara 

inom den närmaste utvecklingszonen där de redan införlivade vardagliga begreppen kan 

medvetandegöras och där de kan ställas i relation till varandra. Barnet behöver alltså ännu inte 

ha full förmåga till språklig medvetenhet, men de ska klara av det under handledning av en 

vuxen. Även om flera av de vetenskapliga begreppen gradvis börjar införlivas av barnet redan 

i 8-9 årsåldern, så är det först i puberteten som barnet kan förstå den fulla innebörden av flera 

av dessa begrepp. Denna utveckling är dock högst individuell och pågår under hela livet.  
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3. Metod  

Forskningsansats – Grundad teori 

Forskningsansatsen är starkt inspirerad av grundad teori, GT. Metoden utarbetades av Barney 

Glaser och Anselm Strauss under 1960-talet. Glaser och Strauss (1967) ville generera nya 

teorier snarare än verifiera gamla, vilket var det gängse arbetssättet inom forskarvärlden under 

1960-talet. Forskaren bör, enligt Glaser (1978), ha så få frågor som möjligt när arbetet 

påbörjas och endast styras av ett forskningsområde. Även om utgångspunkten är en 

problemformulering så är det viktigt att det är data och inte forskarens förutfattade meningar 

som styr arbetet (Hartman, 2001). Forskaren ska försöka sätta sig in i aktörernas perspektiv 

och på så sätt förstå deras handlande och vad det är som är deras viktigaste fråga eller 

drivkraft, deras main concern (Glaser & Strauss, 1967).  

Teoretiskt urval  

Inom GT använder sig forskaren av teoretiskt urval, vilket innebär att det finns flera steg i 

urvalsprocessen (Guvå & Hylander, 2003). Urvalet styrs av vad forskaren behöver veta för att 

kunna utveckla sin teori (Glaser & Strauss, 1967). Till att börja med är urvalet öppet och styrs 

endast av ett intresseområde. Sedan blir upptäckterna i data och den begynnande teoribildning 

grunden för vilken data som fortsättningsvis blir intressant. Urvalet blir därmed alltmer 

selektivt och strategiskt (Hartman, 2001). Forskaren söker informanter som kan ge 

information som kan mätta kategorierna, specificera deras innehåll samt bekräfta alternativt 

motbevisa den egna teorin (Glaser & Strauss, 1967).  

Analys 

Även om metoden i första hand är induktiv, så finns det även deduktiva inslag eftersom 

forskaren under arbetets gång ställer frågor eller sätter upp hypoteser som denne söker svar på 

(Hartman, 2001). Arbetet med grundad teori innebär flera parallella processer; datainsamling, 

kodning, konstant jämförelse och nedtecknandet av idéer (memos) till den kommande 

teoribildningen sker växelvis (Guvå & Hylander, 2003). Vid analysen är kodningen 

inledningsvis öppen, vilket innebär att all data kodas. På detta vis skapas substantiva koder, 

vilka har en direkt koppling till rådata (Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 1991). Med 

hjälp av koderna byggs ett system av kategorier upp. Dessa koder och kategorier finns 
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därefter med som en grund i analysen, vilket innebär att kodningen blir alltmer fokuserad 

(Charmaz, 2006). Efterhand framträder vanligtvis en kategori, kärnkategorin, som kan 

relateras till alla andra kategorier och som är extra betydelsebärande (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2009). Systemet av kategorier och koder tydliggörs med hjälp av teoretiska koder 

(Guvå & Hylander, 2003). Det är koder på en högre teoretisk nivå som visar på relationerna 

mellan de substantiva koderna. I det här skedet kan forskaren ta hjälp av redan befintliga 

begrepp (Glaser, 1978). I slutfasen ska forskaren generera en teoretisk modell eller en 

teoretisk berättelse, vars syfte inte enbart är att beskriva verkligheten, utan också att skapa 

förståelse och ge förklaringar. 

Teoretisk sensitivitet 

Under arbetets gång krävs att forskaren har en känslighet inför vad som uppkommer i data 

och en förmåga att fördjupa sig i det som är väsentligt (Starrin et al., 1991). Forskaren växlar 

mellan att närgånget och sensibelt studera och känna in data, till att ha ett mer objektivt och 

distanserat förhållningssätt (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). För att en teori ska kunna 

växa fram krävs vidare en öppenhet inför vad som framkommer i data och inför sina egna 

idéer.  

GT i denna studie 

Jag har valt att använda mig av grundad teori eftersom skriftliga omdömen ur ett 

elevperspektiv är ett område som det ännu inte finns så mycket forskat kring. Därför lämpar 

det sig väl att utgå från vad som framkommer i data istället för att utgå från en bestämd teori. 

Dessutom tilltalas jag av att forskaren inte endast förväntas beskriva det som ses utan även 

försöker förklara det. Det förutsätter ett arbetssätt som grundar sig på öppenhet, nyfikenhet 

och kreativitet. 

Symbolisk interaktionism 

Det teoretiska perspektivet som används vid grundad teori är ofta symbolisk interaktionism 

(Guvå & Hylander, 2003). Mead sägs vara den som byggde upp grundtankarna i symbolisk 

interaktionism under 1900-talets första årtionden, även om det var hans efterträdare Blumer 

som myntade begreppet (Trost & Levin, 2004).  
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Symbolisk interaktionism handlar i grunden om att vi människor finns och utvecklas i ett 

socialt sammanhang (Blumer, 1969). Vilken bild vi har av verkligheten styrs av socialt 

interagerande, både med andra människor och med oss själva. De centrala tankegångarna kan, 

enligt Blumer (1969), sammanfattas med följande tre punkter:  

1) Individen förhåller sig till och agerar gentemot saker, personer, företeelser etc. utifrån 

vilken mening dessa har för henne. 

2) Vilken mening situationer får för individen bygger på den sociala interaktion som hon är 

del i.  

3) Meningen modifieras då individen tolkar situationen utifrån situationens kontext och sina 

egna erfarenheter.  

Sociala objekt och symboler 

Varje människa omges av människor, saker, system, religioner, organisationer m.m. som hon 

förhåller sig till (Blumer, 1969; Trost & Levin, 2004). Så fort dessa saker/personer blir 

betydelsefulla och människan på något sätt interagerar med dem så blir de sociala objekt. 

Olika personer kan tillskriva samma sociala objekt olika mening (Blumer, 1969). Vilken 

mening objektet får för individen beror i första hand på hur omgivningen definierar objektet 

inför henne. Därför får många objekt samma mening för personer som rör sig i samma miljö 

och påverkas av samma faktorer/personer. Exempelvis har de flesta människor som lever i vår 

kultur en likartad bild av vad stol eller affär är för något. Eftersom objekten är sociala 

skapelser kan deras mening förändras, vilket kan ske när individer kommunicerar och 

samverkar kring samma objekt.  

 

En typ av sociala objekt som används i kommunikationen mellan människor är symboler 

(Blumer, 1969; Trost & Levin, 2004). Symboler kan bestå av ord, gester, handlingar eller 

föremål. De är avsedda att förmedla något specifikt till mottagaren och de ska därför ha 

ungefär samma mening för båda parter. I de fall då mottagare och sändare uppfattar en gest, 

ett ord eller dylikt på olika sätt fungerar det inte längre som en symbol, och ett missförstånd 

uppstår. Språket, både det språkliga och det icke-språkliga, är det viktigaste redskapet i 

kommunikation med andra och med sig själv (Trost & Levin, 2004). Det är med hjälp av 

språket vi tänker och reflekterar. 
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Definition av situationen 

Olika individer uppfattar, tolkar och definierar samma situation på olika sätt (Blumer, 1969; 

Trost & Levin, 2004). Individens tolkning av situationen upplevs ofta som en sanning för 

henne. Därför kan olika individer ha olika ”sanningar” kopplade till samma situation. Hur 

situationen definieras beror dels på vilken mening de sociala objekten får för individen och 

med vilka individen interagerar och dels på hennes erfarenheter, självbild, mål, önskningar, 

sinnesstämning och hälsotillstånd. Innebörden i den upplevda situationen styr hur individen 

handlar. Det är därför svårt att förutsäga hur en person kommer att bete sig om vi inte vet 

vilka sociala objekt som ingår i hennes föreställningsvärld och hur hon definierar den aktuella 

situationen som helhet. Eftersom människan är en handlande varelse som är i ständig 

interaktion med sin omgivning, så är hennes föreställningsvärld inte statisk utan i ständig 

förändring.  

Identitetsskapande 

Människan utvecklas och formas i interaktion med andra och med sig själv (genom att tänka) 

(Trost & Levin, 2004). De signifikanta andra är personer som är extra betydelsefulla i en 

människas liv. Dessa personer kan växla genom livet, men de har alltid en stor inverkan på 

individens utveckling. Allteftersom ett barn blir äldre påverkas det alltmer av normer, värden 

och attityder som finns i de olika grupper som barnet (och senare den vuxne) befinner sig i, 

detta benämner Mead (1934) som de generaliserade andra.  

 

De signifikanta andra och de generaliserade andra påverkar hur människan ser på sig själv. 

Självet, liksom tidigare nämnda sociala objekt, blir ett objekt att förhålla sig till (Blumer, 

1969). Barn (och även vuxna) tränar sig i att se sig själva utifrån genom rolltagning (t.ex. 

rollekar). Eftersom människan kan bli ett objekt för sig själv så kan hon också interagera, 

kommunicera, med sig själv. Hon indikerar och påvisar saker för sig själv, ”pratar” med sig 

själv, genom att tänka (t.ex. påminner sig själv, är arg på sig själv).  

 

Inom symbolisk interaktionism kan människans jag teoretiskt delas upp i de engelska 

begreppen I och me (Mead, 1934; Trost & Levin, 2004). Me är alla upplevelser, normer och 

värderingar en människa har erfarit och tagit till sig (genom kontakt med de signifikanta 

andra och de generaliserade andra). Me står för hur vi bör agera utifrån de attityder och 

värderingar vi har tillägnat oss. I är den spontant agerande delen av jaget, d.v.s. det som 

händer i nuet, och är därför på många sätt oförutsägbar. Med andra ord kan man säga att me är 
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tanken om hur man själv ska handla och I är den handling som utförs i praktiken. I påverkas 

naturligtvis av me liksom me förändras till följd av individens direkta handlingar (I).  

Symbolisk interaktionism i denna studie 

Hela den skolorganisation som eleven är en del av är ett socialt objekt som eleven förhåller 

sig till på olika sätt. Elevens uppfattning av skolan som helhet har formats av vilka människor 

och värden som hon har interagerat med samt av hur eleven själv har definierat de 

skolsituationer hon har befunnit sig i. Läraren kan få rollen av en signifikant andra, som 

därmed har stor påverkan på barnets liv. Skolkulturen är betydelsefull också i sin roll som den 

generaliserade andra. 

 

Även de skriftliga omdömena är sociala objekt som eleverna tillskriver olika mening. Hur 

eleverna förhåller sig till dem styrs av flera faktorer, dels elevens tidigare erfarenheter, 

värderingar och liknande (me), och dels hur den aktuella situationen såg ut både då de fick 

omdömet presenterat för sig första gången samt elevens definition av intervjusituationen.  

Tillvägagångssätt  

Studien bygger dels på analys av elevintervjuer och dels på en dokumentanalys av elevernas 

skriftliga omdömen.  Dessa båda har i den avslutande analysen relaterats till varandra. 

Presentationen av tillvägagångssättet inleds med en beskrivning av urvalsprocessen, följt av 

en redogörelse av hur intervjuerna genomfördes. Därefter beskrivs analysprocessen, i första 

hand kopplad till intervjuerna, men i viss mån även till analysarbetet som helhet. Sedan följer 

en genomgång av dokumentanalysen. Avslutningsvis finns en kort sammanfattning över hela 

arbetsgången. 

Urval 

Skolorna som eleverna gick på valdes ut med hjälp av så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 

2002).  På de aktuella skolorna kunde jag få kontakt med lärare som kunde hjälpa mig vidare 

med kontakten till elever och föräldrar inom den grupp (år 2) som jag var intresserad av. 

Skolorna ligger i en något större stad i Sverige. Skola A har ett upptagningsområde med 

elever från mycket olika etisk och social bakgrund. Skola B har ett något mer homogent 

upptagningsområde, med stor andel elever med svensk bakgrund. 
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Jag har valt att intervjua elever i år 2 och att analysera samma elevers skriftliga omdömen. 

Orsaken till att valet föll på den åldersgruppen är ett intresse som främst består i hur yngre 

elever tar till sig de skriftliga omdömena. År två valdes ut eftersom de har hunnit få lite 

skolvana och de har fått skriftliga omdömen minst en gång tidigare (två gånger om skolan har 

följt skolverkets krav på skriftliga omdömen fr.o.m. ht -08), men de är fortfarande i början av 

sin skolgång.  

 

Urvalet har utgått från teoretiskt urval, vilket innebär att det finns flera olika faser i 

urvalsprocessen (Guvå & Hylander, 2003). Lärarna hjälpte till med det inledande urvalet 

genom att skicka ut missivbrev (se bilaga 1) till elever med olika kön, olika etnisk och social 

bakgrund samt olika förutsättningar när det gäller skolarbetet. Detta för att få så stor variation 

i svaren som möjligt. Lärarna och en fritidspedagog på ena skolan hjälpte även till med att 

förklara brevet och undersökningens syfte för vissa föräldrar. På så vis ökade antalet 

samtycken, främst från familjer med invandrarbakgrund.  

 

Av totalt 35 förfrågningar kom det in 26 ja-svar, tre av dessa intervjuer gick dock inte att 

genomföra på grund av sjukdom eller för att eleven ännu inte hade haft sitt utvecklingssamtal. 

Totalt intervjuades 23 elever, varav 15 elever gick på skola A i tre olika klasser och 8 elever 

som gick i samma klass på skola B. 4 olika lärare blev därmed berörda (3 lärare på skola A 

och 1 lärare på skola B). Av de 23 eleverna var 13 pojkar och 10 flickor. 6 av eleverna hade 

invandrarbakgrund. 

 

Skola A hade utvecklingssamtal först vilket gjorde att jag började intervjua eleverna på den 

skolan. Intervjuerna pågick i omgångar under 5 veckor under hösten 2009, med som minst 2 

och som mest 8 intervjuer på en och samma dag. I samband med intervjuerna fick jag tillgång 

till elevernas skriftliga omdömen. 

Intervjuer 

I studien har jag har använt mig av semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 2002). Då är 

frågorna förhållandevis öppna och fokus ligger på att informanten ska få uttrycka sig fritt. 

Metoden valdes eftersom den inte styr intervjun för mycket, men den gör samtidigt att fokus 

hålls på de skriftliga omdömena. Till min hjälp hade jag en intervjuguide (se bilaga 2 och 3) 
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(Ryen, 2004), där jag hade sammanställt några frågeställningar. Det var dock samtalet och 

inte ordningen på frågorna i intervjuguiden som var det som avgjorde när vi pratade om de 

olika sakerna. Vid genomförandet av intervjuer är det, enligt Ryen (2004), bra att börja med 

lite mer vardagliga frågor och på så vis skapa en kontakt med informanten, för att sedan 

övergå till mer värdeladdade frågor. Frågorna bör vara öppna och intervjuaren bör så långt 

som möjligt undvika ja- och nejfrågor.  

Att intervjua barn 

Eftersom jag intervjuade barn så fanns det ytterligare några aspekter att ta hänsyn till. 

Doverborg Pramling och Samuelsson (2000) betonar vikten av att intervjun bör genomföras 

på ett lugnt, avskilt ställe, när barnet är piggt och inte hungrigt. Barnet bör före intervjun vara 

förberett på att det ska intervjuas. För att i möjligaste mån tillgodose det, såg lärarna till att 

förse mig med ett avskilt rum och de förberedde också eleverna på att jag skulle komma.  

 

I intervjusituationen strävade jag efter att få god kontakt med eleven och att situationen mer 

skulle upplevas som ett samtal än som en intervju. Annars finns det risk att barnet inte pratar 

så mycket eller att det försöker lista ut vad den vuxne är ute efter och då ger det svar som 

han/hon tror är rätt snarare än det de själva tycker (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000). Vid de första intervjuerna sökte flera elever bekräftelse hos mig, de ville visa sig 

duktiga och de ville att jag skulle tala om ifall de sagt rätt. För att komma ifrån det uttryckte 

jag för barnen att jag inte riktigt visste vad deras lärare menade, men att de kanske kunde 

hjälpa mig att förklara. Då upplevde jag att barnen blev mer avslappnade och att de försökte 

så gott de kunde, utan att känna att de blev värderade. 

 

Intervjuaren bör ge barnet tid att svara och inte fylla i halvfärdiga svar (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Det innebär dock inte att intervjuaren ska vara alltför tystlåten, 

snarare tvärtom, barn behöver ofta en aktiv samtalspartner, som kommer med följdfrågor 

(utan att de är ledande) för att de ska utveckla sina svar. Jag uppmuntrade därför tystlåtna barn 

att berätta mer genom att bland annat upprepa det de hade sagt eller fråga vidare. Många 

gånger hjälpte det, men ett par barn förblev tystlåtna under hela intervjun. 

 

Jag började med att ställa ett par frågor om barnets namn och klass för att samtalet skulle 

komma igång. Sedan pratade vi om utvecklingssamtalet, vilket hjälpte barnen att börja tänka 

på omdömena. Intervjun skedde av detta skäl i så nära anslutning till barnets 
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utvecklingssamtal som möjligt. Dessutom hade jag med mig deras omdömen och vi tittade på 

dem och läste ur dem tillsammans. I många fall kan konkret material eller 

situationsbeskrivningar hjälpa barnet att tänka på det aktuella området (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Vid intervjun är det viktigt att tydliggöra för barnet när 

intervjun byter fokus, annars kan barnet fortfarande vara kvar i tankarna på det föregående 

samtalsinnehållet. Jag var därför noggrann med att uppmärksamma barnet på när jag läste upp 

ett nytt omdöme eller när jag kom in på andra frågeställningar. 

 

Det är mycket olika hur länge barn vill och orkar bli intervjuade, därför måste intervjuaren 

vara lyhörd för hur länge barnet orkar och avsluta intervjun om barnet inte vill fortsätta 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Det, och hur mycket barnet pratade, gjorde att 

samtalen blev olika långa. Varje intervju tog mellan 7 och 18 minuter (medeltiden var ca 9 

minuter). 

 

Intervjuerna spelades in på diktafon så att jag under samtalen skulle kunna fokusera på barnet 

istället för att skriva. Jag ville i lugn och ro kunna lyssna på varje samtal efteråt och då 

transkribera intervjun och på så sätt vara så säker som möjligt på att jag hade uppfattat barnen 

på rätt sätt.  

Fältanteckningar 

Direkt efter intervjun skrev jag några korta kommentarer om hur intervjun hade fortlöpt. I 

dessa fältanteckningar noterades elevernas kroppsspråk, fokusering och andra omständigheter 

som påverkade intervjusituationen. Dessa anteckningar kompletterades i vissa fall med 

ytterligare kommentarer vid transkriberingen. Ryen (2004) lyfter fram vikten av att 

intervjuaren inte enbart ska fästa sig vid orden informanterna säger, utan även lägga märke till 

tonfall, kroppsspråk och andra faktorer som är av betydelse. 

Arbetsgång och analysprocess 

Vid analyserandet av intervjuerna samt i den övergripande analysen har i stort sett arbetssättet 

inom grundad teori följts. Vilket innebär att jag har växlat mellan flera olika processer; urval, 

intervjuer, analys, nytt urval, nya intervjuer, nya analyser, konceptualisering etc. (Guvå & 

Hylander, 2003). Eftersom insamlandet av data och analys har varit parallella processer 

beskrivs de här under samma huvudrubrik. Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet, 
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från första intervjun tills jag hade utarbetat en modell som jag trodde på. Under hela 

processen skrev jag fortlöpande ner tankar och idéer som uppstod, i form av memos (Guvå & 

Hylander, 2003).  

Första fasen: Öppen kodning    

Första fasen i arbetet bestod av att samla in data och att sedan vara öppen inför vad som 

visade sig, utan att leta efter något speciellt (Starrin et al., 1991). Vid första tillfället 

intervjuades två elever. Dessa två intervjuer transkriberades ordagrant. Efter transkriberingen 

läste jag igenom intervjuerna förutsättningslöst, markerade intressanta stycken och skrev 

indikatorer, d.v.s. ord eller uttryck direkt ur data som visar på något intressant (Guvå & 

Hylander, 2003), i marginalen. Efter en vecka var jag tillbaka på skolan och intervjuade då 

ytterligare fyra elever. Även dessa intervjuer transkriberades sedan ordagrant. Efter 

transkriberingen läste jag noggrant igenom varje intervju och sökte efter indikatorer och skrev 

dessa i marginalen. Indikatorerna från samtliga sex intervjuer jämfördes därefter med 

varandra. De indikatorer som visade på samma sak sammanfördes och fick ett gemensamt 

namn, en kod. Dessa koder sammanställdes i en kodlista. Jag gick sedan igenom intervjuerna 

ännu ett par gånger och jämförde dem mot kodlistan, som då kompletterades ytterligare 

eftersom jag upptäckte några nya indikatorer, som blev till nya koder. Avslutningsvis 

sammanfördes koderna till kategorier.  Kategorierna var dock än så länge skisserade förslag 

eller möjliga varianter till att strukturera materialet.  Enligt Thornberg och Forslund Frykedal 

(2009) är dessa tidiga arbetsnamn provisoriska och de kommer att omarbetas under arbetets 

gång. 

 

Forskaren bör under hela processen försöka inta informanternas perspektiv och söka efter vad 

som är informanternas huvudsakliga drivkraft , deras main concern (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2009). Jag gick därför igenom varje intervju i syfte att ta reda på vad som var 

respektive elevs main concern. I vissa fall var det lätt att se vad som var viktigt för eleverna i 

andra fall var det inte så självklart.  

Andra fasen: Fokuserad kodning   

Övergången mellan öppen kodning och fokuserad kodning skedde gradvis, men från och med 

denna fas fanns de kategorier jag hade skissat fram med som en grund i den kommande 

datainsamlingen (Charmaz, 2006), men eftersom kategorierna ännu inte var färdigbearbetade 

så var jag fortfarande öppen inför nya intressanta områden. 
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Inför de nya intervjuerna reviderades intervjuguiden (se bilaga 3) för att fokusera extra på och 

fördjupa mig kring vissa frågor som hade visat sig vara särskilt intressanta. Jag skickade 

också ut några nya missivbrev, för att bredda mitt urval, främst riktade jag in mig mot att nå 

fler elever med annan etnisk bakgrund och elever med inlärningssvårigheter. 

 

Vid nästa intervjutillfälle intervjuades fyra elever. Av dessa intervjuer transkriberades tre 

ordagrant. Den fjärde transkriberades nästan ordagrant, kortare avsnitt som ej fokuserade på 

frågorna sammanfattades endast. Vid analysen av dessa intervjuer utgick jag från den tidigare 

kodlistan som utökades och preciserades efter genomgången. Jag sökte även denna gång efter 

elevernas main concern och skapade gemensamma koder även för dessa. Jag jämförde sedan 

intervjuer med samma main concern. Därefter såg jag över de kategorier jag tidigare hade 

skapat, arbetade igenom dem betydligt mer djupgående och ställde dem i relation till 

varandra. En överkategori fick flera underkategorier som bestod av de olika koderna. När jag 

definierade kategorierna strävade jag efter att deras innehåll kvalitativt skulle skiljas åt. Det 

var dock inte alltid fallet, utan i enstaka fall kunde kategorierna i viss mån gå in i varandra, 

vilket enligt Dey (1999) inte är något hinder. Den kategori som alltmer framträdde som 

kärnkategorin var Elevers förståelse. 

 

Inför kommande intervjuer såg jag åter över intervjuguiden och markerade frågor som var 

viktiga att fokusera på. Det var det sista intervjutillfället på skola A. Jag intervjuade då fem 

elever. Dessa intervjuer transkriberades i stort sett fullt ut, endast ett fåtal avsnitt 

sammanfattades. Därefter jämfördes dessa intervjuer med det system av koder och kategorier 

som jag hade skapat. Nya koder och kategorier tillkom och placerades in på lämpligt ställe. 

Inom vissa områden tillkom det fortfarande många koder, medan det inom andra områden 

tillkom ytterst få nya koder. Guvå och Hylander (2003) beskriver att det är vanligt att vissa 

kategorier mättas snabbt och de tidigt får begrepp som väl definierar dem, andra kategorier tar 

lång tid att mätta och är svårare att definiera.  

 

Nästa steg bestod i att jämföra samtliga 15 intervjuer med varandra samt med koderna och 

kategorierna. För att på ett enkelt och överskådligt sätt lyckas med det tog jag hjälp av datorn 

och klippte och klistrade ihop de delar av intervjuerna som rymdes under samma kod. 

Koderna, och citaten som passade under dem, placerades in i det system av över- och 

underkategorier som jag tidigare hade byggt upp. I den processen blev innehållet i 
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kategorierna alltmer tydligt. Jag läste de olika citaten flera gånger och jämförde dem mot 

varandra, mot koderna och mot kategorierna för att se vad som kvalitativt skilde dem åt (Guvå 

& Hylander, 2003). Vissa citat flyttades runt och vissa koder ombildades i denna process. 

Även kategorierna synades, de både delades upp och slogs ihop. Ovanstående process pågick 

i flera omgångar.  

Tredje fasen: Teoretisk kodning 

I det här skedet påbörjades mer medvetet konceptualiseringen, vilket innebar att jag försökte 

lyfta det jag såg i data till en mer teoretisk nivå (Guvå & Hylander, 2003). Jag använde mig 

av mina memos, de kategorier jag hade skapat, tankar jag fått då jag visat mina kategorier för 

andra personer och ny tankekraft när jag påbörjade skapandet av en modell. Detta första 

förslag till modell låg till grund inför den fortsatta datainsamlingen. 

 

Inför de sista intervjuerna stod det klart för mig vilka kategorier som var mättade och vilka 

kategorier som jag behövde veta mer om. Kategorin Elevers förståelse av omdömet var i stort 

sett mättad, men kategorierna som handlade om Motivation och koncentration, Behov av 

bekräftelse samt Språklig förmåga var i olika grad ännu inte mättade. Inför de sista 

intervjuerna ville jag dels mätta nämnda kategorier och dels se om de samband som jag 

tidigare tyckt mig se stämde. Jag såg därför över frågorna i intervjuguiden innan jag 

genomförde intervjuerna. De sista intervjuerna transkriberades på samma sätt som gången 

innan. När jag gick igenom materialet såg jag som förväntat att det inte tillförde mycket nytt 

inom kategorin Elevers förståelse av omdömet. Däremot fick jag flera nya koder inom de 

andra kategorierna. Citat från de nya intervjuerna jämfördes med tidigare citat, koder och 

kategorier samt placerades in där de hörde hemma. 

 

Jag fortsatte sedan att arbeta med den teoretiska modellen, där jag fokuserade på hur de olika 

kategorierna relaterade till varandra. Modellen började gradvis ta form, men vissa bitar 

fattades fortfarande. I denna fas genomförde jag därför dokumentanalysen av de skriftliga 

omdömena (se nedan). Den analysen gav de sista pusselbitarna till min modell och arbetet 

bestod därefter av att sammanfoga resultatet till en logisk helhet. När jag kände att jag inte 

kom framåt började jag sätta mig in i sådan litteratur som gav nya infallsvinklar på det som 

jag hade funnit, ett arbetssätt som Glaser (1978) rekommenderar. Litteraturen hjälpte mig att 

fördjupa och säkerställa de tankegångar som var centrala i min modell. I den avslutande 

processen strukturerades delar av resultatet om, kategorier fick nya namn och vissa delar 
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plockades bort innan den sista versionen av modellen, som kom att kallas EFO-modellen 

(Elevers Förståelse av sina skriftliga Omdömen), blev färdig. 

Dokumentanalys 

I dokumentanalysen har de skriftliga omdömena från de intervjuade eleverna analyserats. Vid 

en innehållsanalys av ett dokument menar Widén (2009) att forskaren kan fokusera på olika 

dimensioner av texten. Mitt huvudintresse har legat på vad författaren benämner som den 

andra dimensionen, vilken handlar om språket i förhållande till innehållet. Analysen består 

därför av två delar, en språklig och en som utgår från innehållet, som har relaterats till 

varandra. Den första delen av analysen har en kvantitativ karaktär och består av en 

läsbarhetsanalys av de skriftliga omdömena. Den andra delen utgörs av en kvalitativ 

innehållsanalys. Bryman (2002) menar att det finns många fördelar med att kombinera 

kvantitativa och kvalitativa metoder, bland annat eftersom de kan ge svar på olika saker som 

kan vara intressanta i en och samma studie. Totalt har 492 delomdömen från 23 elever 

analyserats. 

Kvantitativ läsbarhetsanalys 

Vid en läsbarhetsanalys fokuseras på huruvida texten är läsbar för den tänkta målgruppen 

(Hellspong, 2001). För att avgöra om en text är läsbar kan forskaren studera flera aspekter av 

texten. I denna studie fokuseras på hur avancerat språket är, eftersom det har en avgörande 

betydelse för elevernas förståelse. 

 

Widén (2009) anser att forskaren bör börja med att förutsättningslöst läsa texterna och skapa 

grova kategorier att utgå från. Vid genomläsandet av dokumenten fann jag snart att lärarna 

lade sig på olika språklig nivå. Dessa nivåer strukturerades då i tre möjliga kategorier, som 

fick varsitt arbetsnamn. Eftersom det finns en del forskning inom området tog jag i detta 

skede hjälp av redan befintliga begrepp, för att på ett tydligt sätt beskriva kategoriernas 

innehåll. Vygotskijs (2001) begrepp, vardagliga och vetenskapliga begrepp, utgjorde två 

kategorier. Däremot upplevde jag att dessa båda begrepp inte på ett heltäckande sätt beskrev 

omdömenas språknivåer, varför jag skapade ett eget begrepp, skolbegrepp, som jag vid 

genomläsningen av texterna såg prov på. Dessa tre begrepp utgjorde sedan grunden för den 

första delen av innehållsanalysen, som fick en kvantitativ karaktär. Vid en kvantitativ 

innehållsanalys ska forskaren på ett systematiskt och objektivt sätt analysera dokumenten 



23 

utifrån förutbestämda, väl avgränsade kategorier (Bryman, 2002). Dokumentet delas upp i 

analysenheter som räknas och struktureras. Varje analysenhet kan till exempel bestå av ett 

ord. För mig bestod de av en mening. Meningarna grupperades och räknades utifrån vilken 

språknivå de låg på samt utifrån vilket skolämne det rörde sig om. En menings språknivå 

bedömdes utifrån meningens mest avancerade begrepp. Det innebar att en mening som 

innehöll minst ett vetenskapligt begrepp placerades i den kategorin. Meningar som 

klassificerades som vardagsbegrepp innehöll således endast ord på den nivån. 

Kvalitativ innehållsanalys  

Vid en kvalitativ innehållsanalys söker forskaren efter teman och mönster i texterna (Bryman, 

2002). Forskaren börjar med att, utan någon förutfattad mening, läsa igenom texterna för att 

söka efter sådant som är intressant utifrån forskningsfrågan. I mitt fall handlade det om att ta 

reda på vad lärarna tar upp i sina omdömen. Vid innehållsanalysen av omdömena utgick jag 

från kodningsförfarandet som används i grundad teori (se Guvå & Hylander, 2003). 

Inledningsvis sökte jag förutsättningslöst efter indikatorer i texterna, vilka sedan samlades i 

koder. Dessa koder grupperades sedan i teman. 

Samband mellan analyserna 

När jag hade tittat på omdömenas språknivå och deras innehåll sökte jag efter samband 

mellan dessa båda. Jag utgick då från hur jag hade placerat meningarna i läsbarhetsanalysen 

och tittade på en språknivå i taget, för att se vilka innehållskategorier som fanns 

representerade. På det sättet blev det tydligt hur innehållet och språket i de skriftliga 

omdömena relaterade till varandra.    
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Sammanfattning av hela arbetsgången 

Arbetsgången kan sammanfattas med hjälp av nedanstående tabell. Arbetet påbörjades med 

fasen öppen kodning, för att avslutas med en färdig modell. 

 

Tabell1.  

Sammanfattning över arbetsgången. 

 

Öppen  
kodning 

Fokuserad 
kodning 

Teoretisk 
kodning 

Dokumentanalys, 
litteraturläsning 

En teoretisk 
modell 

Intervju av sex 
elever vid två 
tillfällen. 
Indikatorer blir 
till koder som 
sammanförs i 
skisserade 
kategorier. 
 

Intervju av nio 
elever vid två 
tillfällen. 
Ett system av 
över- och 
underkategorier 
skapas. 
Vissa kategorier 
blir mättade. 
 

Intervju av 8 
elever vid ett 
tillfälle. 
Kategorier sätts 
i relation till 
varandra och 
blir del i ett 
större system, en 
preliminär 
modell. 

De skriftliga 
omdömena 
analyseras. 
 
Litteratur som 
kan relateras till 
modellen läses. 

Den teoretiska 
modellen 
revideras och 
blir färdig. 

Forskningsetiska frågor 

Vid genomförandet av denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) 

följts. Nedan följer en genomgång över hur jag har försökt leva upp till Vetenskapsrådets 

krav. 

 

Det första kravet kallas för informationskravet och handlar om att ge undersökningsdeltagarna 

information, dels om undersökningens syfte och dels om att deltagandet är frivilligt och att 

det kan avbrytas när som helst. I det missivbrev som skickades ut gavs information om detta 

(se bilaga 1). Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta informanternas samtycke i de 

fall då ett aktivt deltagande förväntas (som vid en intervju). Om informanterna är under 15 år 

ska även föräldrars samtycke inhämtas. För min del innebar det att både föräldrar och elever 

på missivbrevet fick underteckna huruvida de samtyckte till intervjun. Dessutom fick eleverna 

återigen samtycka vid intervjutillfället. De skriftliga omdömena är offentliga handlingar vilket 

gjorde att jag inte behövde elevens och förälderns samtycke för att läsa dem. Enligt 

konfidentialitetskravet ska de personer som deltar i undersökningen få vara anonyma, detta 
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gäller framför allt i undersökningar av etisk känslig karaktär. Personuppgifter på de 

deltagande får inte lämnas ut vare sig muntligt eller i rapporten. Jag har därför fingerade namn 

på både skola, lärare och elever. Vetenskapsrådets sista krav benämns nyttjandekravet och 

innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas till forskningsändamål. Min avsikt 

är att dessa uppgifter endast ska användas i vetenskapligt syfte. 

Kvalitetskriterier 

Nedan följer en diskussion kring kvalitén i denna uppsats. Utgångspunkten är dels ett par av 

de kvalitetskriterier som Larsson (1994) menar generellt gäller för uppsatser av kvalitativ 

karaktär (perspektivmedvetenhet och intern logik) och dels några kriterier som Charmaz 

(2006) lyfter fram som mer specifika inom Grundad teori (trovärdighet, originalitet, resonans 

samt användbarhet). 

Perspektivmedvetenhet och förförståelse 

Larsson (1994) menar att forskaren öppet bör redogöra för sina utgångspunkter när det gäller 

bland annat forskningsansats, teoretiskt perspektiv samt personlig förförståelse. Eftersom jag 

redan har redogjort för de första två, ska jag nu klargöra mina personliga erfarenheter som har 

relevans för forskningsområdet. Sedan 13 år tillbaka har jag arbetat som lärare inom skolår 1-

6, vilket gör att jag även har viss egen erfarenhet av att skriva skriftliga omdömen. Dessa 

omdömen har dock riktat sig till elever i år 4-6. Jag upplever att min förförståelse när det 

gäller skolans värld och min vana vid att samtala med elever har underlättat kontakten med 

både elever och lärare då jag är familjär med de koder som gäller i skolvärlden. Det är dock 

inte bara en fördel att vara alltför hemmastadd på fältet eftersom man ofta har förutfattade 

meningar om hur saker ska te sig. Detta är något som bland annat Hartman (2001) menar att 

forskaren ska försöka frigöra sig från, eftersom det kan göra att forskaren fokuserar på fel 

saker. Jag har därför försökt att medvetandegöra mina egna uppfattningar inom området, för 

att på så sätt kunna se på data med öppna ögon. Jag har också aktivt arbetat med att byta 

perspektiv från lärarperspektivet till elevperspektivet. Men trots det är det naturligtvis så, 

precis som Guvå och Hylander (2003) påpekar, att de erfarenheter en forskare har alltid på 

något sätt påverkar hur han/hon ser på data. 
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Intern logik 

Det bör i en uppsats finnas en harmoni mellan uppsatsens olika delar (Larsson, 1994). 

Forskningens frågeställning ska genomsyra hela rapporten och den ansats som har uppgivits 

ska följas när det gäller datainsamling och analys, vidare bör litteratur som tas upp vara 

relevant i förhållande till forskningsfrågan. Eftersom denna uppsats består av flera delar och 

eftersom flera analysprocesser har pågått samtidigt har det inte varit vare sig lätt eller 

självklart hur uppsatsens olika bärande delar skulle struktureras. Jag har själv varit alltför nära 

och införlivad i mitt eget resultat och med uppsatsen som helhet för att fullt ut kunna bedöma 

dess interna logik, vilket har gjort att jag har tagit hjälp av andra personer som har fått läsa 

texten i sin helhet och kommentera dess struktur. Delar i uppsatsen har i den processen 

strukturerats om och min förhoppning är att den slutliga strukturen hjälper till att skapa en 

uppsats som är en väl sammanhållen enhet.  

Kvalitetskriterier inom GT 

Ett viktigt kvalitetskriterie inom GT är att resultatet är trovärdigt, vilket innebär att det är väl 

underbyggt av data och att rätt slutsatser har dragits utifrån det (Charmaz, 2006). Jag har i 

mitt arbete med resultatet och i min analys ett flertal gånger gått tillbaka till data och jämfört 

det mot befintliga kategorier och skärskådat dess innehåll från olika aspekter, vilket har 

resulterat i att analysen har omarbetats flera gånger. Min förhoppning är att jag på så sätt har 

kunnat säkerställa att min teoretiska modell är väl underbyggd. Jag har dessutom låtit ett par 

personer, kunniga inom GT, titta på mina kategorier och min modell för att bedöma 

trovärdigheten. 

 

Varje forskning bör på något sätt ha en originalitet, det bör tillföra något nytt (Charmaz, 

2006). Det finns en hel del bedömningsforskning, men det finns däremot inte någon annan 

studie, som jag har hittat, som specifikt har studerat just åttaåringars förståelse av de skriftliga 

omdömena. Därför kan mitt arbete hjälpa till att fylla den lucka som ännu finns inom detta 

område. 

 

Det tredje kriteriet handlar om resonans, vilket innebär att resultatet och den teoretiska 

modellen ska vara begriplig och rimlig för dem som deltagit i studien eller för andra som 

finns i samma kontext (Charmaz, 2006). Jag har testat modellens begriplighet och rimlighet 
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genom att visa den för lärarkollegor. Jag har däremot inte visat den för eleverna som deltog i 

studien, eftersom de ännu är för unga för att kunna ta till sig de begrepp som ingår i modellen. 

 

Avslutningsvis bör forskningsresultatet vara användbart (Charmaz, 2006). Här avses 

användbarhet i ett större sammanhang, vilket innebär att resultatet bör kunna användas av 

människor i deras vardagsliv. Forskningen bör kunna bidra med ny kunskap som innebär 

förbättringar i människors liv. Kriteriet om användbarhet är ett viktigt kriterie, men samtidigt 

är det svårt att i förväg avgöra vilken betydelse en studie har. Jag har inte skrivit någon 

doktorsavhandling, utan en uppsats inom ett specifikt område, vilket gör att dess möjliga 

påverkan på människors vardagsliv nog inte är så stor. Förhoppningsvis kan resultatet på 

något vis bidra till en diskussion kring hur skriftliga omdömen för yngre elever kan och bör 

formuleras och i ett vidare perspektiv även om, hur och varför yngre barn ska bedömas. 

Metoddiskussion 

Jag har valt att skriva en uppsats med Grundad teori som forskningsansats. I den övergripande 

processen har jag också arbetat efter ansatsens grundtankar och riktlinjer. Däremot har inte 

dokumentanalysen riktigt följt den gängse arbetsgången. Mitt mål har främst varit att 

genomföra en trovärdig analys, vilket innebar att jag i dokumentanalysen tog hjälp av andra 

teorier, eftersom de kunde erbjuda de redskap jag behövde. Grunden vid dokumentanalysen 

var dock densamma som vid resterande analys, att utgå från vad som visar sig i data. Efter en 

första egen analys övergick jag till att använda Vygotskijs begrepp som analysredskap, 

kompletterat av ett eget begrepp, eftersom jag då på ett tydligt sätt kunde beskriva de olika 

språknivåerna. Enligt Glaser (1978) kan forskaren ta hjälp av befintliga begrepp, men kanske 

främst i slutfasen av analysen. Den färdiga dokumentanalysen fick sedan vara en del i det 

större teoribyggandet. Jag tycker att det har varit en fördel att jag har använt mig av både 

intervjuer och dokumentanalys, eftersom det har breddat och fördjupat mitt resultat. 

Nackdelen har dock varit att det har varit svårare att finna en bra struktur för uppsatsen som 

helhet. 

 

Hade jag kunnat välja en helt annan forskningsansats? Svaret på den frågan är säkerligen ja. 

Det finns flera kvalitativa metoder som på olika sätt hade passat forskningsfrågan och som 

säkert på många sätt hade varit enklare att genomföra. Vinsten med att använda sig av 
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Grundad teori är dock att data har fått styra processen och att det också har genererat en 

teoretisk modell, vilket innebär att jag inte bara har beskrivit det jag sett, utan även sökt 

förklara det.  

 

Denna studie har inte haft tillräckligt många informanter för att resultatet direkt ska kunna 

generaliseras till en större population (Bryman, 2002). Däremot kan kvalitativa studier, enligt 

Larsson (2005), generaliseras utifrån andra principer. I det här fallet innebär det bland annat 

att studiens resultat troligtvis kan överföras till andra situationer med liknande kontext. Lärare 

och elever kan utgå från den teoretiska modellen och själva bedöma om den går att använda i 

den egna miljön. Dessutom har jag försökt att maximera urvalet genom att få informanter med 

olika socioekonomisk och etnisk bakgrund samt med olika kön och studieresultat, vilket 

också utgör en grund för generalisering (Larsson, 2005). 
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4. Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i fyra avsnitt. De första två delarna beskriver resultatet från 

intervjuerna, där Elevers förståelse av omdömet utgör den första delen, följt av Elevers 

personliga förutsättningar. Därefter presenteras resultatet från Dokumentanalysen av de 

skriftliga omdömena. Avslutningsvis redogörs för den teoretiska modellen, EFO-modellen. 

 

När resultatet presenteras används i en del beskrivningar ord som vissa, några och flera, trots 

att elevunderlaget är för litet för att kunna säga något om antalet, dessa ord används för att 

öka läsbarheten i texten. För att ytterligare öka läsbarheten och för att skapa en 

verklighetskontakt och en större närhet mellan läsaren och de individer som ingick i studien, 

har de elever som citeras eller beskrivs fingerade namn. Vid intervjucitaten är den kursiva 

texten intervjuarens röst och den okursiverade texten citerar eleven eller beskriver elevens 

agerande. Då citattecken används läser intervjuaren direkt ur elevens skriftliga omdöme. 

Elevers förståelse av omdömet 

Eleverna förstår de skriftliga omdömena på olika sätt och i olika utsträckning. Eftersom det 

inte är möjligt att fullt ut bedöma den egentliga förståelsen, fokuserar kategorierna istället på 

hur eleven visar förståelsen. Det innebär att elevernas förklaringar av vad omdömet betyder 

eller andra sätt som eleven visar att denne förstår/inte förstår är det som beskrivs och 

analyseras. Eleverna visar hur och i vilken grad de förstår omdömet genom att de visar 

heltäckande förståelse, visar delvis förståelse, visar ingen förståelse, missförstår, tolkar 

positivt eller att de lägger till. I texten relateras ofta till ”omdömet”, då avses en mening från 

elevens skriftliga omdöme, det vanliga är att varje mening i sig är ett eget delomdöme.  

Visar heltäckande förståelse  

När omdömet läses upp visar eleven förståelse för innehållet. Detta yttrar sig genom att 

eleven fullt ut förklarar omdömets innebörd eller genom att eleven på andra sätt visar sin 

förståelse. Vissa elever ger direkt en förklaring, andra elever förstår efter att de har fått visst 

stöd, genom att omdömet eller viktiga delar av omdömet har lästs upp igen med betoning på 

betydelsebärande ord. 
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När eleven förstår utan stöd visar eleven sin förståelse på flera olika sätt; genom att förklara, 

ge exempel eller instämma. Ett exempel på det är Elin, som kan ge en fullvärdig beskrivning 

av omdömet: 

-”Hon lyssnar och kan ta instruktioner i flera led.” 

- att jag lyssnar /…/ och jag vet vad jag ska göra om man säger allting på en gång och sen 

får man klara ut det själv. 

 

Sin förståelse kan eleven också visa genom att bekräfta det som står i omdömet på ett 

övertygande sätt. Genom ord eller kroppsspråk, signalerar då eleven på ett bestämt sätt att det 

som står stämmer, vad som avses är så självklart att det inte ens behöver förklaras. Det kan till 

exempel gälla omdömen som beskriver ett testresultat. Andra sätt som elevens förståelse syns 

på är då eleverna ger exempel ur sin egen skolvardag. Exempel som tydliggör det omdömet 

avser. Det kan handla om att de beskriver något de har gjort, vad läraren har sagt eller att de 

exemplifierar med en räkneuppgift. Hilda gör det när hon förklarar ordet ”symbolspråket” 

genom att berätta en kort räknesaga och förklara hur man skriver den som ett mattetal. 

 

Det händer att elever inledningsvis inte ger någon förklaring till vad omdömet betyder, men 

när de får höra hela eller delar av omdömet igen, med betoning på betydelsebärande ord, kan 

de på ett riktigt sätt beskriva innehållet i omdömet. De förstår med stöd. Maria kan förklara 

vad läraren menar med hela omdömet när hon listar ut att matematiska mönster och 

mattemönster är samma sak. 

 

- ”Hon är på god väg att se och upptäcka matematiska mönster.”  

- Det vet jag inte. 

- /…/ ”Matematiska mönster”… 

- Mattemönster menar hon säkert då. 

Visar delvis förståelse 

Innehållet i omdömet kan förklaras av eleverna i olika utsträckning. Det är en glidande skala 

från elever som har klart för sig omdömets huvudinnehåll till elever som ger förenklade 

beskrivningar eller elever som gör en kvalificerad gissning. 
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Elever som visar att de förstår huvudinnehållet har klart för sig vad som är det viktigaste i 

omdömet, men de visar att de inte förstår omdömets alla enskilda ord. Habib förstår 

grundtanken i omdömet, även om han inte kan förklara ordet ”ordförråd”.   

 

- ”Habib förstår det mesta han läser, men det är viktigt att han läser mycket så att hans 

ordförråd ökar” 

- Det menas att när jag läser så förstår jag det mesta, men några saker förstår jag inte, det måste 

jag lära mig, då måste jag läsa mer. 

- /…/ Vad är ordförråd? 

- … (Tänker länge, rycker på axlarna) 

 

Flera elever ger förenklade beskrivningar av begreppen i omdömet. De kan delvis förklara 

vad omdömet betyder, men den förklaring de ger är inte heltäckande. Detta är framför allt 

tydligt då komplicerade och omfattande begrepp används i omdömet. Elevens förklaring blir i 

de fallen en förenkling av begreppets fulla innebörd. Det finns flera exempel på det; bland 

annat när Elin förklarar ”läsförståelse” som att ”man förstår alla ord”. Det är ju en förklaring 

som bara i viss mån täcker in begreppets betydelse. Detsamma gäller för Alexander som 

menar att ”samarbete” är ”när man hjälper till”.  

 

I de fall då elever ger en korrekt förklaring av delar av omdömet, förstår de antingen början 

av omdömet, men inte slutet eller tvärtom. Ett ord eller uttryck kan göra att en del av 

omdömet blir helt obegripligt för dem, men det grumlar ändå inte förståelsen av den del de 

förstår.  

 

Det händer att elever som inledningsvis tydligt visar att de inte förstår, ändå gissar delvis rätt. 

Dessa elever försöker utifrån sammanhanget räkna ut vad läraren kan mena och kan på så sätt 

hamna mer eller mindre nära den riktiga förklaringen. Yusef anstränger sig mycket för att 

kunna förklara omdömet.  

 

 -” Han är intresserad och engagerad och ställer mycket frågor.” 

- Vad är engagerad? 

- Vad kan det vara. Vet du vad intresserad är? 

- Ja, att jag tänker på den saken. 

- Och engagerad vad kan det vara? ”Han är intresserad och engagerad och ställer mycket 

frågor.” 

- Engagerad är att jag är nyfiken. 
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Hans förklaring bygger i slutändan på att han använder de skrivelser i omdömet som han 

förstår, för att tolka vad ordet ”engagerad” kan betyda. 

Visar ingen förståelse 

En del elever visar inte på något sätt att de förstår det upplästa omdömet. Även om de får visst 

stöd så ger de ingen förklaring till vad omdömet skulle kunna betyda. De svarar ofta ”jag vet 

inte”.  

 

Det är svårt att veta om en del av eleverna som utåt sett beter sig som att de inte har förstått 

ändå skulle kunna ge en riktig förklaring av omdömet, men avstår för att de är rädda för att 

säga fel. Ett par flickor svarar ”vet inte” även på sådana omdömen som det är rimligt att de 

förstår. Dessa flickor ger ett mycket osäkert intryck och det verkar som att det är viktigt för 

dem att svara rätt. Andra barn är mer frimodiga och hindras då inte av rädslan att göra fel. 

Missförstår 

I de fall då eleverna missförstår innebörden i omdömet ger de en förklaring som inte stämmer 

med betydelsen i omdömet. Vissa elever visar på stor osäkerhet när de kommer med sin 

förklaring, medan andra ger intryck av att vara säkra. Ofta kan eleven missförstå något ord 

eller begrepp, vilket gör att hela innebörden blir felaktig. Det händer Mikaela när hon ska 

förklara ett omdöme i matematik som handlar om att hon kan göra uppskattningar i m och cm. 

Mikaela funderar högt och upprepar ordet uppskattningar, innan hon tolkar omdömet som att 

hon uppskattar, det vill säga tycker om, att mäta i m och cm. Men hon visar samtidigt att hon 

tycker att det är ett konstigt omdöme eftersom hon avslutar med att säga ” fast sen vet jag inte 

riktigt hur dom tänkte då”. 

 

I andra fall utgår eleverna från sin egen näraliggande skolvardag och sina egna upplevelser 

om hur de presterar när de kommer med sina förklaringar. När omdömet läses upp för Sara 

visar hon att hon inte vet vad delar av omdömet betyder, men hon chansar tillslut på något 

som ur hennes perspektiv verkar rimligt. 

 

- ”Sara skriver med innehåll och röd tråd men behöver bli säkrare på att sätta punkt och stor 

bokstav.”  
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-… (tänker) 

- Vad betyder det här att du skriver med innehåll och röd tråd? 

- (tänker) Kanske att jag skriver med mellanrum. 

 

Till skillnad mot Sara svarar Hilda direkt utan att tveka, och hon ger intryck av att vara säker 

på vad som menas med omdömet. Hon missförstår dock ”enkel konsonantförbindelse”.  

 

- ”Hilda läser ord med en enkel konsonantförbindelse med ett gott flyt.” 

- Ja.  

- Vad är det? 

- Ja, att jag kan läsa snabbt och förstår konsonanterna. 

- Vad är konsonanter? 

- Alltså det är A, Å, U… I, E, Ö, Ä, tror jag. 

- Och dom  förstår du när du läser /…/? 

- Ja, lång och kort vokal. 

 

Hilda missförstår innebörden av begreppet konsonantförbindelse, men hon känner antagligen 

igen delar av begreppet från undervisningen. I tvåan undervisas ofta eleverna i vokaler och 

konsonanter för att eleverna ska lära sig att stava dubbelteckning (långa och korta vokaler) på 

rätt sätt. 

Tolkar positivt 

När vissa elever ska förklara innebörden i omdömet fokuserar de på att innehållet på något 

sätt har ett positivt budskap. De tolkar omdömets innebörd som att det står för något de kan 

eller är duktiga på. Det särskiljer dem från elever som visar delvis förståelse eller som 

missförstår. Eleverna ger ofta intrycket att det inte är så viktigt exakt vad som står i omdömet, 

så länge det står någonting bra. I vissa av dessa omdömen har läraren använt positivt 

värdeladdade ord som eleven kanske förstår (kan, är säker på, duktig etc.) och omdömet 

beskriver också elevens styrkor. I andra fall finns inga sådana ord med i omdömet. I 

Omdömet nedan använder läraren orden god och kan, vilket säkert påverkar Matilda i hennes 

riktiga tolkning att omdömet beskriver något positivt. 

 

 -”NN har god matematisk förståelse och kan de grundläggande matematiska begreppen” 

 - Det betyder nog att jag är bra på matte. Jag är faktiskt en av de bästa i klassen. 
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Även Maria tolkar omdömets innehåll som positivt på ett sätt som inte har några tydliga 

samband med det egentliga innehållet. Kanske ser hon ordet god som ett positivt ord och att 

det påverkar hennes uppfattning om hela omdömet. 

 

-”Hon är på god väg att kunna skriva en berättelse med en röd tråd”. Vad kan det vara? 

- Att jag kan skriva utan att ha hjälp 

-  Men vad menade hon med det här med en röd tråd? 

- Att det går … toppen. 

Lägger till 

I några fall beskriver eleven sådant som inte direkt kan tolkas ur det som står i omdömet, 

eleven lägger till andra saker, såsom Markus gör nedan.  

 

 - ”Markus vet mycket och vill gärna berätta både i halv och helklass. Han berättar tydligt och 

klart så att alla förstår.” Vad menar hon? 

- Hon tycker att jag är duktig och lite dålig på att räcka upp handen. 

 

Det går att förstå varför Markus uppfattar att omdömet handlar om att räcka upp handen. Det 

är mycket möjligt att läraren på utvecklingssamtalet uttryckte att Markus så gärna vill berätta 

att han glömmer att räcka upp handen, men det nämns inte i omdömet. 

Eleverna ”håller med” läraren 

Som vi tidigare har sett så förstår eleverna omdömena i olika utsträckning och på olika sätt. 

Det finns ganska stora skillnader mellan eleverna när det gäller förståelsen. På följande fråga: 

”Håller du med din lärare om det hon har skrivit?”, är dock svaren helt samstämmiga. 

Samtliga elever håller med läraren, oavsett om de hade förstått omdömet eller inte. Markus, i 

exemplet nedan förstod inte allt, men större delen av innehållet i omdömet, och han svarar 

bestämt att han håller med om det som står. 

 

 - Håller du med om de sakerna som står här, eller är det något som du tycker att nej, det där 

stämmer inte?  

 - Jag håller med om alltihop. 
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Även elever som inte förstår så mycket av omdömet uttrycker att de tycker som sin lärare. Det 

betyder att elever som egentligen inte vet vad läraren har skrivit om dem, ändå uttrycker att de 

delar lärarens uppfattning. Mona förstår inte så mycket av innehållet i omdömet, men hon 

håller ändå med läraren. Det kan tolkas som ett tecken på tillit och/eller en syn på att läraren 

vet bäst och att lärarens åsikt inte ska ifrågasättas. Mona uttrycker sig på ett generellt sätt: 

 

- Håller du med om det Kerstin har skrivit? 

- Jag håller med Kerstin. 

 

Även om samtliga elever säger att de håller med läraren, så finns det ett par elever som säger 

att de håller med, men de visar en tvekan i sitt kroppsspråk eller i sitt tonfall. 

Elevers personliga förutsättningar 

Elevernas förståelse av omdömet påverkas bland annat av elevens personliga förutsättningar 

och behov. Nedan lyfts tre faktorer fram som har visat sig ha extra stor betydelse: Motivation 

och koncentration, Behov av bekräftelse samt Språklig förmåga. 

Motivation och koncentration 

Vid intervjutillfället är eleverna olika motiverade och olika koncentrerade. De är alla 

intresserade av att bli intervjuade, men för alla är frågeställningarna inte lika intressanta. 

Dessutom visar det sig att innehållet i omdömet är olika viktigt att förstå för eleverna.  

Intresse av att förstå 

De flesta elever uttrycker tydligt att de antingen tycker att det är viktigt eller inte så viktigt att 

förstå innehållet i omdömet. Eleverna anger olika skäl till varför de tycker som de gör, skäl 

som bland annat påverkas av elevernas uppfattning om vad omdömet handlar om.  

 

Elever med ett stort intresse av att förstå motiveras av olika faktorer; det kan vara att de vill 

prestera bättre, kunna utföra en uppgift, förstå för förståelsens egen skull eller att de vill förstå 

innebörden för att omdömet handlar om dem. Fatima vill förstå innehållet i omdömet 

eftersom hon tror att det i omdömet står konkreta uppgifter som ska utföras, så här beskriver 

hon det:  
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- Typ om jag är hemma och jag får det där papperet så ingen är hemma, /…/ sen står det vad jag 

ska göra hemma av alla de här sakerna och då vet jag ju inte. 

 

För Filip är istället själva förståelsen i sig i centrum. Han vill kunna förstå orden som 

används:  

- Skulle du vilja förstå det som står här om dig? 

- Ja, jag skulle vilja förstå. 

- Varför? 

- För då förstår man ju de här svåra orden. 

 

Kevin har först svårt att förklara varför det är viktigt att förstå omdömet, men han uttrycker 

flera gånger att han tycker att det är viktigt. Tillslut säger han:  

 

- Därför att jag vill läsa den där texten om mig.  

 

I den meningen har han ändå fångat det som är viktigt för honom, skälet i sig är att texten 

handlar om just honom. 

 

Elever som tycker att det är mindre viktigt att förstå vad som står i omdömet tycker generellt 

sett att texten och/eller innehållet i omdömet inte är riktat till dem eller är intressant för dem. 

Några elever anger åldern som skäl till att de ännu inte behöver förstå omdömet. De tycker att 

de för närvarande är för unga för att behöva förstå omdömets innehåll. Däremot anser de att 

det är bra om de gör det när de blir lite äldre, andra saker förväntas de inte förstå fullt ut än 

och detsamma gäller texten i de skriftliga omdömena. Maria uttrycker det så här: 

 

- Jag tycker inte att jag behöver lära mig det nu i tvåan. 

 

För andra elever är huvudskälet att de tycker att pappret med omdömet inte är riktat till dem, 

även om det råkar handla om dem. Det finns likheter med ovanstående elever, men skillnaden 

är att de inte nämner åldern som skäl. De uttrycker istället att omdömet har, eller i alla fall 

borde ha, föräldrarna eller lärarna som målgrupp, de själva behöver inte förstå innehållet. 

Tuva tycker att det räcker att lärarna förstår omdömet (senare i intervjun uttrycker hon att inte 

heller föräldrarna behöver förstå) eftersom hon själv inte vill behöva lägga energi på att förstå 

det, så här säger hon: 
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- Skulle du vilja veta och förstå vad det står om dig här? 

- Nej. 

- Varför vill du inte veta det? 

- Jag vill… jag känner att det där ska inte jag behöva förstå. 

- Nej. Varför ska du inte behöva förstå det? 

- För att jag känner… lärarna kan ta hand om det. 

- Lärarna kan ta hand om det. Hur menar du då? 

- Lärarna kan förstå mer om det så att jag slipper försöka lägga mig i sånt. 

Hög grad av motivation och koncentration 

Vissa elever är vid intervjun mycket fokuserade och koncentrerade på frågeställningarna. Ofta 

är det samma elever som visar att frågorna är intressanta för dem. De anstränger sig, funderar 

och är mycket aktiva vid intervjun. De berättar vad de tror att omdömet betyder och om sina 

tankar. I de fall de inte vet vad omdömet betyder lyssnar de koncentrerat på omdömet igen 

och anstränger sig för att förstå. Dessa elever kommer i större utsträckning med förslag på vad 

omdömet betyder, än de som har svårt att koncentrera sig. Ett utdrag ur fältanteckningarna 

gjorda direkt efter intervjun med Karl, som var mycket motiverad och koncentrerad, är en 

beskrivning av det. 

  

Karl funderar länge på omdömen som han inte vet vad de betyder. Han upprepar ord han inte 

förstår. Han lyssnar intensivt när jag läser omdömet igen och kommer med förslag på 

förklaringar. 

 

Elever som på olika sätt visar att de förstår omdömet är vanligtvis mer koncentrerade och 

motiverade vid intervjutillfället, än de elever som inte visar på samma förståelse.  

Låg grad av motivation och koncentration 

Det är svårt att ge några säkra svar på om det är så att vissa elever inte alls förstår innehållet i 

omdömet eller om det är deras koncentrationssvårigheter som gör att de inte kan berätta vad 

omdömet betyder. Vid ett par tillfällen blir det dock det tydligt att det är elevens bristande 

koncentration som gör att eleven ger en felaktig förklaring av omdömets innebörd. Ett 

exempel på det är Liam, vars svar på ett tydligt sätt är relaterade till hur mycket han 

koncentrerar sig på frågorna. När han störs av sång utanför ger han inga eller mycket konstiga 

svar, men när det är tyst runtomkring ger han mer logiska svar. 
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En annan pojke, Tomas, är också okoncentrerad under intervjun. Han visar med sitt 

kroppsspråk och sina egna frågor, att han inte tycker att det är så intressant att prata om 

omdömet, han pratar hellre om diktafonen. Under intervjun gör han ett flertal gånger ljud i 

diktafonen och en stor del av hans uppmärksamhet är riktad mot den. 

 

-”Han tar sig an lästalsuppgifter och försöker på egen hand komma fram till en lösning.” 

- Det vet jag inte heller… skrshshsh (gör ljud i diktafonen) 

- Lästalsuppgifter, vet du vad det är? 

- Nej. (prasslar med ett papper i diktafonen) Hur låter det i den? (lyfter diktafonen) Vad gör den? 

- Den spelar in dig. 

(prat om diktafonen) 

-Lästalsuppgifter, har du någon aning om vad det är? 

- Uppgifter där man läser. 

 

Det är troligt att han hade svarat på fler frågor om han hade varit mer motiverad. De stunder 

han fokuserar på frågan kan han vanligtvis förklara omdömets innebörd helt eller delvis.  

Behov av bekräftelse  

Alla elever uttrycker på ett mer eller mindre uttalat sätt att det är viktigt att läraren tycker att 

de är bra och duktiga. Däremot är det inte lika viktigt för alla och ett par elever uttrycker 

dessutom att det inte får bli för mycket beröm. Eleverna skiljer vanligtvis inte på om läraren 

berömmer dem som person, deras handlande eller deras produkt. De uppfattar och beskriver 

sig som en helhet, där jaget inte är skilt från det jaget gör. De kan beskriva att de vill att 

läraren ser det som de gör bra, för då tycker läraren att de är bra och att de är duktiga. För 

många elever är att ”att vara duktig” något statiskt, medan andra elever mer beskriver det som 

kopplat till det de gör eller hur de beter sig i olika situationer.  

Olika bekräftelsebehov 

Eleverna har olika stort behov av bekräftelse. En del lyfter fram att det viktigaste är att de 

själva tycker att de är bra, inte att läraren tycker det. Karl tycker inte att det är så viktigt att få 

lärarens bekräftelse på att han är bra. Det viktiga är att göra sitt bästa, så här uttrycker han sig: 

 

 - Det är inte så himla viktigt. Det är bäst att man kämpar och gör så gott man kan. 
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Andra elever tycker att det viktigaste är att läraren ser och uppmärksammar dem, deras 

handlingar och uppgifter. De har behov av att läraren ger dem bekräftelse, det blir en morot 

för dem att arbeta vidare och det visar dem att de gör rätt. Mikaela uttrycker vid flera olika 

tillfällen att lärarens bekräftelse betyder mycket för henne. Hon tycker att läraren i omdömet 

ska skriva att hon är ”bra på saker”. Dessutom vill hon att hennes lärare ska se när hon gör 

sina uppgifter eller deltar i någon annan aktivitet (som intervjusituationen) på ett bra sätt. 

 

 - Vissa saker ser hon ju inte att jag gör, för att jag sitter i ett rum så här som vi gör nu. 

- Jaha, hur blir det då menar du? 

- Och då kanske jag tycker att jag är bra på saker fast det ser kanske inte Margit. Och då vill jag 

ändå att hon ska tro att jag är bra här. 

 

Ett par elever säger att det är helt oviktigt vad läraren tycker om dem, men de visar genom 

kroppsspråk, tonfall och saker de uttrycker vid andra tillfällen i intervjun att det har stor 

betydelse för dem. En tolkning skulle kunna vara att de har hittat olika sätt att skydda sig, 

genom att t.ex. visa ovilja och ointresse, men att de egentligen är mycket sårbara. När jag 

träffar Muhammed så märker jag direkt att han är på sin vakt. När han får frågan om han 

tycker att det är viktigt att hans lärare tycker att han är duktig, följer nedanstående samtal: 

 

 - Nej. Det… Hon får ju tro hur hon vill. (Låter irriterad, som att han försvarar sig) 

 - Ok. 

- Hon får tänka att jag är dålig om hon vill. 

- Vad tror du då att hon tycker. 

- Hon sa att jag var bra… Jag tror att hon tycker. 

 

Många elever har svårt att motivera varför de anser att det är viktigt att läraren tycker att de är 

duktiga och bra. Andra elever uttrycker att de blir glada eller mår bra när de får höra att de är 

duktiga. Det här är Yusefs förklaring: 

 

-Jag blir gladare när hon säger [det] till mig. 

 

Behovet av bekräftelse kan yttra sig på olika sätt beroende på elevens personlighet. För en del 

elever visar det sig genom att de blir tysta och försiktiga. Vid intervjutillfället är Sara mycket 

försiktig. Det verkar som att hon hellre avstår från att säga något, än riskerar att säga något 
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felaktigt. Hon vill hela tiden ha yttre bekräftelse för att fortsätta prata, vilket är tydligt i 

följande fältanteckningar. 

 

Sara verkar vara osäker och hon ger intrycket att hon gärna vill ”svara rätt”. Hon är fåordig och 

pratar tyst. När hon har förklarat ett omdöme tittar hon alltid frågande på mig, som för att få 

bekräftelse på att hon gör eller säger rätt. När hon får uppmuntran i form av leenden och nickar 

från min sida, berättar hon lite mer. 

 

Elever som istället är mer öppna i sitt sätt, såsom Mikaela som nämndes tidigare, har andra 

strategier för att få bekräftelse. Mikaela pratar och berättar och hon chansar en hel del när hon 

inte vet omdömets betydelse.  

Beröm i lagom dos 

Det finns en dubbelhet i hur vissa elever ser på beröm. Å ena sidan vill de verkligen ha beröm 

och uttrycker att de mår bra av det, å andra sidan skapar allt beröm en stress hos dem. De som 

uttrycker detta är ett par flickor som presterar bra i skolan. De vill inte bara få höra att de är 

duktiga, framför allt tycker de inte att det betyder något när de får beröm inom något som de 

själva upplever som lätt. Eftersom de hela tiden får höra att de är duktiga kan det göra att det 

blir svårt för dem att ta sig an saker som är svåra. De blir alltså mer rädda för att misslyckas, 

eftersom de inte vill göra vare sig fröken eller sig själva besvikna. Så här beskriver Tuva det: 

 

-  Liksom det är jobbigt att liksom så hära höra att hon är duktig och så och man får aldrig 

någonting annat än så hära ”Du är duktig i skolan, du har bra saker för dig” (härmar med 

rösten) och sedan så säger hon inte till exempel någonting annat att jag kan inte den här 

grejen och så. /…/ Jag känner så här ibland att det blir så här att jag vill inte vara så duktig 

hela tiden. Till exempel om det är en grej som inte jag kan så vill jag kunna den grejen och då 

kan jag ju inte göra så… 

Språklig förmåga  

Eleverna har olika förutsättningar när det gäller språkförmågan. Det finns en spridning från de 

elever som har mycket god läsförståelse och ett stort ordförråd, till dem som visar på stora 

brister både vad gäller läsförståelsen i stort och/eller förståelsen av enskilda ord. Det visar sig 

i studien att elever som läraren har skattat mycket högt i läsförståelse (vilket stod att utläsa i 

deras omdöme) i många fall har lättare att förstå omdömets innehåll. Ett exempel på det är 

Patrik, som beskrivs som en elev som i snitt presterar bra. Han kan förklara innebörden i de 
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flesta omdömen, även flera av dem som innehåller vetenskapliga begrepp (såsom avkoda och 

automatisera).  

 

Skillnaden i förståelsen är däremot inte alls lika stor mellan medelpresterande och 

lågpresterande elever. Där verkar det snarare vara dels motivationen och dels hur 

framgångsrika strategier eleven använder sig av, som styr huruvida eleven förstår omdömet. 

Sambandet mellan hur lärarna bedömer elevernas läsförståelse och hur väl de förstår de 

skriftliga omdömena är alltså inte helt entydigt. I studien finns flera exempel på elever som 

framför allt har brister i ordförrådet men som ändå förstår huvudinnehållet i omdömet. Det 

gäller till exempel för Yusef som lyckas, trots sina bristande kunskaper i svenska, förstå en 

stor del av omdömets innebörd eftersom han använder sig av framgångsrika lässtrategier, där 

han tar hjälp av hela innehållet för att förstå delarna. Utdraget kommer från 

fältanteckningarna som gjordes i samband med intervjun. 

 

Yusef frågar direkt när han inte förstår något ord. Han tittar på hela meningen och talar om vad 

han förstår och försöker dra slutsatser utifrån det. 

 

Det visar sig alltså att elever som har strategier för att kompensera sina brister i ordförståelse i 

högre utsträckning kan förstå, om inte hela, så i alla fall huvudinnehållet i omdömet. Elevens 

språkliga förmåga står i relation till det språk omdömet är skrivet på. 

Dokumentanalys  

De skriftliga omdömena har analyserats både med avseende på språknivå och innehåll. 

Språknivån handlar om hur avancerade ord lärarna använder sig av och innehållet berör de 

teman lärarna väljer att skriva om i omdömet. Analysen kan på så sätt utgöra en grund dels för 

hur språknivån påverkar elevernas förståelse och dels för hur språket påverkar innehållet. 

Inledningsvis presenteras de språknivåer som används i omdömet, därefter följer en 

redogörelse för vilket innehåll de skriftliga omdömena har. Avslutningsvis presenteras hur 

språknivån relaterar till innehållet. Analysen utgår från de intervjuade elevernas omdömen. 

Där varje omdöme har delats upp i meningar, varje mening har utgjort ett delomdöme. 
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Språknivåer i omdömet 

Utgångspunkten vid bedömningen av språknivån har varit Vygotskijs (2001) begrepp; 

vardagliga och vetenskapliga begrepp. Utöver dessa begrepp så har jag lagt till ett eget 

begrepp, skolbegrepp, som hamnar mellan de vardagliga och de vetenskapliga begreppen. 

Nedan följer definitioner av språknivåerna med exempel ur de skriftliga omdömena: 

Vardagliga begrepp 

De vardagliga begreppen är ord som barnet spontant har tillägnat sig i sin vardag (Vygotskij, 

2001). Orden är direkt kopplade till konkreta situationer och används i många olika 

sammanhang. De meningar som har bedömts tillhöra denna grupp innehåller endast ord som 

förväntas finnas i barnens vardagsmiljö. Det gäller dock inte nödvändigtvis alla barn, framför 

allt inte barn med svenska som andra språk. Nedan följer några exempel på hur dessa 

omdömen kan formuleras. 

 

”Kan stava enkla ord på rätt sätt.” (sv) 

”Han skriver fint” (sv) 

”Hon kan klockans hel timme och är på gång att kunna halv timme, kvart i och kvart över” (ma) 

Skolbegrepp 

Skolbegreppen tillägnar sig barnen vanligtvis i skolmiljön eftersom det är begrepp som 

läraren använder i sin undervisning. De har inte samma vetenskapliga prägel som de 

vetenskapliga begreppen, utan de är mer nära barnets skolvardag och de konkreta uppgifter 

som barnet utför i skolan. Begreppen införlivas vanligen i en konkret situation som 

kompletteras med en teoretisk förklaring. Det är bland annat begrepp som är relaterade till 

uppgifter som eleven får eller utför, till exempel begreppen tabell, problemlösning, 

matematiskt mönster eller faktatext. Det kan också vara uttryck som beskriver en förmåga, till 

exempel läsa med flyt, följa en instruktion eller skriva med röd tråd. Även vissa andra 

begrepp som barnen kan möta både i skolan och hemma, men som har en tydlig skolinnebörd, 

finns med, såsom koncentration, aktiv och förmåga. I följande omdömen har läraren använt 

sig av skolbegrepp. 

 

”NN behöver träna mer på problemlösning.” (ma) 

”Han kan skriva enklare faktatexter.”( sv) 

”Hon har mycket fina resultat på tabelltesterna” (ma) 

”NN skriver med innehåll och röd tråd” (sv) 
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Vetenskapliga begrepp 

De vetenskapliga begreppen har en teoretisk innebörd som barnet lär sig på ett strukturerat 

sätt, vanligtvis i skolan, via samtal och teoretiska förklaringar (Vygotskij, 2001). Begreppen 

har en bestämd och precis betydelse. De är inte kopplade till konkreta situationer och de 

används vanligen inte i undervisningen tillsammans med de yngre barnen. Ju äldre barnet är 

desto fler vetenskapliga begrepp har det införlivat. I den del av omdömet som här avses har 

läraren använt sig av ett eller flera vetenskapliga begrepp i omdömet. 

 

”NN kan läsa ord med komplicerad konsonantförbindelse.” (sv) 

”Förstavelser och ändelser avkodas utan ljudning.”( sv) 

”Add- och subtraktionstabellerna upp till 10 är automatiserade” (ma) 

”Han kan till viss del avbilda ett symmetriskt mönster.” (ma) 

Lärarnas språknivå 

På skola A har den enskilda läraren formulerat texten i omdömet. På skola B har läraren 

använt sig av texten som finns i de bedömningsmatriser som personalen på skolan gemensamt 

har skapat. I dessa omdömen finns inga personliga formuleringar alls.  

 

I tabellen på nästa sida går det att utläsa i vilken utsträckning skolorna använder sig av de 

olika språknivåerna i omdömen för svenska, matematik och NO. Dessa tre ämnen är 

beskrivna eftersom samtliga lärare har skrivit omdömen i dem. Meningarna i respektive 

omdöme har grupperats utifrån vilket/vilka ord som hamnar på den mest avancerade 

språknivån. Det innebär att meningar med minst ett vetenskapligt begrepp alltid hamnar på 

den språknivån. Den översta siffran under varje kolumn beskriver hur många meningar som 

ligger på respektive språknivå. Antalet representerar inte olika meningar, utan antalet 

meningar – läraren kan ha använt samma formulering i flera omdömen riktade till olika 

elever. Den nedre siffran visar på andelen.  
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Tabell 2.  

Antal och andel meningar på respektive språknivå i de skriftliga omdömena i svenska, 

matematik och NO på respektive skola. 

 

 
 

Vardagliga 
begrepp 

Skolbegrepp Vetenskapliga 
begrepp 
 

Total 
(antal 
meningar) 

Skola A, egna 
formuleringar, 
15 elever 

160 
52 % 

94 
31% 

54 
18% 

308 

Skola B, 
matristext,  
8 elever 

16 
19% 

4 
5% 

64 
76% 

84 

 

Omdömena från skola B, som utgår från förhandsformuleringar i en bedömningsmatris, 

innehåller en betydligt större andel vetenskapliga begrepp än omdömena från skola A, som 

utgår från lärarens personliga formuleringar. En annan skillnad mellan de båda skolorna är 

användandet av skolbegrepp. De används knappt alls på skola B, men är vanligt 

förekommande på skola A.  

Språknivån i relation till elevernas förståelse 

Då omdömet är skrivet enbart med hjälp av vardagliga begrepp förstår de flesta eleverna 

innehållet. Det är också tydligt att användandet av vetenskapliga begrepp drastiskt minskar 

elevernas förståelse. När det gäller skolbegreppen beror det främst på vilket begrepp som 

avses. Begrepp som tabell och faktatext förstås av de flesta elever. Medan begreppen ”röd 

tråd” och aktiv har visat sig vara svårare att förstå. Det verkar som att de begrepp som 

eleverna aktivt använder sig av i undervisningen och som de har en konkret bild av, är lättare 

för dem att förstå. Dessutom påverkas säkert förståelsen av hur väl läraren har förklarat de 

olika begreppen för eleverna.  

Innehållet i omdömet  

I de skriftliga omdömena väljer lärarna att ta upp och beskriva en mängd olika saker. Dessa 

finns sammanställda i de teman som presenteras på följande sida. Några exempel på 

formuleringar ges i nästa avsnitt, då temana kopplas till de olika språknivåerna. 
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Följande information om eleverna ges i de skriftliga omdömena: 

• Kunskaper  

I dessa omdömen framgår det vilka kunskaper eleven har i ämnet. Faktakunskaper, 

färdigheter, förståelse och förmågor beskrivs.  

• Brister och utvecklingsmöjligheter 

Läraren skriver både direkt och indirekt om vad eleven inte kan. I flera fall kopplas 

detta direkt samman med vad eleven behöver träna mer på eller hur eleven kan 

utvecklas vidare. 

• Resultat på tester 

Läraren presenterar hur eleven har presterat på tester, antingen genom att ange exakta 

resultat eller genom att skriva hur eleven generellt presterar på t.ex. mattediagnoser.  

• Aktiviteter 

Dessa omdömen är egentligen inte några omdömen utan de är en redogörelse av de 

uppgifter eller aktiviteter som eleven har utfört eller deltagit i. Det förekommer främst 

inom SO, NO och de praktiskt-estetiska ämnena.  

• Fokusering på arbetsuppgifter och koncentration 

Hur koncentrerad eleven är, hur väl eleven utför sina uppgifter samt hur flitig eleven 

är på lektionerna beskrivs i dessa omdömen. Omdömena är kopplade till elevens eget 

arbete. 

• Intresse och engagemang 

Detta tema skiljer sig från ovanstående främst för att elevens eget intresse för 

ämnesområdet står i centrum. Läraren tar upp hur intresserad och aktiv eleven är under 

lektionerna, framför allt kopplat till gemensamma uppgifter och genomgångar. 

• Personliga egenskaper 

Eleven beskrivs som person, om eleven är glad, pigg eller snäll till exempel. 

Omdömena är inte kopplade till skolarbetet. 

 

Lärarna tar företrädesvis upp elevernas kunskaper i de skriftliga omdömena. I samband med 

det beskrivs många gånger även elevernas brister. Ett par lärare påvisar också hur eleven ska 

kunna utvecklas vidare, genom att de ger förslag på framtida mål eller beskriver vad eleven 

behöver träna på. Det är stor skillnad mellan de olika lärarna i vilken utsträckning de tar upp 

resterande teman i sina omdömen. Inom NO och SO ökar andelen beskrivna aktiviteter 

markant. Elevernas koncentration och intresse blir ofta en del i beskrivningarna av dessa 
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aktiviteter. Det är i de granskade omdömena mycket ovanligt att lärarna skriver något om 

elevens personliga egenskaper. 

Språknivå i förhållande till innehåll  

Den språknivå läraren använder har visat sig stå i relation till omdömets innehåll. I tabellen 

nedan finns en sammanställning över vilket innehåll som finns representerat under respektive 

språknivå, citaten finns med för att exemplifiera hur det kan se ut.   

 

Tabell 3.  

Innehållet i förhållande till språknivån i de skriftliga omdömena. 

 

 Vardagliga 
begrepp 

Skol- 
Begrepp 

Vetenskapliga 
Begrepp 

 
Kunskaper och 
färdigheter 

 
”Hon kan årstiderna, 
månaderna och dagarna.”  
 

 
”NN skriver med 
innehåll och röd tråd.”  

”NN kan beskriva flera 
olika stadier i en 
livscykel samt förklara 
förutsättningarna för liv.”  

Brister och 
utvecklingsmöjligheter 

 
”Hon behöver träna på 
att tala lite högre för att 
få andra att lyssna.”  
 

”NN behöver träna 
problemlösning mer 
genom att visa HUR hon 
tänker genom att rita och 
skriva.” 

 
”avkodningen är något 
långsam och osäker”  
 

 
 
Resultat på tester 

 
 

 
”NN har jättefina resultat 
på tabelltesterna.”  

 

 

Fokusering och 
koncentration 

 
 ”Ibland pratar han även 
när han inte ska” 

”Jobbar bra då han är 
koncentrerad och har då 
förmåga att lösa många 
uppgifter under ett 
arbetspass i matematik.” 

 

Intresse och 
engagemang 

 
”Han frågar och är 
intresserad.” 

”NN har varit aktiv och 
mycket intresserad under 
arbetsområdet”  
 

 

 
Aktiviteter 

 
”Han har också provat på 
att leka gammeldag 
lekar.”  
 

”Hon har också varit med 
och skrivit en faktatext i 
en mindre grupp som 
därefter redovisats inför 
klassen” 

 

 
Personliga egenskaper 

 
”NN är en glad och 
vänlig flicka”  
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Omdömen som beskriver Kunskaper och färdigheter samt Brister och utvecklingsmöjligheter 

är de omdömen som är vanligast. De finns representerade på samtliga språknivåer. 

Omdömena fokuserar på olika sätt på elevens kunskap. Då omdömena är skrivna med 

vardagsbegrepp är de vanligtvis kopplade till konkreta färdigheter såsom att stava, mäta och 

rabbla (t.ex. veckodagarna). När skolbegreppen används är omdömena kopplade till 

skolspecifika uppgifter som i vissa fall även kräver mer kvalitativa kunskaper. Då 

vetenskapliga begrepp används är omdömena generellt sett fyllda med mycket information. 

De beskriver på ett fackmannamässigt och ofta exakt sätt vilken kunskapsnivå eleven befinner 

sig på och vad eleven behöver utveckla vidare.  

 

De omdömen som handlar om elevens Resultat på tester använder sig endast av skolbegrepp, 

vilket troligtvis beror på att dessa omdömen är direkt kopplade till resultatet på ett eller flera 

prov eller diagnoser, som fokuserar på tabellkunskaper eller andra skolspecifika uppgifter. 

 

Då innehållet är Fokusering och koncentration, Intresse och engagemang samt Aktiviteter 

används vardagliga begrepp och skolbegrepp. Läraren beskriver till exempel hur koncentrerat 

eleven arbetar på lektionen, om arbetsområdet verkar intressera eleven eller vilka uppgifter 

eleven har utfört. Då skolbegreppen används relateras beskrivningen till specifika 

skoluppgifter. 

 

I de ytterst få fall då lärarna beskriver elevens Personliga egenskaper använder sig läraren 

uteslutande av vardagliga begrepp vilket gör beskrivningen informell och lättförståelig. 
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EFO-modellen 

EFO-modellen, Elevers Förståelse av sina skriftliga Omdömen, är en teoretisk modell som 

jag har skapat utifrån grundtankarna i Grundad teori. 

 

 

 

 Figur 1. EFO-modellen, Elevers Förståelse av sina skriftliga Omdömen. 

 

vilken synliggörs genom att eleven 
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skriftligt omdöme som utgår från 
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aa 

Visar ingen 
förståelse 

Visar delvis 
förståelse 

 

Missförstår 
 

Tolkar positivt Lägger till 

Visar heltäckande 
förståelse 

Behov av 
bekräftelse 

Motivation, 
koncentration 

Språkliga 
förmåga 

Vardagliga 
begrepp 

Skolbegrepp Vetenskapliga 
begrepp 

Elevers förståelse 

Förhandsformuleringar 
från en matris 

Lärarens egna 
formuleringar

ökar 
 

minskar 
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Förklaring av EFO-modellen 

Med symbolisk interaktionism som det teoretiska perspektivet finns utgångspunkten att varje 

individ påverkas av de erfarenheter, önskningar och förmågor denne har. I EFO-modellen 

visar sig detta genom att eleverna, när de ställs inför det skriftliga omdömet, har olika 

Motivation och koncentration, Behov av bekräftelse, samt Språklig förmåga. Dessa personliga 

faktorer påverkar dels hur eleven tolkar intervjutillfället och dels vilken mening eleverna 

tillskriver omdömet. Den betydelse och innebörd eleverna ger omdömet påverkas också av 

språknivån på omdömet som därmed påverkar alla de personliga faktorerna i olika 

utsträckning. Med detta som bakgrund blir elevernas intresse för att förstå omdömet olika 

stort. Mycket motiverade och koncentrerade elever kan kompensera vissa språkliga brister 

genom att de lyssnar intensivt och genom att de anstränger sig att hitta vägar att nå förståelse. 

De elever som har ett stort behov av bekräftelse kan med avseende på förståelsen, både 

hämmas och lyftas av detta behov. Behovet kan å ena sidan öka motivationen vilket gör att 

även dessa elever är mer benägna att hitta ledtrådar i det som de förstår för att hjälpa dem med 

resten av förståelsen. Å andra sidan kan bekräftelsebehovet också vara ett hinder, eftersom 

elevernas rädsla att göra fel och behovet av beröm på vägen, kan göra att de avstår från att 

försöka förstå, vilket resulterar i att de hellre svarar att de inte vet vad omdömet betyder än att 

de chansar och att de därmed riskerar att göra fel. Elever med god språklig förmåga har 

generellt sett lättare att förstå innehållet i omdömet, elever med språkliga brister kan dock i 

viss mån kompensera för dessa. 

 

Då läraren skriver omdömena använder sig läraren antingen av egna formuleringar eller av 

förhandsformuleringar från en matris. I de fall då läraren har använt sig av egna 

formuleringar används i första hand meningar med enbart vardagliga begrepp, i andra hand 

skolbegrepp och i tredje hand vetenskapliga begrepp. Om läraren istället utgår från 

matrisformuleringar är meningar med ett eller flera vetenskapliga begrepp mest 

förekommande. I viss mån används meningar med vardagliga begrepp, medan skolbegreppen 

är ytterst ovanliga.  

Den språknivå som läraren använder då de skriver sina omdömen påverkar elevernas 

förståelse, vilken utgör modellens kärnkategori. Omdömen skrivna med vardagliga begrepp 

förstås i större utsträckning av eleverna, än de omdömen som är skrivna med vetenskapliga 
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begrepp. När det gäller skolbegrepp är elevernas förståelse beroende av vilket begrepp som 

används, vilket kan tänkas bero på hur väl läraren har förankrat innebörden av begreppen med 

eleverna. Vissa av begreppen förstås av eleverna, medan andra begrepp (såsom ”röd tråd”) 

mer sällan förstås. 

  

Eleven förstår omdömet i olika utsträckning och på olika sätt. Detta visar sig genom att eleven 

visar heltäckande förståelse, visar delvis förståelse, visar ingen förståelse, missförstår, tolkar 

positivt eller lägger till. I de fall då eleven visar heltäckande förståelse kan eleven fullt ut 

förklara innebörden av omdömet. I vissa fall behöver eleven få höra omdömet någon gång 

extra innan en förklaring ges. Dessa förklaringar kan se ut på olika sätt, eleven kan ge 

exempel, ge beskrivningar eller helt enkelt bekräfta att det som omdömet avser stämmer. Då 

eleven visar delvis förståelse har eleven antingen klart för sig huvudinnehållet, vad delar av 

omdömet betyder eller så beskriver eleven omdömets innebörd på ett förenklat sätt, vilket 

främst sker vid begrepp som har en vid och komplex betydelse. Elever som visar ingen 

förståelse försöker inte på något sätt förklara vad omdömet betyder. Det gör däremot de elever 

som har missförstått vad omdömet står för. De ger en förklaring som inte direkt kan relateras 

till omdömets innehåll. Vissa av dessa elever ger intryck av att vara säkra på sin förklaring, 

medan andra tydligt visar att de chansar.  Det finns också elever som tolkar omdömets 

innehåll till något positivt. Oavsett vad omdömets egentliga innehåll är så lyfter dessa elever 

fram att de har gjort något bra.  Avslutningsvis finns de elever som lägger till helt andra saker 

till omdömet, saker som inte går att utläsa direkt ur omdömets innehåll. 
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5. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt ges en översikt över det aktuella forskningsläget inom områden som med olika 

infallsvinklar berör resultatet i studien. Följande områden kommer att behandlas: Motivation, 

läsförståelse och läsbarhet, lärares språk, bedömning, utvärdering av de skriftliga omdömena 

samt lärares yrkesetik. 

Motivation  

Motivation är det som gör att vi människor påbörjar, utför och slutför aktiviteter av olika slag 

(Imsen, 2006). En individs känslor och kognition/förnuft samspelar och ur dem kommer en 

drivkraft att göra något, motivationen. Ett enkelt sätt att se på vad som väcker denna drivkraft 

är att dela upp det i inre och yttre motivation. Inre motivation eller autonom motivation 

innebär då att drivkraften vid en aktivitet är elevens genuina intresse för ämnet och elevens 

egen vilja att förstå och att göra ett gott arbete. Detta innebär att eleven har lärandemål som 

drivkraft (Giota, 2006). Vid yttre motivation drivs istället eleven av att hon hoppas på en yttre 

belöning som kan bestå av allt från ett klistermärke till beröm eller ett bra betyg (Imsen, 

2006). Då är drivkraften ett prestationsmål (Giota, 2006). Giota (2006) vänder sig dock mot 

denna beskrivning och menar att det är en förenkling av de processer som sker då en elev tar 

sig an ett arbete. Senare forskning har visat att eleven ofta drivs av multipla mål, där eleven 

fokuserar både på sociala och kognitiva mål och där de personliga målen samverkar med yttre 

mål. För olika elever, beroende bland annat på deras bakgrund och den aktuella situationen, 

får dessa mål olika stor betydelse.  

 

När en elev ställs inför en uppgift slits hon, enligt Atkinson(1966), mellan rädslan för att 

misslyckas och viljan att nå framgång. Om eleven har en hög prestationsmotivation sätter 

eleven igång med sitt arbete med en tro på att hon kan lyckas. För att nå fram arbetar eleven 

målmedvetet mot ett långsiktigt mål. I de fall eleven är rädd att misslyckas så händer det att 

eleven tar till ett undvikande beteende, vilket innebär att eleven använder sig av olika 

strategier för att undvika ett misslyckande (inte anstränga sig, överanstränga sig, låtsas arbeta 

etc.). Elever som drivs av viljan att prestera bra och som gärna vill bli bäst i klassen och få 

höga betyg lyckas ofta bra med det (Giota, 2006). Det beror dels på att de tror på sig själva 

och dels på att de många gånger är bra på att kombinera kortsiktiga mål (intresse för ämnet) 
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med långsiktiga mål (bra betyg). För de elever som är rädda för att misslyckas, blir istället 

effekten att både kunskaperna och motivationen minskar.  

 

I skolan är det, enligt Reeve (2006) vanligt att lärare använder sig av olika former av yttre 

belöning för att motivera eleverna. Det kan i stunden göra att eleverna motiveras till att 

uppföra sig på ett visst sätt eller att utföra en viss uppgift. Det medför dock några negativa 

sidoeffekter. Den mest negativa effekten är att yttre motivation av typen ”om du gör läxan så 

får du en glass”, minskar den inre motivationen. Elevens egen drivkraft minskar, eftersom 

uppgiften i sig inte längre hamnar i fokus, utan det gör istället den väntande belöningen. Det 

resulterar i att kvalitén på arbetet blir sämre, eftersom eleven vill bli klar så snart som möjligt, 

istället för att på djupet engagera sig i uppgiften. Däremot påverkar inte yttre belöning som 

inte är villkorad eller yttre belöning i form av beröm och uppmuntran den inre motivationen 

på samma sätt. Rätt utförd kan den istället öka den inre motivationen. Detta gäller framför allt 

då berömmet är tydligt kopplad till en uppgift som eleven har upplevt som en utmaning och 

förstärks om eleven också får positiv uppmärksamhet från resten av klassen (Haywood, 

Kuespert, Madecky & Nor, 2008). Ges istället beröm slentrianmässigt och vid uppgifter som 

eleven har upplevt som lätta blir inte effekten densamma. Haywood et. al. (2008) 

uppmärksammade i sin studie att när lärarna ofta gav eleverna genuin positiv återkoppling 

ökade elevernas motivation och deras resultat förbättrades. 

Motivation och självuppfattning 

Självuppfattning definieras som hur eleven ”upplever och värderar sin kompetens inom 

åtminstone tre specifika områden det akademiska, sociala och fysiska området” (Giota, 2006, 

s.106). Självuppfattning handlar alltså om tankar och känslor kopplade till sig själv som 

objekt. 

 

För att den autonoma motivationen ska utvecklas behöver det lilla barnet få yttre respons i 

form av bekräftelse på att det är kompetent (Imsen, 2006). Efterhand som barnet blir äldre så 

minskar ofta behovet av bekräftelse även om det fortfarande finns kvar hos alla. Hos en del 

barn är dock behov av bekräftelse särskilt framträdande, det gäller bland annat osäkra barn 

och barn med prestationsångest. Där kan elevens osäkerhet och rädsla för att göra fel och/eller 

vilja att göra rätt resultera i att eleven får svårt att arbeta självständigt. En kombination av 

elevens egna intressen och elevens behov av respons från andra samt den faktiska respons 
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som eleven får, har en avgörande betydelse för elevens motivation och elevens 

självuppfattning. 

 

Yngre elever överskattar ofta den egna kompetensen. Ju yngre barnen är desto större är 

skillnaden mellan hur läraren bedömer eleven och hur eleven bedömer sig själv med avseende 

på skolarbetet, där eleven skattar sig högre än vad läraren gör. Allteftersom eleven blir äldre 

så minskar generellt sett denna klyfta. Elevens självuppfattning påverkar elevens skolarbete 

(Giota, 2006). Då eleven har en positiv bild av sig själv ökar både elevens motivation och 

elevens faktiska resultat i skolan.  

Motivation och koncentrationsförmåga 

Det finns ett tydligt samband mellan motivation och koncentration (Imsen, 2006). Elever har 

lättare att hålla fokus på och rikta sin uppmärksamhet mot sådant som intresserar och 

engagerar dem. 

   

För vissa elever har den inre motivationen, det egna intresset, avgörande betydelse för hur väl 

de lyckas i skolan (Kadesjö, 2008). De har mycket svårt att koncentrera sig på sådant som de 

finner tråkigt eller ointressant. Barn med stora koncentrationssvårigheter är ofta svårare att 

motivera och de behöver en högre grad av motivation än andra barn för att hålla fast vid en 

uppgift. Orsaken till detta är, enligt Kadesjö (2008), att dessa barn har svårt att planera sitt 

handlande och att skapa målbilder av framtida situationer. För dessa elever kan ibland yttre 

motivationsfaktorer i form av beröm och uppmuntran samt olika typer av belöningar hjälpa 

dem att genomföra en uppgift. Elever med koncentrationssvårigheter störs lätt av både yttre 

och inre faktorer, såsom ljud- och synintryck samt egna tankar. Eftersom barnet inte kan 

sortera och välja bland dessa inre och yttre stimuli så bryts deras uppmärksamhet lätt, även 

om de från början var intresserade och engagerade. Efter varje avbrott eller störning måste de 

komma igång igen och åter hitta motivationen, vilket är mycket svårt för dem. För dessa 

elever är det extra viktigt att de ställs inför uppgifter som ligger på deras nivå, inte för svåra 

och inte för lätta. 
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Läsförståelse och läsbarhet 

De skriftliga omdömena är en form av brukstexter, det vill säga texter som har ett väl uttalat 

syfte (Hellspong, 2001). För att avgöra om en text fungerar i det syfte den är tänkt att fungera 

är det, enligt Hellspong, lämpligt att fundera över vem som är textens avsändare och vem som 

är dess tänkta mottagare. Vilka sociala roller har dessa båda till varandra, finns det en 

maktobalans som också syns i innehållet? Dessutom bör texten sättas in i en större kontext, 

eftersom texten kanske tar sin utgångspunkt i eller påverkas av andra texter, såsom lagar och 

riktlinjer av olika slag. 

 

Hur väl en text förstås beror i grunden på två faktorer, dels på hur texten är upplagd och 

formulerad och dels på mottagarens intresse och förutsättningar (Hellspong, 2001). När det 

gäller textens upplägg påverkar följande fyra faktorer hur lättillgänglig texten är för läsaren 

(Bjar & Liberg, 2003): Textinnehållet och de begrepp som är kopplade till det, sats- och 

meningskonstruktionen, hur texten byggs samman med hjälp av bland annat sambandsord 

samt hur medryckande texten är. Men det är inte bara texten i sig som avgör läsarens 

möjlighet att förstå utan även de personliga förutsättningarna är viktiga; såsom förkunskaper 

inom ämnesområdet, intresse/motivation till innehållet, sociala och språkliga levnadsvillkor 

samt den skriftspråkliga kompetensen. För att på ett djupare plan förstå ett textinnehåll krävs 

att läsaren kan ta till sig den mening som författaren har lagt in i texten (Bråten, 2008). I den 

processen kopplar läsaren ihop textinnehållet med sina egna erfarenheter och sin egen 

referensram. I de fall då denna sammankoppling inte sker, förstås texten endast på ett ytligt 

plan. Utöver nämnda faktorer påverkar också elevens självbild och självkänsla elevens 

läsförståelse, då det har en avgörande betydelse för med vilket engagemang eleven tar sig an 

uppgiften (Westlund, 2010).  

 

Goda läsare använder sig av olika strategier för att förstå ord eller meningar i en text som de 

inledningsvis inte förstår (Gibbons, 2006). Den kanske vanligaste strategin är att ta hjälp av 

den omgivande texten för att genom sammanhanget även förstå den del som inte är begriplig. 

Läsaren kan också undersöka om okända ord innehåller delar som är kända och om de delarna 

då kan hjälpa till med förståelsen av hela ordet. Om läsaren är insatt i grundläggande 

grammatik kan även ordets funktion i meningen, ordets ordklass, vara en ledtråd som hjälper 
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till att klargöra ordets betydelse. En annan strategi är att slå upp svåra ord eller att be om 

hjälp. 

 

När barnet möter en ny text är det, enligt Gibbons (2006), många gånger nödvändigt att en 

vuxen presenterar och arbetar med texten och de begrepp som ingår i texten tillsammans med 

barnet, innan barnet självständigt kan ta sig an texten. Detta gäller framför allt för barn med 

svenska som andraspråk. Även Bjar & Liberg (2003) menar att det sociala stödet vid både 

läsning och skrivning är viktigt för utvecklingen. Många barn kan med stöd läsa och förstå 

texter som är svåra för dem om textens nivå ligger inom barnets proximala (närmaste) 

utvecklingszon. De texter som barnet möter och de mål barnet får bör, enligt Westlund 

(2010), ligga just på den nivå som är lämplig för det enskilda barnet. När det blir för svårt kan 

barnet ge upp och om det är för lätt finns det risk att barnet blir uttråkat och därmed presterar 

sämre.  

Lärares språk 

Colnerud och Granström (2002) menar att lärare i sitt yrke använder sig av språket på flera 

olika sätt och på olika abstraktionsnivå, vilket beror dels på den situation läraren befinner sig i 

och dels på den språkliga förmåga och medvetenhet som läraren besitter. Lärare använder sig 

i samtal med kollegor i olika utsträckning av metaspråk, vardagsspråk och pseudospråk utöver 

det har de ett specifikt undervisningsspråk som används tillsammans med eleverna (Eriksson 

Gustavsson, Fahlén, Persson & Samuelsson, 2007). 

 

Metaspråk: Metapråket är ett redskap för att uttrycka och strukturera det egna yrkeskunnandet 

genom att tydliggöra dels vad man gör men framförallt varför man gör det (Colnerud & 

Granström, 2002). Det blir ett verktyg som, med hjälp av facktermer, används för att 

reflektera och kommunicera kring den egna verksamheten på en högre nivå. Då metaspråk 

används ökar lärares förmåga att se samband, göra orsaksanalyser och lösa problem, eftersom 

den praktiska verksamheten ses ur ett uppifrånperspektiv och relateras till teorier och 

modeller.  

 

Vardagsspråk: Vardagsspråket utgår från konkreta situationer och används för att utifrån den 

personliga upplevelsen beskriva händelser (Colnerud & Granström, 2002). Med 
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vardagsspråket beskrivs på ett oreflekterat sätt känslor och åsikter kopplade till 

vardagspraktiken.  

 

Pseudospråk: Pseudospråk innebär en blandning mellan metaspråk och vardagsspråk 

(Colnerud & Granström, 2002). Vid pseudospråk används många fackord och andra abstrakta 

och analyserande begrepp, men de används inte på ett reflekterande sätt och de sätts inte in i 

ett större teoretiskt sammanhang. Orden som används är hämtade från metaspråket, men nivån 

är den som används vid vardagsspråket 

 

Lärarna använder sig främst av pseudospråk i sina samtal med kollegor. De använder alltså en 

relativt hög grad av facktermer, utan att de sätts i in i ett teoretiskt sammanhang. 

Facktermerna används även vid metaspråk och de är viktiga för att lärare på enkelt sätt ska 

kunna kommunicera med varandra. Ibland nyttjas dessa termer även i samtal med elever och 

föräldrar. Om föräldrar och elever inte är väl förtrogna med facktermerna finns en risk att 

kommunikationen försvåras och missförstånd uppstår.  

 

En lärare som på ett föräldramöte beskriver sin verksamhet med hjälp av interna skoltermer och 

förkortningar riskerar att skapa förvirring istället för klarhet  

(Colnerud & Granström, 2002, s.42). 

 

Utöver ovanstående former av språk använder sig också läraren av ett undervisningsspråk 

(Eriksson Gustavsson et. al., 2007). Undervisningsspråket är det språk som läraren använder 

tillsammans med eleverna. Då läraren har ett väl utvecklat metaspråk främjas även 

användandet av ett undervisningsspråk som kan utveckla elevernas lärande. Metaspråket gör 

att läraren kan reflektera över vilka begrepp och uttryck som är lämpliga att använda i 

undervisningssituationen, där språket är ett viktigt hjälpmedel för att utveckla elevernas 

tänkande. Språket blir då bryggan mellan det konkreta och det abstrakta. 

 

Colnerud och Granström (2002) anser att lärarna har en stor mängd tyst kunskap och att en 

stor del av yrkesutövandet sker via intuition. De menar att det är viktigt att lärarna utvecklar 

ett gemensamt yrkesspråk på en metaspråklig nivå, eftersom den egna verksamheten då 

utvecklas till att bli mer lösnings- och målfokuserad. För att skapa ett gemensamt yrkesspråk 

behöver lärarna själva känna ett behov av det. Språket skapas sedan via personliga 

reflektioner, men framför allt via samtal och diskussioner med kollegor angående den egna 
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verksamheten. Som grund i dessa diskussioner måste det finnas tankemodeller och teorier 

som yrkeskåren gemensamt kan relatera till. 

Språket i skriftliga dokument riktade till föräldrar och elever 

Elfström (2005) har undersökt hur individuella utvecklingsplaner används och utformas i 

förskolan samt i skolans lägre åldrar. I den studien visade det sig att många 

förskollärare/lärare tycker att det är svårt att formulera sig så att alla parter (lärare, föräldrar 

och elev) förstår innehållet. Vidare uttryckte de att det underlättade att ha gemensamma 

dokument att utgå ifrån, eftersom innehållet då blev mer objektivt. Elfström menar dock att 

det finns en risk med att tro att dessa dokument är objektiva, eftersom mallen är ”skapad i sitt 

konkreta sammanhang och bär på värderingar och teorier” (Elfström, 2005, s. 26). Istället bör 

läraren fundera över om dokumentet får de konsekvenser och förmedlar det tänkta. 

 

Resultatet i flera examensarbeten/ magisteruppsatser (Jennfors, 2007; Lundegård & Löfblad, 

2008; Nordenfelt, 2008) visar på att lärares skriftliga formuleringar inför utvecklingssamtal 

ofta är otydliga och att de inte direkt relaterar till de nationella målen. Nordenfelt (2008) samt 

Lundegård & Löfblad (2008) har studerat omdömena i relation till Colnerud och Granströms 

indelning av lärares språk. De fann att de flesta omdömen var skrivna med ett vardagligt 

språk, men att även pseudospråk var vanligt.  

Bedömning 

Bedömningar har olika karaktär beroende på vilket syfte de har. Generellt sett brukar man tala 

om summativa och formativa bedömningar. 

 

Syftet med formativ bedömning är att hjälpa eleven vidare i sitt lärande (Korp, 2003). Läraren 

ger eleven kvalitativ återkoppling på elevens prestationer och kunskapsnivå (Black & Wiliam, 

1998). Bedömningen är inriktad på var eleven befinner sig nu, de mål eleven ska sträva mot 

samt hur eleven ska kunna nå målen. Ofta sker och förmedlas bedömningen i den direkta 

undervisningssituationen, men den kan även ske i andra sammanhang. En formativ 

bedömning förmedlas via ord och är inriktad på elevens individuella utveckling och behöver 

inte vara systematisk och rättvis (Korp, 2003). 
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Syftet med summativ bedömning är att informera elever och föräldrar om elevens 

kunskapsnivå (Andersson & Krathwool, 2001). Bedömningen ska vara systematisk och rättvis 

och den förmedlas ofta genom siffror eller symboler (Korp, 2003). Betyg är en form av 

summativ bedömning.  

 

I Skolverkets riktlinjer gällande de skriftliga omdömena står det att omdömet ”i första hand 

ska bygga på en formativ bedömning” (Skolverket, 2009a, s.3). Vilket innebär att det främsta 

syftet är att främja elevens fortsatta lärande. Men även om det inte står direkt uttalat i 

riktlinjerna så innehåller även det skriftliga omdömet en summativ bedömning, eftersom ett 

av syftena är att ge tydlig information om var eleven befinner sig just nu och huruvida eleven 

har nått de nationella målen (eller de lokala nedbrutna målen för den aktuella årskursen) 

(Utbildningsdepartementet, 2008). 

 

Black och Wiliam (1998) har sammanställt ett flertal studier (vilka sprider sig från 

förskoleåldern till vuxenutbildning) som har undersökt effekten av formativ bedömning. De 

kom fram till att rätt utförd är formativ bedömning ett mycket effektivt sätt att utveckla 

elevernas lärande. Det visade sig också att effekten var särskilt stor hos lågpresterande elever. 

Enligt Black & Wiliam (1998) sker den mest framgångsrika formativa bedömningen i 

klassrummet, där eleven regelbundet bör få god respons på sina uppgifter. Läraren bör i sin 

bedömning fokusera på de kvalitéer elevens arbete har och lyfta fram några specifika saker 

som eleven behöver utveckla vidare, utan att jämföra elevens arbete med andras arbeten. 

Björklund Boistrup (2005) menar att det finns en fördel med att ge omdömen skriftligt 

eftersom eleven då kan gå tillbaka till dem flera gånger. 

 

En viktig del i den formativa bedömningen är att eleverna lär sig värdera sina egna uppgifter, 

men för att kunna göra det måste de vara insatta i vilka mål de arbetar mot och vilka specifika 

krav som ställs på olika uppgifter (Black & Wiliam, 1998). Genom att bedöma sig själva och 

varandra tränas eleverna i att upptäcka kvalitéer i olika slags arbeten, läraren bör hjälpa 

eleverna genom att ge dem nyckelbegrepp så att de vet vad de ska fokusera på (Holmgren, 

2010). Självbedömandet ökar förståelsen för det egna lärandet och gör att eleven också blir 

mer mottaglig för bedömning från läraren. Målet är att eleven själv ska kunna se vilket nästa 

steg i utvecklingen är. 
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Bedömning och självkänsla 

Bedömning är på många sätt ett kraftfullt redskap och bör därför hanteras på ett genomtänkt 

och ansvarsfullt sätt (Lundahl & Folke Fichtelius, 2010). Läraren bör vara medveten om att 

det denne skriver ofta har stor påverkan på elevens självkänsla. Enligt Pekrun (1990; i Giota, 

2006) är den bild läraren förmedlar till eleven angående elevens förmåga, det som har den 

största betydelsen för elevernas självuppfattning inom det akademiska området. Elwood & 

Lundy (2010) lyfter fram att de rättigheter som barn har enligt FN:s barnkonvention även 

påverkar på vilket sätt och i vilken utsträckning det är lämpligt att bedöma barn. Den 

bedömning som sker bör ha barnets bästa i fokus och ge barnet en möjlighet att med 

bibehållen självkänsla lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Vallberg Roth (2010) menar att barn idag ständigt blir bedömda och att det påverkar deras 

identitetsutveckling och självkänsla, dels eftersom barnets prestationer ständigt är i fokus och 

dels eftersom barnets utveckling hela tiden ställs mot och jämförs med ”det normala”. Den 

ständiga bedömningen gör att det behövande barnet inte får så mycket plats. Black & Wiliam 

(1998) lyfter fram risken med att jämföra elever. En fokusering på betyg och på att jämföra 

elever med varandra leder till att framför allt lågpresterande elever presterar sämre. Detta 

beror på att eleverna upplever att de är dåliga och att de inte kan förändra sina prestationer. 

De struntar därför ofta i skolarbetet och försöker att bygga upp sitt självförtroende och sin 

självkänsla inom områden utanför skolan istället. Samma process gör sig gällande då elever 

upplever att de inte kan eller vill leva upp till lärarens krav och förväntningar (Giota, 2006). 

För att eleven ska undvika att dömas som obegåvad och inkompetent, väljer eleven att inte 

alls anstränga sig i skolan, vilket i slutändan ofta resulterar i att eleven presterar allt sämre och 

riskerar att hamna i utanförskap både i skolan och i samhället. 

Utvärderingar av de skriftliga omdömena 

Sedan individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen infördes har dels 

Skolinspektionen (2009) och dels Skolverket (2010) utvärderat hur implementeringen har 

fungerat. Dessutom har Andersson (2010) genomfört en studie av de skriftliga omdömenas 

införande i en kommun i norra Sverige. Skolinspektionen redovisade både i sin halvårsrapport 

(juni 2009) och i sin helårsrapport (december 2009) att två tredjedelar av de granskade 

skolorna hade brister när det gällde de skriftliga omdömena. Dessa brister bestod i att 
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omdömen helt saknades, att de inte gavs i samtliga ämnen som eleven fått undervisning i 

och/eller att de inte var tillräckligt väl förankrade i de nationella målen. 

 

I Skolverkets utvärdering (2010) har en mer djupgående studie gjorts. Studien har bestått av 

dokumentanalys, enkäter och intervjuer. Denna studie bekräftar det skolinspektionen sett, 

nämligen att en majoritet av skolorna inte fullt ut lever upp till grundskoleförordningens krav 

på hur och i vilken omfattning de skriftliga omdömena ska utformas. Enligt utvärderingen 

finns det flera skäl till det. Lärare i främst skolåren 1-6 saknar bedömarvana och de har haft 

för lite tid till att sätta sig in i det nya systemet. Skolorna befinner sig därför fortfarande i ett 

utvecklingsskede och många skolor har ännu inte färdigarbetat en gemensam struktur för 

omdömena. Lärarnas åsikter om de skriftliga omdömena varierade. Ungefär hälften av lärarna 

tyckte att elever i år ett inte skulle få något omdöme eftersom de var för små och hade gått för 

kort tid i skolan. Vidare uttryckte lärare att det är extra svårt att ge omdömen på hösten i år 1 

och år 4 eftersom underlaget då är för litet.  

Omdömets form, innehåll och språk 

De flesta skolor har någon form av mall att utgå från i utformandet av omdömena (Skolverket, 

2010). Det vanligaste är att omdömet består av en beskrivande text, formulerad av läraren, 

som kompletteras av kryssmarkeringar angående hur eleven ligger till i förhållande till målen. 

Vissa skolor använder sig av matriser. Oavsett utformning är, enligt Skolverkets utvärdering 

(2010), de skriftliga omdömena ofta summativa omdömen och de skulle behöva ha en mer 

formativ karaktär. Idag är det vanligt att de skriftliga omdömena och den individuella 

utvecklingsplanen (IUP) består av två skilda dokument. Omdömena bör istället vara en 

integrerad del av IUP och kopplas samman med den framåtsyftande planeringen (Skolverket, 

2010). 

 

Ett annat problem som utvärderingen pekar på är att bedömningen inte alltid utgår från de 

nationella målen (Skolverket, 2010). Elevernas beteende och deras attityd till ämnet, liksom 

aktiviteter de deltagit i samt provresultat beskrivs i omdömena. Dessa beskrivningar vävs ofta 

in i mer målrelaterade omdömen. I de målrelaterade omdömena blandas många gånger 

strävansmål, uppnåendemål och skolans lokala mål samman. Att elevernas personliga 

egenskaper och deras sociala färdigheter får utrymme i omdömena är något som även 

Andersson (2010) bekräftar i sin studie. Andersson lyfter också fram att det finns en 
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förvirring angående vilka mål som avses i omdömena och att detta inte är tydligt för elever 

och föräldrar. 

 

I stort sett är omdömena skrivna på ett positivt och konstruktivt sätt, även om det finns en del 

undantag (Skolverket, 2010). Två tredjedelar av lärarna uttryckte i Skolverkets enkät att 

arbetet med omdömena har varit och är ett sätt att utveckla lärarnas professionella språk, även 

om de inte har nått fram dit ännu. Vid intervjuerna framkom att språket bör vara förankrat i 

den praktiska verksamheten och främja en god kommunikation med elever och föräldrar. 

Andersson (2010) såg i sin studie att lärarna mest använder ett vardagligt språk vilket gör att 

skriften ofta får karaktären av tal och dialog. Han menar att lärarna i större utsträckning bör ha 

ett mer professionellt och formaliserat språk för att omdömena ska bli tydligare. Risken är 

dock att ett formaliserat språk är svårare att förstå för elever och föräldrar, men Andersson 

tycker sig i studien ha sett prov på lärare (till elever i år 7-9) som använder ett professionellt 

språk på ett lättillgängligt sätt. 

Elevperspektivet 

De flesta elever, men framför allt de äldre eleverna, som intervjuades tyckte att det var bra att 

de fick skriftliga omdömen, eftersom det hjälpte dem att förstå hur de låg till i skolan 

(Skolverket, 2010).  

 

Tanken med de skriftliga omdömena är att elever och föräldrar ska få tydlig information om 

elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2009, a). Det gör att eleven också får större 

möjlighet att ta ansvar för sitt lärande och att föräldern kan stötta och uppmuntra sitt barn. När 

den framåtsyftande delen av IUP formuleras så hamnar, enligt ett flertal studier (Andersson, 

2010; Skolverket, 2010; Vallberg Roth, 2010), dock för stor del av ansvaret på elever och 

föräldrar för att eleven ska nå målen. Skolan bör vara tydligare med att även beskriva sitt eget 

ansvar och tillvägagångssätt. 

Lärares yrkesetik 

Lärare har en maktposition i förhållande till eleverna (Colnerud & Granström, 2002). Därför 

bör lärare ha ett väl genomtänkt etiskt förhållningssätt, för att inte missbruka sitt överläge. 
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Dessutom kan lärare ofta hamna i etiska dilemman när de står mellan elevernas individuella 

behov och önskningar och sitt tjänstemannauppdrag. Det gör att det finns ett stort behov av att 

lärare medvetandegör och diskuterar sin yrkesetik, något som enligt Colnerud och Granström 

inte sker i tillräckligt stor utsträckning. Även om det finns etiska riktlinjer, utarbetade av 

lärarförbunden, är det i första hand outtalade normer som styr lärarnas beteenden.  

 

Vid skriftlig dokumentation blir etiken extra viktig. Andreasson (2008), som har studerat hur 

elevplaner för elever med olika svårigheter formuleras, menar att det är särskilt viktigt att i 

dessa skriftliga planer formulera sig på ett respektfullt sätt gentemot eleven, eftersom dessa 

planer finns kvar. Även Vallberg Roth (2010) lyfter fram samma sak. Hon har studerat hur 

individuella utvecklingsplaner formuleras och fann då att elever och föräldrar ytterst sällan 

uttrycker någon kritik gentemot innehållet. Denna tilltro ställer stora krav på att innehållet är 

tillförlitligt och väl genomarbetat.  
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6. Diskussion 

Denna studie har i första hand fokuserat på elevers förståelse av det skriftliga omdömet och 

vad som påverkar denna förståelse. Utifrån det som framkommit i studien skapades EFO-

modellen, för att beskriva och förklara resultatet. Modellen har grundat sig på de centrala 

tankarna inom symbolisk interaktionism. Blumer (1969) menar att olika individer definierar 

den situation de befinner sig i på olika sätt, beroende bland annat på tidigare upplevelser och 

förväntningar. I den här studien har det inneburit att eleverna har kommit till 

intervjusituationen med olika förutsättningar och olika sätt att tolka både intervjusituationen 

som sådan och det skriftliga omdömet. Vad eleven har för ingång till hela situationen samt 

hur eleven och jag har kommunicerat med varandra har påverkat det som har visat sig i 

resultatet.  

 

Resultatet innehåller flera delar som ur olika avseenden är intressanta. Det är dock inte 

möjligt att fördjupa sig i en diskussion kring allt. Jag har därför valt att lyfta fram och belysa 

sådant som jag har funnit särskilt intressant och relatera det till relevant forskning. Avsnittet 

inleds med en diskussion kring (a) vad som motiverar eleverna, för att sedan gå vidare till 

(b) aspekter av elevernas förståelse av omdömet. Därefter följer en diskussion kring 

(c) omdömets språk, för att sedan övergå till en diskussion som rör det som jag finner 

viktigast i mitt resultat, frågan (d) huruvida det är möjligt att skriva ett skriftligt omdöme som 

på ett kvalitativt sätt beskriver elevens kunskapsnivå samtidigt som det kan förstås av elever i 

åttaårsåldern. Avslutningsvis berör jag (e) lärares etik samt (f) förslag på fortsatt forskning. 

Motivation 

Det sätt som eleven definierar situationen på och den mening som eleven tillskriver det 

skriftliga omdömet, vilket är ett socialt objekt för eleven att förhålla sig till, påverkar hur 

motiverad eleven blir att försöka förstå dess innehåll (Trost & Levin, 1999). Det påverkar 

också vad som är deras huvudsakliga drivkraft, deras main concern (Blumer, 1969), vid 

intervjutillfället. I intervjuerna uttryckte vissa elever att omdömet inte var riktat till dem, utan 

till andra. De såg ingen större mening med att behöva förstå omdömet. Antagligen var det ett 

uttryck för att de upplevde att nivån på texten och utformningen av omdömet inte hade dem 

som målgrupp. Westlund (2010) menar att hur tillgänglig texten är för läsaren påverkar hur 
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intresserad läsaren blir av texten. En text på helt fel nivå kan således göra att eleverna fjärmar 

sig från innehållet även om det egentligen intresserar dem. Ur elevperspektiv ter sig nog vare 

sig formuleringarna eller layouten i omdömet som särskilt intresseväckande, faktorer som är 

av betydelse enligt Hellspong (2001).  

 

Då eleverna finner en uppgift både intressant och viktig främjas deras motivation (Imsen, 

2006).  De skriftliga omdömena handlar om eleverna och det i sig utgjorde för vissa elever en 

motivationsfaktor, för andra elever var det inte så. Vid flera tillfällen såg jag prov på elever 

som snarare drevs av en vilja att på ett positivt sätt interagera med mig som intervjuare och på 

så vis få en belöning i form av beröm. De motiverades främst av yttre motivationsfaktorer 

(Reeve, 2006). Reeve (2006) och även Haywood et. al. (2008) menar att rätt använt kan 

beröm öka även den inre motivationen. För de flesta elever var drivkraften troligtvis det som 

av Giota (2006) benämns som multipla mål, det vill säga både sociala och kognitiva mål. 

Oavsett vad som var elevernas drivkraft så var det tydligt att de elever som visade på en stor 

vilja att kunna ge förklaringar på vad omdömet betydde, i högre grad också lyckades med det. 

Att motivationen påverkar prestationen är något som har påvisats i ett flertal studier (Giota, 

2006; Haywood et. al., 2008; Imsen, 2006) och som även bekräftas av denna studie.  

Motivation och koncentrationsförmåga 

Kadesjö (2008) menar att för vissa elever är den inre motivationen avgörande för om de kan 

koncentrera sig på en uppgift. När eleverna skulle beskriva innehållet i det skriftliga omdömet 

blev detta tydligt vid några tillfällen, t.ex. då en pojke var mycket intresserad av diktafonen, 

men förhållandevis ointresserad av omdömet. Han uppehöll sig endast flyktigt vid det jag 

frågade om och återkom hela tiden till sitt huvudsakliga intresse: Diktafonen. Vid intervjun 

upplevde jag honom som okoncentrerad eftersom han inte ville prata om det jag ville prata 

om, men ur hans perspektiv var han egentligen inte okoncentrerad, eftersom han höll fokus på 

det som var intressant för honom. Barn som har svårt att fokusera på sådant som inte 

motiverar dem spontant får ofta svårigheter med att lyckas i skolan (Kadesjö, 2008). De har 

också svårare än andra barn att sätta upp långsiktiga mål. Giota (2006) lyfter fram att just 

förmågan att sätta upp långsiktiga mål i kombination med ett intresse för ämnet ofta är det 

som gör att elever når akademisk framgång.   
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Elevers förståelse av omdömet 

Eleverna visade olika grad av förståelse då de försökte förklara omdömets innebörd. När de 

stötte på begrepp som de inte förstod använde de sig i olika utsträckning av strategier. 

Gibbons (2006) lyfter fram att läsaren kan ta hjälp av sammanhanget eller fråga för att nå 

förståelse. Det var också de strategier som det var tydligt att flera elever använde sig av. 

Framför allt försökte de elever med annat modersmål än svenska förstå okända begrepp på 

detta sätt. Underlaget i studien är för litet för att dra några slutsatser om huruvida dessa 

elevers bakgrund har betydelse, men det är inte orimligt att elever som har svenska som 

andraspråk också har tvingats hitta strategier för att förstå i både tal och skrift. 

Delvis förståelse  

I flera fall fick jag inledningsvis intrycket att eleverna helt förstod innebörden i omdömet. 

Men när jag transkriberade och därefter tittade närmare på vad eleverna hade sagt var det 

vanligt att de endast delvis beskrev vad omdömet handlade om. De gav förenklade 

beskrivningar. Att det är många begrepp som dessa åttaåringar inte klarar av att beskriva fullt 

ut är inte konstigt. Vygotskij (2001) menar att begreppsutvecklingen pågår hela livet och att 

barnen tillägnar sig de vetenskapliga begreppen gradvis under skolåldern, men att begreppens 

mer komplexa innebörd börjar införlivas först under puberteten. Därför kan vi inte vänta oss 

att eleverna fullt ut kan ta till sig begrepp som har en mer abstrakt betydelse. En slutsats som 

kan dras av det är att om omdömena ska kunna förstås av elever i år två måste de begrepp 

som används ligga på en nivå som en åttaåring kan förväntas förstå.  

 

Intervjuerna genomfördes i så nära anslutning som möjligt till elevernas utvecklingssamtal. 

Tanken med det var att de då skulle ha en förförståelse, eftersom de skulle ha pratat om 

omdömet på samtalet. Barn som befinner sig inom den närmaste utvecklingszonen för att 

förstå vissa begrepp kan, enligt Vygotskij (2001), förstå dem med hjälp av en vuxen. Säkert 

kan en del av eleverna förstå väsentligt mer av omdömet om det förklaras för dem och det är 

möjligt att eleverna under utvecklingssamtalet förstod sådant de senare inte kunde förklara, 

eftersom de än så länge endast börjar införliva flera av begreppen. Bjar & Liberg (2003) 

menar att det sociala stödet har stor betydelse för elevers förståelse av texter. Hur en text 

presenteras för eleven kan, enligt Gibbons (2006) vara avgörande för om en elev kan förstå 

dess innehåll. Många elever sa att de inte alls hade pratat om det skriftliga omdömet på 
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utvecklingssamtalet, även om läraren uppgav att de hade gjort det. Det kan tänkas bero på att 

läraren med ord som eleven kan förstå förklarade vad omdömet handlade om, snarare än läste 

upp innehållet ordagrant. 

När eleverna missförstår 

I flera fall missförstod eleverna innehållet i omdömena. Det skedde framför allt vid 

användandet av skolbegrepp. För att eleven ska kunna förstå omdömet måste begreppen vara 

kända för eleven (Bjar & Liberg, 2003). Dessutom ska eleven kunna relatera innehållet till sin 

egen referensram (Bråten, 2008). Skolbegreppen består ofta av ord som eleven kanske känner 

igen, men inte riktigt förstår, och som de har någon slags referensram till. ”Röd tråd” och 

”aktiv på lektionerna” är exempel på uttryck som lärarna använder sig av i sina omdömen och 

som missförstods av elever. Det blir naturligt att fråga sig om detta är begrepp som läraren 

ofta använder i undervisningssituationen och om de då förutsätter att eleverna förstår dem. 

Gibbons (2006) lyfter fram att lärare medvetet bör arbeta med begreppsförståelse i 

klassrummet för att eleverna ska ges möjlighet att införliva nya ord och uttryck. I vissa fall 

var eleverna medvetna om att de inte förstod ord i omdömet och förhoppningsvis skulle de ha 

frågat om de befann sig i en undervisningssituation, men i andra fall missförstod eleven 

begreppen och gav intryck av att de var säkra på sin egen förklaring. Det kan resultera i att 

eleverna tror att de behöver bli bättre på att använda mellanrum mellan orden när läraren 

menar att de behöver träna på att få mer sammanhang i berättelser. Som lärare kan man därför 

inte ta förgivet att eleverna tolkar och förstår det vi förmedlar på samma sätt som vi har tänkt.  

 

Om syftet med det skriftliga omdömet är att det ska kunna användas formativt för att utveckla 

elevernas lärande, är det nödvändigt att eleverna själva förstår vad där står. Black och Wiliam 

(1998) menar att eleverna måste bli medvetna om sin egen lärprocess och om sina styrkor och 

svagheter för att kunna utvecklas framåt. Detta är något som eleverna gradvis ska tränas i och 

i år två är de endast i början av den processen.  

Språket i omdömet 

Den språknivå som omdömet är skrivet på påverkar både elevernas motivation och deras 

förståelse. Då läraren har formulerat sig fritt var meningar med vardagliga begrepp vanligast, 
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men då läraren utgick från en matris var det vanligast med vetenskapliga begrepp. Det kan 

finnas flera förklaringar till att dessa faktorer påverkade varandra. En tänkbar förklaring kan 

vara att när lärare tillsammans formulerar en matris utgår de i högre utsträckning från de ord 

och begrepp som finns i läroplanen (vars språk är förhållandevis teoretiskt) än när de sitter 

själva. Dessutom är det möjligt att de gemensamma diskussionerna främjar och utvecklar 

användandet av ett metaspråk (Colnerud & Granström, 2002), vilket också innebär att 

mängden vetenskapliga begrepp ökar, eftersom de på ett exakt sätt skildrar den 

kunskapskvalité som ska beskrivas. Även om en lärare använder sig av metaspråk i 

pedagogiska diskussioner och reflektioner, behöver det inte innebära en ökad användning av 

avancerade begrepp tillsammans med eleverna. Enligt Eriksson Gustavsson et al. (2007) har 

lärare som har ett väl utarbetat metaspråk även ett undervisningsspråk som utvecklar eleverna 

och som ligger på en lämplig språklig nivå i förhållande till elevernas utveckling. Det är 

möjligt att denna teori även går att överföra till hur lärarna skriver de skriftliga omdömena 

och att de som har ett väl utarbetat metaspråk bättre kan skriva omdömen på en kvalitativt hög 

nivå som ändå kan förstås av eleverna. Colnerud och Granström (2002) menar att metaspråket 

i första hand är ett sätt för lärare att på en hög nivå föra pedagogiska diskussioner med 

varandra. De menar att det inte är lämpligt att använda ett för avancerat språkbruk, med 

många facktermer, i samtal och meddelanden till elever och föräldrar, eftersom det kan skapa 

osäkerhet och missförstånd.   

 

I flera uppsatser där språket i omdömen har studerats har studenterna utgått från Colnerud & 

Granströms sätt att klassificera lärarnas språk, och då funnit att vardagligt språk är vanligast 

(Lundegård & Löfblad, 2008; Nordenfelt, 2008,). Resultatet i min studie går dock inte direkt 

att jämföra med deras, eftersom Colnerud och Granström (2002) fokuserar på vilken funktion 

språket har ur ett lärarperspektiv. Jag har istället haft ett elevperspektiv, och då tittat på hur 

avancerade ord läraren använder, i syfte att ta reda på hur det påverkar elevernas förståelse. 

Enligt Colnerud och Granström använder sig lärarna företrädesvis av pseudospråk i samtal 

med varandra. Det innebär att de använder många facktermer, men att de inte är analyserande. 

Det är möjligt att många omdömen som innehåller vetenskapliga begrepp och skolbegrepp, 

skulle klassificeras som pseudospråk om de hade analyserats med hjälp av deras språknivåer. 
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Omdömets språk och innehåll 

I de analyserade omdömena finns ett tydligt samband mellan omdömets språknivå och dess 

innehåll. Omdömen som innehåller vetenskapliga begrepp följer i samtliga fall Skolverkets 

allmänna råd (2008) om vad omdömen ska innehålla, det vill säga endast temana Kunskaper 

samt Brister och utvecklingsmöjligheter. I ämnesomdömena ska vare sig aktiviteter, 

arbetsförmåga/arbetsvilja, intresse eller personliga egenskaper finnas med (Skolverket, 

2009a). Enligt Skolverkets utvärdering (2010) är det dock förhållandevis vanligt att även 

elevernas beteende och attityder beskrivs. I de omdömen som har analyserats i den här studien 

behandlas företrädesvis de områden som, enligt riktlinjerna, ska tas upp, men lärarna skriver 

också om en del annat. Det är då de vardagliga begreppen, men i viss mån även 

skolbegreppen, används som omdömet, förutom om kunskap, också handlar om andra 

faktorer. I de omdömen som utgår från texten i matriser var innehållet i samtliga omdömen, 

oavsett språknivå, relaterat till de lokala målen. Det verkar som att när lärare får tid att 

tillsammans formulera elevernas kunskapsmål, utifrån läroplanen, är det troligare att de håller 

sig inom Skolverkets riktlinjer (2008). Det kan säkerligen bero på att då får lärarna 

förutsättningar att diskutera och att diskussionen i sig gör att de lyfter varandra och att den 

pedagogiska nivån höjs. 

Ett omöjligt uppdrag?  

Enligt skolverkets riktlinjer (2008) ska skolorna utveckla ett gemensamt språk som på ett 

sakligt sätt beskriver elevens kunskapsutveckling. I Skolverkets utvärdering (2010) 

framfördes kritik mot att skolorna ännu inte hade ett gemensamt formaliserat språk, även om 

många skolor arbetade med att få det. Även Håkansson (2010) menar att lärarna bör ha ett 

gemensamt professionellt språk för att öka tydligheten. Håkansson menar vidare att det inte 

behöver vara någon motsättning mellan elevernas möjlighet att förstå och ett mer formellt 

språk. Genom att ge exempel från år 7-9, där lärare lyckas förmedla sitt budskap på ett tydligt, 

men samtidigt lättförståeligt sätt, vill Håkansson visa på den möjligheten. Eleverna i min 

studie hade svårt att förstå omdömets innehåll, framför allt då vetenskapliga begrepp 

användes. Samtidigt var det främst då dessa begrepp användes som omdömets innehåll var det 

som skolverket föreskriver. För lärare till elever i år 7-9 är det säkert fullt möjligt att skriva 

omdömen med ett innehåll som motsvarar de riktlinjer vi har, samtidigt som det kan förstås av 

eleverna, men det är betydligt svårare att lyckas med detta då omdömet handlar om elever i år 
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2. Dessa elevers begreppsutveckling är långt ifrån färdigutvecklad (Vygotskij, 2001) och vi 

kan därför inte förvänta oss att eleverna fullt ut förstår begrepp som beskriver de komplexa 

kunskaper som läraren enligt läroplanen ska beskriva. En del vetenskapliga begrepp som 

används i de omdömen som studerades skulle kunna beskrivas med hjälp av enklare ord, men 

i många fall skulle det innebära att det skulle öka textmängden väsentligt och/eller att den 

djupare innebörden av begreppen gick förlorad. Eftersom läraren är ålagd att skriva omdömen 

i de ämnen som eleven under terminen har fått undervisning i (Skolverket, 2008), så innebär 

det en ansenlig textmängd både att producera för läraren och att ta till sig för elever och 

föräldrar.  

 

Enligt Skolverkets riktlinjer (2009a) ska både elever och deras vårdnadshavare kunna förstå 

omdömets innebörd. Är det möjligt att formulera ett omdöme som på ett sakligt och riktigt 

sätt beskriver elevens kunskapskvalitéer samtidigt som det förstås av elever och föräldrar med 

vitt skilda förutsättningar? För att hjälpa läraren med lämpliga formuleringar i olika åldrar har 

Skolverket (2009a) gett olika exempel på hur det kan se ut. Det finns även exempel från år 2. 

Exemplen innehåller företrädesvis vardagliga begrepp, men de innehåller också en del 

begrepp som säkerligen kan vara svåra för elever i år 2 att förstå, se utdraget nedan: 

 

Ahmed kan berätta på ett strukturerat sätt om upplevelser som han varit med om och även 

argumentera om sådant han anser viktigt även om kamraterna tycker annorlunda.  

(Skolverket, 2009a, s. 6) 

 

Om inte ens Skolverkets företrädare lyckas formulera sig på ett sätt som är rimligt att elever i 

år två förstår, hur ska då den enskilde läraren lyckas med det?  

 

Kanske är det rimligt att lärarna gemensamt skapar en grund för hur omdömena ska 

formuleras. Där de strävar efter att använda sig av ett språk som fångar det väsentliga i 

elevens kunskapsutveckling samtidigt som det är så lättförståeligt som möjligt. Däremot 

kanske det inte är rimligt att ålägga läraren att förmedla ett omdöme som både ger en riktig 

bild av elevens kunskapsutveckling och samtidigt kan förstås fullt ut av 7-8-åringar. Även om 

eleverna inte kan förstå allt i själva texten, bör ändå läraren se till att omdömets innehåll 

förklaras för eleven, så att det skriftliga omdömet kan ha den formativa funktion som det är 

tänkt att ha. 
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Innehållet ur elevperspektiv 

För att eleven ska ha så goda möjligheter som möjligt att förstå en text bör den ligga på rätt 

språklig nivå, men den bör också ha ett innehåll som eleven förstår och kan relatera till (Bjar 

& Liberg, 2003). Bråten (2008) påtalar att en text måste ha en mening för eleven och att 

eleven måste kunna koppla innehållet till sin egen referensram. Det som beskrivs i de 

skriftliga omdömena är direkt relaterat till eleven. Det är ju elevens egen kunskapsutveckling 

som beskrivs. Men frågan är om yngre elever kopplar ihop det som står i omdömet med sin 

egen skolvardag och sin egen kunskapsutveckling. En koppling som är nödvändig för att 

omdömet ska fungera formativt. Kanske är det så att de yngre eleverna är mer betjänta av de 

nedbrutna målen som ofta formuleras i den framåtsyftande delen av IUP för att förstå vad de 

behöver träna på, eftersom de ofta är mer konkreta och skolnära. Kanske är skriftliga 

omdömen, för yngre elever, främst viktiga för att föräldrarna ska få en tydlig och riktig bild 

av elevens kunskapsutveckling, även om det naturligtvis är bra om eleverna också kan ta till 

sig innehållet. 

Lärares etik och ansvar 

De lärare elever möter är ofta personer som får stor inverkan på deras självuppfattning.  Som 

del i en skolorganisation blir läraren en generaliserande andre, men för vissa elever kan 

läraren även få rollen av den signifikante andre (Trost & Levin, 1999) och då ökar deras 

betydelse ytterligare. När eleverna får ett skriftligt omdöme blir det för många elever, inte 

bara en bedömning av deras prestationer och förmågor, utan även en bedömning av dem som 

personer. Lundahl och Folke Fichtelius (2010) lyfter fram att bedömning har stor påverkan på 

elevens självkänsla, vilket gör att läraren noga bör tänka igenom sina formuleringar. 

Detsamma menar Elwood & Lundy (2010) då de pekar på vikten av att vara medveten om hur 

omdömena relaterar till FN:s barnkonvention, där elevens bästa ska vara i fokus. I de 

skriftliga omdömena finns kraven på en tydlighet gentemot elever och föräldrar. En tydlighet 

som är viktig, men som samtidigt måste uttryckas på ett sätt som gör att eleven, oavsett 

förutsättningar, ser positivt på framtiden. Därför är den formativa delen av omdömet viktig 

även ur ett etiskt perspektiv. 

 

Samtliga elever i denna studie gav uttryck för en stor tilltro till läraren. Trots att de flesta av 

dem inte förstod delar av omdömet höll de ändå med läraren om det som denne hade skrivit. 
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Även Vallberg Roth (2010) menar att elever och föräldrar har en stor tilltro till läraren. Med 

denna tilltro följer ett ansvar. Ett ansvar som förutsätter att läraren har ett gott etiskt 

förhållningssätt. Colnerud och Granström (2002) menar att lärare i kraft av sin position har ett 

överläge och att de bör ha en väl utvecklad etisk kod, något som saknas idag. I de omdömen 

som jag har läst har dock lärarna generellt en positiv ton mot eleverna, däremot behandlas inte 

enbart det som ska ingå i ett omdöme, vilket också kan tyckas ska ingå i kravet på att läraren 

har god etik. 

Förslag på fortsatt forskning 

Forskning kring bedömning är idag ett stort internationellt forskningsområde, ändå finns det 

en del luckor att fylla. Jag har under arbetet med denna uppsats fått flera uppslag till 

intressanta forskningsprojekt. En del av dem rör specifikt de skriftliga omdömena, medan 

andra är exempel på en bredare fördjupning inom området. 

 

I denna studie har jag studerat hur elever i år 2 förstår de skriftliga omdömena. Det skulle vara 

intressant att jämföra det resultatet mot en liknande studie som riktade sig mot elever i 

förslagsvis år fem och år åtta. Studien skulle också kunna vidgas till att inbegripa föräldrarnas 

syn på och förståelse av det skriftliga omdömet. En annan fortsättning på denna studie skulle 

kunna vara att undersöka huruvida skriftliga omdömen har en aktiv roll i elevens lärande i 

elevens skolvardag. 

 

Det finns också andra områden som rör bedömning, lärande och elevers förståelse som skulle 

vara spännande att studera. Främst skulle en fördjupning av hur lärares bedömning i 

klassrummet ser ut och på vilket sätt den kan hjälpa eleverna att utvecklas vidare i sitt 

lärande, vara både viktig och intressant.  
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Bilaga 1 

Anja Thorsten 
xxx 
Tel xxx 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Anja Thorsten. Jag har arbetat som lärare i drygt tio år, med skolår 1-6. För 
närvarande läser jag magisterprogrammet i pedagogiskt arbete vid Linköpings Universitet. 
Som en del i det ska jag skriva en uppsats om hur elever i år två tar till sig och uppfattar de 
skriftliga omdömena. Studien är viktig bland annat för att vi lärare ska kunna bli bättre på att 
skriva omdömen som eleverna kan förstå och ta till sig.  
 
För att få reda på hur eleverna tänker kommer jag att intervjua ett antal elever. Vid 
intervjuerna vill jag ha med ett par av elevens skriftliga omdömen (dessa får jag av läraren), 
eftersom det ofta är lättare för barn att prata om saker som de har konkret framför sig.  
 
Jag hoppas att det går bra att jag intervjuar ert barn. Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt, 
både från er sida och från barnets. Intervjun kommer att vara upplagd som ett samtal och 
barnets egen vilja att prata och berätta styr hur länge vi pratar.  Jag kommer att spela in 
intervjun, för att inte behöva anteckna samtidigt som jag samtalar med barnet. Allt som barnet 
säger kommer att behandlas konfidentiellt och i min uppsats kommer vare sig barnets namn, 
skolan eller staden att nämnas. Jag kommer inte att delge barnets lärare, eller någon annan, 
vad det enskilda barnet har sagt. Intervjun kommer att ske på dagtid i skolans lokaler, i nära 
anslutning till utvecklingssamtalen nu i höst. 
 
Jag ber om Ert och Ert barns skriftliga tillåtelse att få genomföra intervjun. Om ni undrar över 
något, tveka då inte att kontakta mig.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anja Thorsten 

 
Lämna talongen nedan till ditt barns lärare senast onsdagen den 25 november. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
_______  Ja, vi ger tillåtelse till intervjun. 
 
_______ Nej, vi ger inte tillåtelse till intervjun. 
 
 
Barnets underskrift:________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift:______________________________________________ 
 
Namnförtydligande:________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 1 
 
Inledning/uppvärmning 
 

Namn, klass 
Samtal kring något näraliggande 

 
Du har nyligen haft utvecklingssamtal, eller hur? 
 

Var var ni då? 
Vilka var med? 
Berätta vad ni pratade om. 

 
Visa skriftligt omdöme 
 
 Känner du igen det här papperet? 

Vad är det för något? 
Hur gick det till när ni fick papperet av din lärare? 
Varför fick ni det här papperet, tror du? 

 

Jag läser upp texten/tittar tillsammans på omdömet 
 

Berätta med egna ord vad du tror att din lärare menar med texten? 
(Förstår du vad din lärare menar?) 
Håller du med din lärare om det hon har skrivit? 
Varför/varför inte? 
Vad tycker du om det som står här? 
 
Berätta vad du tänkte/tänker om det som står här. 
Hur kändes det när ni pratade om/ läste det här omdömet? 

 
Avslutning/ sammanfattning 
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  Bilaga 3 

Intervjuguide 2 
 
Inledning/uppvärmning 
 

Namn, klass 
Samtal kring något näraliggande 

 
Du har nyligen haft utvecklingssamtal, eller hur? 
 

Var var ni då? 
Vilka var med? 
Berätta vad ni pratade om. 

 
Visa skriftligt omdöme 
 
 Känner du igen det här papperet? 

Vad är det för något? 
Hur gick det till när ni fick papperet av din lärare? 
Pratade ni om det/ gick ni igenom det? Hur? 
 
Varför fick ni det här papperet, tror du? 

 

Jag läser upp texten/tittar tillsammans på omdömet 
 

Vad tror du att NN menar med det här? Kan du förklara det för mig? 
Ge ev. tolkningsstöd längre fram 

Tycker du att det är viktigt att förstå allt det som står här? 
Varför/varför inte? 
 
Håller du med din lärare om det hon har skrivit? 
Varför/varför inte? 
Vad tycker du om det som står här?  
Vad vill du att läraren ska skriva? 
 
Berätta vad du tänkte/tänker om det som står här. 
Vad vill du helst att det ska stå i omdömet? 
Hur kändes det när ni pratade om/ läste det här omdömet? 
 
Har ni pratat om papperet hemma? 

 
Visa IUP-papperet 
  

Vad tror du att NN menar med det här? Kan du förklara det för mig? 
 
 
Avslutning/ sammanfattning 


