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Abstract 
Den 15 juli 2008 infördes individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i svenska skolan. Det innebär 
att läraren vid utvecklingssamtalen ska lämna skriftlig information om elevens kunskapsutveckling i 
förhållande till de nationella målen i alla ämnen eleven undervisas i. Med skriftlig information menas Iup med 
skriftliga omdömen. 
 
Den här kvalitativa litteraturstudien belyser hur skriftliga omdömen och bedömning uttrycks i statliga 
styrdokument och i litteraturen. Resultaten från studien lyfter bland annat fram styrdokumentens ökade krav 
på skolans samarbete med hemmen och elevens ökade ansvar för sin egen kunskapsutveckling.  
 
Forskningen visar hur viktigt det är att lärare skriver omdömen kopplade till de nationella kunskapskraven och 
att de skriftliga omdömena formuleras med kunskap om bedömningens betydelse för både lärare och elev. 
Tydliga kriterier av vad som bedöms gör det också tydligt vad som inte bedöms. Utvärdering och återkoppling 
av elevens resultat, skolans undervisning och lärares arbete främjar elevens kunskapsutveckling och är då 
bedömning för lärande. Studiens resultat visar att kraven på den ökande dokumentationen i skolan riskerar att 
göra det enkelt mätbara till det väsentliga, istället för att göra det väsentliga mätbart. Dokumentering och 
formulering av skriftliga omdömen upptar en stor del av lärares arbetstid och studien visar att 
implementeringen av de skriftliga omdömena varit svårare än förväntat. De skriftliga omdömena kan ses som 
ett led i en kvalitetshöjning av skolan för att öka den internationella konkurrenskraften. 
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Inledning 
I de yrkesetiska principerna (Lärarförbundet, 2001), vilka Lärarnas Riksförbund och 

Lärarförbundet har antagit tillsammans, står följande som vi lärare har att följa i vår 

yrkesutövning. 

Lärare förbinder sig att vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och 

därvid motstå otillbörlig påverkan (Lärarförbundet, 2001) 

När jag själv var elev i grundskolan gällde fortfarande de relativa betygen. De flesta lärare 

antydde att de hade ett visst antal av varje betyg att fördela i klassen. Klassens medelbetyg 

fick inte avvika mycket från andra klassers medelbetyg och det skulle helst vara 3,0. Detta 

gjorde att det var omöjligt för fler än 2-3 elever att få en femma i ex matematik. Vad var det 

som gjorde skillnad mellan betygen? Betyget var ett papper som lämnades ut vid 

skolavslutningen och skulle skrivas under av förälder. Hur skulle jag veta vad jag skulle göra 

för att förbättra mina chanser till ett högre betyg? Och hur var känslan för de som hade en 

eller flera ettor i betyget?  

Under de år då mina egna barn gick i grundskolan fick de vid varje läsårsslut ett läsårsbrev. 

Det innehöll en beskrivning av vad de gjort under året i respektive ämne, ju högre årskurs ju 

mer detaljerad beskrivning. I år 8 och 9 tillkom också en betygsliknande skriftlig bedömning. 

Den, tillsammans med ett flertal samtal under året, gav mina barn möjliga redskap för att 

påverka sin kunskapsutveckling.  

De senaste 2-3 årens arbete i skolan har präglats av diskussioner om pedagogiska planeringar, 

individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. För lärarna har det i många fall 

inneburit en väsentligt högre arbetsbörda än tidigare och samtidigt med detta en stor 

frustration över den tid det tar. När så Individuella utvecklingsplaner (Iup) infördes från 

Skolverket 2005, tvingades lärare in i en skriftlig dokumentation som de ansåg tog för mycket 

tid från själva undervisningen och planeringen av densamma (Skolverket, 2010). Som förälder 

eller annan utomstående kan det tyckas självklart att elevernas kunskaper och eventuella 

svårigheter dokumenteras och analyseras kontinuerligt för att ge eleverna så optimalt stöd 

som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Ur specialpedagogisk synvinkel är det enligt Skolverket viktigt med noggrann dokumentation 

kring elevers kunskapsutveckling, eftersom dokumentationen i mångt och mycket bör ligga 

till grund för beslut om specialpedagogiskt stöd. I de allmänna råden angående den 
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individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (Skolverket, 2008a) betonas att 

dokumentation av elevernas lärande och utveckling är ett stöd för att kunna bedöma 

kunskaperna i relation till de nationella målen. Av de skriftliga omdömena ska det framgå om 

eleven riskerar att inte nå de nationella målen och elevens individuella utvecklingsplan ska då 

kompletteras med ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2008b). Åtgärdsprogram är ett dokument 

som ska skrivas för att säkerställa att eleven får det särskilda stöd den har rätt till när eleven 

riskerar att inte nå de uppsatta målen (Skolverket, 2008b). Åtgärdsprogrammet avser en 

begränsad tidsperiod och kompletterar Iup när det skriftliga omdömet visar att eleven inte når 

de nationella målen 

I de flesta fall när ett åtgärdsprogram skrivs blir det aktuellt med specialpedagogiska insatser i 

någon form. Elevens skolsvårigheter beror inte sällan på svagheter i skolans organisation, 

relationer i och mellan klasser, krav och förväntningar från lärare, kamrater och föräldrar 

(Skolverket, 2008b). Vidare är de elever som är i behov av särskilt stöd en redan utsatt grupp 

då de inte riktigt anses uppfylla normen för det ”normala” (Persson, 2007). Dokumentationen 

kring elever i behov av särskilt stöd bör, enligt min mening, utformas med extra noggrannhet 

för att inte särskilja ytterligare, i den mening att den som redan kämpar hårt behöver extra 

mycket uppmuntran. Paralleller kan dras till barns olika sätt att förhålla sig till den egna 

dyslexidiagnosen. Zetterqvist Nelson (2003) menar att alla elever inte vill prata om sin 

diagnos, inte för att den är ett problem, utan för att den bedömningen ifrågasätter dem som 

personer, det är deras eget fel att de exempelvis inte kan läsa och skriva som de andra.  

I en av de senaste rapporterna om Skriftliga omdömen (Skolverket, 2010) redovisas en 

undersökning om hur skriftliga omdömen skrivs och används i praktiken. Rektorer, lärare, 

föräldrar och elever har där intervjuats om hur de ser på skriftliga omdömen. Ett resultat som 

framkommer, trots fortbildning och pedagogiska diskussioner ute på skolorna, är svårigheter 

för lärare att skriva skriftliga omdömen på ett tillfredställande sätt, både vad gäller utformning 

och innehåll. Redan Lpo94 föreskriver att lärarna vid utvecklingssamtal ska ge muntlig och 

skriftlig information till elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling. 

Övergången från det relativa betygssystemet till det målstyrda betygssystemet i Lpo94, och nu 

Lgr11, var ett sätt att göra bedömningen av eleverna mer tydlig och rättvis. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur skriftliga omdömen och bedömning uttrycks i 

statliga styrdokument och i litteraturen.  

I denna studie belyses följande frågor i de statliga styrdokumenten; 

 Vad och hur skrivs det om skriftliga omdömen och bedömning? 

 Hur har synen på bedömning och skolans samarbete med hemmen förändrats i 

styrdokumenten? 

Följande frågor belyses utifrån litteraturen: 

 Vad är bedömning? 

 Vilken innebörd kan bedömning ha för lärare och elev? 

 Hur är synen på implementering av skriftliga omdömen? 

 Vilka motiv finns till skriftliga omdömen? 

 Hur använder lärare skriftliga omdömen och bedömning? 

Centrala begrepp 
I texten förekommer några centrala begrepp som kan behöva förklaras för att underlätta 

läsandet 

Individuell utvecklingsplan, Iup, – infördes 1 juli 2005, ska innehålla en skriftlig 

framåtsyftande planering av hur elevens kunskapsutveckling ska främjas på bästa sätt och 

utgår från elevens starka sidor. Iup ska fr.o.m. 1 juli 2008 också innehålla ett skriftligt 

omdöme (Skolverket, 2008a). Iup följer eleven genom hela skoltiden men har olika innehåll 

beroende på var i kunskapsutvecklingen eleven befinner sig. 

Skriftligt omdöme – skriftlig dokumentation som beskriver elevens kunskapsutveckling i alla 

ämnen som eleven har fått undervisning i. Ett skriftligt omdöme bör utformas så att de ger 

tydlig information om elevens kunskap i förhållande till de nationella målen och tydligt 

signalera om eleven inte når målen som ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, femte och 

nionde skolåret (Skolverket, 2008a). (Ett annat dokument, tidigare benämnt skriftligt omdöme 

men sedan 2008 ändrat till skriftlig bedömning, kan skrivas istället för betyg när eleven inte 

når målen i år 9.) 

Betyg - formaliserad och standardiserad information i ett nationellt system, betygen sätts 

utifrån kursplanemål. Betygen räknas som summativa, då kunskapen värderas i efterhand. 
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Betyg är en myndighetsutövning med krav på insyn, dokumentation och likabehandling 

(Skolverket, 2008a). 

Summativ bedömning – en summering av vad en elev kan vid en viss tidpunkt, exempelvis 

betyg efter avslutad kurs (Björklund Boistrup, 2005) 

Formativ bedömning – en bedömning av vad eleven har lärt sig till en viss tidpunkt och vad 

eleven kan arbeta med för att utvecklas vidare (Björklund Boistrup, 2005). 
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Metod 
Här inleder jag med att beskriva den kvalitativa strategin i min forskning för att sedan välja 

perspektiv för studien. Vidare har min studie en hermeneutisk ansats och jag argumenterar för 

att resultatet analyseras med stöd av diskursanalys. En forskningsetisk reflektion följs av en 

beskrivning av hur jag genomfört studien samt hur jag gjort urvalet och datainsamlingen. 

Metodavsnittet avslutas med en diskussion om metoden. 

Metodval 
En kvalitativ forskningsstrategi är enligt Bryman (2002) en forskning som lägger tyngden på 

ord, att tolka och förstå olika typer av texter. Texter kan till exempel vara enkäter, 

livsberättelser, litteraturstudier och dokument av olika slag. Den kvalitativa forskningen är 

ofta induktiv vilket innebär att den utgår från empirin och då kan generera nya teorier. Ofta 

ses den kvalitativa forskningsstrategin som en direkt motsats till den kvantitativa, då den 

kvantitativa vill pröva redan uppkomna teorier, den sägs då vara deduktiv. En kvantitativ 

studie sker oftast genom insamling av data som redovisas i tabeller och diagram. Idag består 

många studier av både en kvalitativ och en kvantitativ del. 

En kvalitativ forskare har i uppgift att tolka och förstå den sociala verkligheten. Forskaren 

måste då vara medveten om att de egna förutfattade meningarna i så stor utsträckning som 

möjligt måste sättas inom parentes och att det inte går att vara fullt ut objektiv när man 

studerar en verklighet man själv är en del av (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Den 

tolkning som forskaren då kommer fram till kan därför inte ses som den absolut rätta, men 

resultaten måste göras så trovärdiga och sannolika som möjligt. Jag gör i min studie inga 

anspråk på att de resultat jag presenterar är de ultimata, då det är jag som valt ut den litteratur 

jag refererar till och min förförståelse till största delen är lärarens.  

Perspektiv 
Att tolkningen blir beroende av vilket perspektiv, vilken förförståelse jag som forskare har, är 

viktigt att ta hänsyn till (Charon, 1992). Vi ser verkligheten genom olika fönster men vi kan 

inte se genom alla samtidigt. Vi måste på ett eller annat sätt bestämma oss för vilket fönster 

som ger oss bäst utsikt. Beroende på vilket fönster vi väljer, betraktar vi omvärlden på olika 

sätt och vi står gärna kvar i samma fönster för att inte förändra utsikten, inte göra världen 

oförståelig. Det är svårt att byta utsikt efter som det rubbar våra cirklar och den erfarenhet och 

förförståelse vi har avgör vilket fönster vi väljer.  
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De texter som ligger till grund för den här studien har jag främst betraktat genom lärarens 

fönster. Jag är själv lärare vilket ger mig en god insikt i skolans värld samt fördelar i att vara 

bekant med läroplanstexter och andra dokument som rör skolans arbete. Genom min 

profession bedömer jag att jag har en god förförståelse i lärares arbete med att skriva skriftliga 

omdömen. Det faktum att jag nu är student ger mig även en annan typ av förförståelse, 

bedömningen sedd ur ett studentperspektiv. Förförståelse kan innebära både för- och 

nackdelar och jag återkommer i diskussionen till vad det inneburit för mig. 

Ansats 
En hermeneutisk forskare beskrivs ofta som den som tolkar författarens intentioner med den 

text som studeras (Bryman, 2002). Det behöver dock inte gälla inom alla grenar av 

hermeneutiken. Inom hermeneutiken är förförståelsen en förutsättning för förståelse av det 

som undersöks samt att den ökar möjligheten att förklara och tolka texten (Starrin & 

Svensson, 1994). Förförståelsen bör dock vara medvetandegjord hos forskaren för att göra 

tolkningen objektiv (Sjöström, 1994). Hermeneutiken har ingen specifik metod för att göra 

tolkningar, men varje tolkning måste prövas noggrant och dess grund dokumenteras. I mitt 

arbete har jag inspirerats av den allmänna tolkningsläran inom hermeneutiken som den 

beskrivs i Westlund (2005). Läromedelstexter studeras då bäst med hjälp av den allmänna 

tolkningsläran som innebär att forskarens uppgift är att förmedla innebörden av olika texter, 

forskaren är en budbärare (efter det grekiska ordet Hermes som betyder budbärare). Inom 

hermeneutiken finns Ricoeurs tankar (Sjöström, 1994),(Westlund, 2005) om den 

hermeneutiska spiralen som är öppen i båda ändar, vilket kan beskrivas som att texter både 

förklaras och tolkas. Tolkningen blir då abduktiv, det vill säga att frågor skapas med hjälp av 

förförståelsen och utifrån tolkningen av texten skapas nya frågor i en ständig utveckling.  

Analys 
Språk och därmed text kan ha flera funktioner och är en viktig del av vårt sociala system. Det 

används både för reflexion och för handling och fyller ingen funktion avskilt från andra 

människor. Sociala praktiker är handlingsmönster och vanor vi människor ägnar oss åt och 

där språkanvändningen är en viktig faktor (Bergström & Boréus, 2005).  

Att analysera texter innebär att urskilja och undersöka olika delar av texten och det låter sig 

göras på flera sätt beroende på vad avsikten med analysen är. Vid analys av texter av det slag 

jag valt att studera är syftet att undersöka texternas innebörd och jag väljer därför att 

inspireras av diskursanalysen. Diskurs är enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) 

företrädesvis synonym med begreppslig eller utredande och används om resonemang där man 

http://www.ne.se/


7 
 

 
 

går från premiss till slutsats. Diskurs kan också vara de språkliga mönster som avgör hur vi 

förstår, talar och skapar mening om världen och oss själva. När man vill undersöka hur ett 

visst problem framställs i text kan diskursanalys som metod vara lämplig att använda 

(Bergström & Boréus, 2005).   

Ett namn som i hög grad förknippas med diskursanalys är Michel Foucault. Hans syn på 

begreppet diskursanalys innebär i korta ordalag att både språk, sociala aktiviteter och sociala 

processer används för att göra verkligheten mer begriplig, diskurs är skapade tankesystem 

(Assarsson, 2007). Foucaults tankar kring diskurs fokuserar mycket på vad som gör skillnad, 

vad som är synligt respektive vad som inte är synligt i studerandet av olika diskurser och vad 

det är som skapar makt. Han menar att det finns företeelser som existerar i ett oberoende men 

som lyfts fram genom språket och tillsammans med andra fenomen bildar nya diskurser. 

Dessa nya diskurser blir av människan skapade sanningar som ska förstås i det sammanhang 

och den tid de är skapade. Sanningarna blir lätt till förhärskande maktstrukturer som 

bestämmer hur ett visst problem ska hanteras och kontrolleras (ibid.). 

Diskursanalys som metod kan ses som en oklar metod att använda för att analysera texter då 

analysmetoden är långt ifrån enhetlig. Det viktiga med diskursanalysen som metod är att den 

hjälper oss att förstå att språket är en kraft som formar världen på olika sätt beroende på hur, 

var och när språket används. När sanningar skapas om det normala skapar vi också därmed 

omedvetet sanningar om det onormala. Kopplat till bedömning är de fastställda 

kunskapskraven det normala, det alla förväntas klara. Det som inte benämns i kunskapskraven 

kan därmed ses som det onormala, det vi inte behöver kunna eller det vi förväntas kunna utan 

särskild ansträngning. Vad är den osynliga kunskapen, vad tar vi för givet att vi ska kunna 

(Fejes & Bolander, 2009). 

I min egen studie av styrdokument och litteratur om bedömning och skriftliga omdömen har 

jag låtit mig inspireras av Foucault då jag vill analysera vad som sägs, och därmed också vad 

som inte sägs, i texterna om skriftliga omdömen. De kategorier jag använt i min studie för att 

dela in och analysera mitt material, har jag inspirerats till från en artikel om bedömning från 

SAF och lärarförbundet (Pettersson, 2010). 

Forskningsetisk reflektion 
I en dokumentanalys av det här slaget finns ingen direkt person att få ett samtycke från då jag 

använt redan publicerade texter. Däremot kan det vara viktigt hur jag som författare 

formulerar mig, det jag inte skriver, medvetet eller omedvetet, finns också i texten i enlighet 

med Foucaults tankar. Jag har försökt att skriva utan pekpinnar, då jag inte gör anspråk på att 
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ha det ultimata svaret på hur skriftliga omdömen ska skrivas eller vad skriftliga omdömen 

innebär för lärare och elever. Min text är mera tänkt att vara ett stöd för alla kollegor ute i 

skolorna, som liksom jag har funderingar över arbetet med att skriva de skriftliga omdömena.  

Genomförande 
Fokus för den här studien är bedömning och de skriftliga omdömenas användning inför eller i 

elevens Iup. (En elev som inte når målen i år 9 kan få ett skriftligt omdöme istället för betyg, 

men det kallas då skriftlig bedömning). Jag har valt att ur ett lärarperspektiv studera vad som 

skrivs om skriftligt omdöme och bedömning i de statliga styrdokumenten, vilket här innebär 

skolans läroplaner, skollagen och skolverkets allmänna råd om Iup med skriftliga omdömen. 

Jag har valt att redovisa andra texter som skolverket står bakom, exempelvis Helena Moreaus 

och Steve Wretmans artiklar, under litteraturgenomgången då de visserligen för fram 

skolverkets tankar men också förtydligar ur ett eget perspektiv. Likaså hamnar promemorian 

från utbildningsdepartementet under litteraturgenomgången, då jag främst hänvisar till den 

undersökning, redovisad i promemorian, som föreligger densamma. För att också få en bild av 

vad forskningen säger om skriftliga omdömen och bedömning har jag läst in mig på litteratur, 

avhandlingar och några artiklar av internationella forskare. 

Jag har medvetet valt att göra en dokumentstudie för att tydliggöra både för mig själv och för 

andra lärare, vad det som är skrivet i lärares styrdokument om bedömning och skriftliga 

omdömen kan innebära. Intervjuer med lärare och rektorer om deras syn på skriftliga 

omdömen och hur dessa skrivs i praktiken finns beskrivet i andra studier, så därför har jag valt 

att utesluta det här. För att få en bakgrund till hur dagens bedömningssystem ser ut i skolan 

presenterar jag initialt i min litteraturgenomgång en kortfattad historisk tillbakablick om 

synen på skolans skyldighet att samarbeta med hemmen och att informera om bedömning. 

För att få en struktur och förstå i vilken ordning, och vilket innehåll, de olika delarna kan ha, 

har jag tagit stöd av Carlström & Carlström Hagman (2006). 

Datainsamling och urval 
Användningen av skriftliga omdömen för alla elever i alla ämnen eleven undervisas i är en 

relativt ny företeelse i skolan, lagkravet kom först 2008. En förutsättning för att ha möjlighet 

att skriva Iup och skriftliga omdömen är att lärare får en god kunskapsgrund om skriftliga 

omdömen, vad bedömning kan vara och bedömningens möjliga konsekvenser.  

Då jag sökt litteratur i bibliotekets kataloger har jag i princip inte hittat något som enbart 

handlar om skriftliga omdömen. Det finns några forskningsstudier, men de är till största delen 
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inriktade på vad lärare tycker om, och hur de använder sig av, skriftliga omdömen. När 

begreppet skriftliga omdömen översätts till engelska blir den vedertagna betydelsen written 

assessment och Individuell utvecklingsplan blir Individual Developement Plan. Det går dock 

inte att dra likhetstecken mellan begreppens användning utomlands och i Sverige.  

För att hitta litteratur vidgade jag min sökning till litteratur om bedömning och fick då 

betydligt fler träffar, detta även internationellt. Bibliotekets databaser har varit till stor hjälp i 

detta sökande. För att få en historisk bakgrund har jag valt att studera äldre läroplaner och då 

främst vad de skriver om utvecklingssamtal och föräldrakontakt. Dessa texter fick jag läsa i 

bokform på biblioteket eftersom det bara är den senaste läroplanen, Lpo94 och nu också 

Lgr11, som finns på skolverkets hemsida. Urvalet av litteratur har till stor del avgränsats till 

2000-talet för att vara så aktuell som möjligt angående bedömning, Iup och skriftliga 

omdömen. 

På skolverkets hemsida (www.skolverket.se) finns det kommentarmaterial om skriftliga 

omdömen och bedömning att ladda ner och skriva ut. Mycket av det materialet är tänkt att 

användas som informations- och fortbildningsmaterial för skolpersonal och förklarar mer 

ingående vad skriftliga omdömen är.  

Vid sökningar efter Grundskoleförordningar och SOU där bedömning, skriftliga omdömen, 

föräldrakontakt och samtal förekommer har jag använt mig av skolverkets och riksdagens 

hemsidor. För att hitta det jag var ute efter tog jag mailkontakt med Skolverket som gav mig 

vägledning i mitt sökande.  

Metoddiskussion 
Det innebär både för- och nackdelar att ha en förförståelse för det som ska studeras. I början 

av mitt arbete var jag inriktad på att studera bedömning och skriftliga omdömen ur ett 

lärarperspektiv i tanke om att kunna ta reda på varför skolan ska använda skriftliga omdömen. 

Varefter arbetet fortskridit och jag mer och mer studerat litteratur om bedömning har jag fått 

en annan och fördjupad förståelse för hur det är att bli bedömd och mer ödmjuk inför hur svårt 

det är att bedöma. Det är väsentligt att även kunna ha ett elev- eller studentperspektiv i 

bedömningssituationer. Det kan tyckas vara naturligt att ha det perspektivet aktuellt i nuläget, 

men det tog ett tag att komma underfund med det. Flera forskare (Holmgren, 

2010);(Pettersson, 2010) lyfter fram hur viktigt det är att eleven måste vara införstådd med 

vilka kunskaper som ska bedömas och vilka krav som gäller om bedömningen ska upplevas 

som bedömning för lärande.  
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Under studiens gång blev jag mer och mer medveten om att text används för att göra 

verkligheten begriplig och hur lätt språket blir till sanning och därmed makt. Foucaults tankar 

om språket (Assarsson, 2007) som en maktfaktor och hur viktigt det är som inte sägs i texten 

fick mig att läsa med nya ögon. Jag har haft funderingar på att strukturera texten i 

litteraturgenomgången annorlunda med tanke på att texten bör ha en röd tråd och inte vara 

alltför uppstaplad. Valet föll slutligen på att inte ändra i strukturen för att inte i alltför hög 

grad dölja det outskrivna. 
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Undersökning 

Styrdokument 
För att få kännedom om hur skolan genom åren sett på bedömning av elever och behovet av 

kontakt med hemmen har jag valt att uppmärksamma text i läroplanerna sedan 1955 som 

handlar om kontakt med föräldrarna och information om elevens kunskapsutveckling. Från 

varje läroplan redogör jag först för vad som skrivs om kontakten mellan skola och hem för att 

sedan visa på synen på bedömning. Genomgången av styrdokumenten följs av en 

resultatredovisning uppdelad i ett avsnitt om hur bedömning uttrycks respektive kontakt med 

hemmen. 

Läroplanen 1955 
I undervisningsplanen för folkskolan (1955) poängteras att ett gott förhållande mellan skola 

och hem är en viktig förutsättning för de ungas fostran. Läraren bör se till att föräldrarna 

känner sig välkomna till skolan och läraren bör också sätta ut mottagningstid för samtal. Det 

är en skyldighet för lärare som inte bor i skolan eller dess närhet, att en gång varje månad vara 

tillgänglig och ge föräldrarna tillfälle till samtal om eleven och dennes skolarbete. Det 

påpekas också att det är önskvärt med föräldramöten där olika aktiviteter kan förekomma, 

men också för att ge tillfälle för lärare och förälder att enskilt samtala om elevens 

skolutveckling. 

Betyg och bedömning (1955) ska vara ett uttryck för kvaliteten i arbetet och då med avseende 

på förmågan att reflektera, bedöma och dra slutsatser. För att kunna göra en rättvis bedömning 

bör läraren göra anteckningar och iakttagelser av elevens framsteg under hela terminen. Det 

föreligger inget krav om att lämna någon skriftlig information till föräldrarna utöver betyg. 

Lgr69  
Fjorton år senare finns en annan läroplan (Läroplan för grundskolan). Där åligger det läraren 

att ta en första kontakt med hemmet vid skolstart samt att ha mottagningstid då föräldrar kan 

komma för enskilt samtal om eleven. Däremellan kan det förekomma meddelanden åt båda 

håll, det poängteras särskilt att lärarens meddelanden inte bara ska vara av negativ karaktär. 

Skolan bör nu särskilt arbeta med de kvaliteter som innebär 

... tankens klarhet och reda, förmågan att pröva kritiskt och självständigt och motstå  
tendentiös påverkan, att analysera, jämföra och sammanfatta. (Lgr69, s13) 

 
Den bedömning som görs ska vara objektiv och inte bara hänförs till provresultat, samtliga 

prestationer under terminen eller läsåret ska medräknas. Det påpekas att det är relativt enkelt 
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att vara objektiv i sin bedömning när det gäller provresultat, betydligt svårare när det gäller 

självständigt tänkande, att kritiskt pröva och vid problemlösning. Minneskunskaperna bör inte 

övervärderas vid betygssättningen. 

Lgr80 
Elva år senare (Läroplan för grundskolan) skrivs inte alls lika mycket om bedömning i 

läroplanen. Däremot betonas att föräldrarna ska ges tillträde till skolan och få möjlighet att 

medverka i dess arbete. Skolan är här skyldig att ta kontakt med samtliga barns föräldrar två 

gånger varje läsår för samtal. Det bör då vara enskilda samtal och eleven ska ges möjlighet att 

närvara. Förutom samtalen har skolan en skyldighet att löpande underrätta hemmet om vad 

som händer i skolan. 

Samtalen ska ersätta betygen i år 1-7 och vara ett komplement till betygen för år 8-9. Det 

enskilda samtalet är till för att läraren ska informera om elevens resultat och skolutveckling 

men också för att kunna få del av föräldrarnas kunskaper om sina barn, alltför att få en så 

allsidig bild som möjligt av eleven.  

Fortfarande finns inga tydliga mål eller krav på vad eleven ska kunna. I kommentarmateriel 

(Skolöverstyrelsen, 1984) skrivs att man på samtalen ska kunna prata om elevens 

studieresultat, utveckling och situation utifrån elevens egna förutsättningar och föräldrarna 

ska kunna ge sina synpunkter. 

Lpo94  
I Lpo94 om Bedömning och betyg under Riktlinjer skrivs sammanfattat att läraren genom 

utvecklingssamtal ska främja elevens kunskapsutveckling och muntligt och skriftligt 

informera elev, hem och rektor om studieresultat och utvecklingsbehov.  

Här ska läraren samverka med hemmen och fortlöpande informera om elevens skolsituation 

och kunskapsutveckling samt hålla sig informerad om elevens personliga situation. Det är 

rektor som ansvarar för att personalen får den kompetensutveckling de behöver för att kunna 

samtala om, utvärdera och föreslå hur kunskapsutvecklingen hos eleven ska ske, men det 

åligger all skolpersonal att ha ett samarbete med elevens vårdnadshavare. Elev och 

vårdnadshavare har rätt till inflytande och påverkan i skolan. 

Skolan ska tydligt klargöra för föräldrarna vilka mål skolan har och stimulera eleven att vilja 

inhämta de kunskaper som kursplanerna uttrycker. Målen uttrycks här i två delar; mål att 

uppnå som den lägst godtagbara nivån och mål att sträva mot  
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Elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling ska främjas dels genom de 

utvecklingssamtal läraren ska ha med elev och vårdnadshavare men också genom den 

muntliga och skriftliga information som läraren fortlöpande ska delge både elev, förälder och 

rektor. Informationen ska beakta elevens kunskapsutveckling grundat på en allsidig 

utvärdering och presentera elevens utvecklingsbehov.  

Grundskoleförordningen  
Här har jag valt att titta närmare på grundskoleförordningen från 1994 respektive 2008 för att 

studera vad som är skrivet om hur och när Iup och skriftliga omdömen är tänkta att förmedlas 

till elev och föräldrar. 

Så här lyder texten från grundskoleförordningen 1994:1194  

7 kap. Betyg m.m. Utvecklingssamtal 
2 § Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en 
gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). 
På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till utvecklingssamtalet lämna 
skriftlig information om elevens skolgång. 
Sådan information får dock inte ha karaktären av betyg. Utvecklingssamtal skall i vissa fall resultera i ett 
sådant åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 §. 
 

Här står att skolan ska samtala med föräldrarna minst en gång per termin om elevens 

kunskapsutveckling och att läraren på begäran av vårdnadshavaren ska lämna skriftlig 

information om elevens skolgång. Det är här föräldrarnas ansvar att efterfråga ett skriftligt 

omdöme, något som troligtvis varken föräldrar eller lärare inte var så medvetna om. Det är 

först i och med ändringen 2008 som det blir obligatoriskt för lärarna att skriva skriftliga 

omdömen för alla elever, oavsett om föräldrarna efterfrågar det eller inte. 

I grundskoleförordningen från 2008:525 är ordalydelsen lite annorlunda: 

Ändring 2008:525 
Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång 
varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska 
grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. 
Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan  
1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får 
undervisning i, och 
2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som 
möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. 

Här framkommer att läraren är ålagd att dokumentera informationen om elevens 

kunskapsutveckling inför utvecklingssamtalet och sedan i elevens Iup. Likaså ska 
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dokumentationen vara knuten till läroplansmålen och kursplanerna. I de allmänna råden för 

den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2008a) skrivs som utgångspunkt för Iup att 

skolan ska ha underlag för att kunna informera elev och vårdnadshavare om elevens sociala 

och kunskapsmässiga utveckling. Elevens lärare bör dokumentera elevens utveckling och 

lärande och det bör tydligt framgå vilka insatser som ska göras av skolan och vilka insatser 

som kan göras av hemmet. Det är tydligare att det är skolan som har ansvaret för att elevens 

kunskapsutveckling sker enligt planen i Iup, hemmet kan hjälpa till. 

Vidare framkommer också följande i grundskoleförordningen 2008:525 

Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom 
ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om 
utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. 
Sådan skriftlig information om elevens skolgång som avses i andra och tredje stycket får ges även vid andra 
tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. 
Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 §. Förordning 
(2008:525). 

Av förordningen framkommer att det är rektor som beslutar om de skriftliga omdömenas 

utformning (Skolverket, 2008a) så att de passar den egna verksamheten och att de till formen 

får likna betyg, något som vid införandet av Iup 2005 inte var tillåtet. Omdömena ska nu 

innehålla en beskrivning av elevens kunskap i förhållande till målen i alla ämnen som eleven 

fått undervisning i och vara ett underlag för den framåtsyftande planeringen vid den fortsatta 

undervisningen. Skriftliga omdömen kan också innehålla en bedömning av elevens sociala 

utveckling om rektor så beslutar.  

Bedömning kan med fördel ses ur flera perspektiv menar Skolverket (2008a). Läraren 

bedömer eleven med den summativa bedömningen som är en bedömning av lärandet inför 

skriftliga omdömen och betygssättning. Den formativa bedömningen som läraren också bör 

använda sig av, innebär en bedömning för lärande och syftar till att ge eleven redskap för att 

nå nya kunskapsmål. Läraren bör också i samarbete med sitt arbetslag och i samarbete med 

eleverna bedöma i vilken mån undervisningen har lett fram till det planerade (Skolverket, 

2008a). 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm#K7P2S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm#K7P2S3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm#K5P1
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Lgr11 
Skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång och detta 

gemensamma ansvar ska skapa de bästa förutsättningarna för elevens utveckling och lärande. 

I Lgr11 betonas vad alla som arbetar i skolan ska göra och vad läraren ska göra. Genom 

utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen ska elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling främjas.  

Den nya läroplanen skiljer inte längre på mål att uppnå och mål att sträva mot utan här 

betonas att skolans mål är att varje elev. Det tydliggörs att det är de nationella målens 

kunskapskrav som gäller och att lärarna tillsammans med eleverna ska planera och utvärdera 

undervisningen. Från och med läsåret 2012/2013 ska de nya betygskriterierna A-F användas 

fullt ut i årskurserna 6-9. 

Sammanfattning av de statliga styrdokumenten 
Här presenteras en sammanfattning av hur bedömning uttrycks i styrdokumenten från 1955 

fram till idag, följt av ett avsnitt om vad styrdokumenten skrivit om kontakt med hemmen 

under samma period. 

Bedömningens uttryck i styrdokumenten 

För att adekvat kunna bedöma elevens kunskaper bör läraren, enligt folkskolans läroplan 

1955, kontinuerligt dokumentera elevens kunskaper och framsteg, men behöver inte redovisa 

detta till föräldrarna. Betyget som sådant räknas som en fullgod bedömning av elevens 

kunskaper men ska också innefatta förmågan att reflektera, bedöma och dra slutsatser. I vilken 

grad dessa delar fanns med i bedömningen är svårt att veta något om då underlaget inte 

behövde redovisas till elev och förälder. Fortfarande i Lgr69 ska elevens förmåga att 

analysera, jämföra och sammanfatta vara en grund för bedömningen som ska innefatta hela 

läsårets prestationer och då inte bara provresultat. En särskild påpekan görs att det kan vara 

svårt att var objektiv när kunskaper, andra än ren fakta, ska bedömas.  

Lgr80 öppnar upp för ett aktivt deltagande från elevens sida vid samtalet. Här ska elevens 

studieresultat och kunskapsutveckling diskuteras och elev och föräldrar ska kunna få framföra 

sina åsikter. Ännu mer öppet blir det i och med införandet av Lpo94 och framför allt när 

texten om Iup skrivs in, först 1999 och sedan med ett förtydligande om skriftligt omdöme 

2008. Fortfarande ska bedömningen grundas på en tydlig dokumentation av elevens 

kunskapsutveckling, men nu i varje ämne åtföljt av vilka insatser som behövs för att nå ännu 
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högre. I Lgr11 påpekas att dokumentationen ska delges elev och föräldrar och att de ska vara 

delaktiga i planeringen av de framåtsyftande åtgärderna.  

Genomgången av styrdokumenten visar att synen på hur kunskap ska bedömas i skolan har 

förändrats. Undervisningen under 1800-talet satte stort värde på muntlig utantillkunskap, det 

var viktigt att kunna katekesen och att kunna läsa innantill. Folkskolan införde standardprov 

1949 med motiveringen att elever skulle få rättvisa betyg och 1960-talets skola införde 

skolmognadsprov vilket skulle garantera homogena klasser(Lundahl, 2010). Med 60-talet 

kom också det relativa betygssystemet som skulle garantera att ingen lärare gav sin klass 

högre betyg än någon annan. Under 1990-talet infördes så det målrelaterade betygssystemet 

(Lpo94) där individens ansvar blev allt tydligare i läroplanstexten. Nu står vi för ännu en 

förändring i skolan i och med Lgr11 när betyg ska sättas redan från år 6. De nuvarande 

betygen Mycket Väl Godkänd, Väl godkänd, Godkänd och Icke Godkänd ersätts i Lgr11 av 

ett betygssystem från A-F, där F i princip motsvarar dagens IG. 

Kontakt med hemmet 

Läroplanerna visar på en viss förändring från då till nu vad gäller skolans kontakt med 

hemmen och bedömning av eleven. Redan undervisningsplanen för folkskolan från 1955 

poängterar att det är viktigt med ett gott förhållande mellan skola och hem. Skolan bör 

erbjuda föräldramöten och möjlighet till samtal om elevens kunskapsutveckling, en viss 

fostransaspekt framträder också. I läroplanen från 1969 åligger det läraren att ta kontakt med 

hemmet för enskilt samtal om eleven och om läraren inte bor invid skolan ska det finnas 

mottagningstid där föräldrarna kan komma för att diskutera sitt barns skolutveckling. I Lgr80 

ska skolan ta kontakt med hemmen för samtal två gånger per år och nu ska också eleven ges 

möjlighet att delta i samtalet. En fundering infinner sig då genast hur den elev kände sig som 

av en eller annan anledning inte fick möjlighet att delta i samtalet. Hur skulle det 

överhuvudtaget var möjligt att förändra/förbättra resultaten utan att få ta del av lärarens 

bedömning? Samtalet skulle dessutom vara en ersättning för betygen i år 1-7 och ett 

komplement till betygen i år 8 och 9. I kommentarmaterialet som finns från 1984 skriver man 

att samtalet ska vara ett samtal utifrån elevens förutsättningar.  

Idag kallar vi det utvecklingssamtal och elev, förälder och lärare ska minst en gång varje 

termin samtala om elevens kunskapsutveckling (Lpo94). Här förutsätts att eleven är delaktig i 

sin strävan mot kunskapsmålen och skolan är skyldig att delge de kunskapskrav som är 
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fastställda för att nå målen. I Lgr11 blir det än mer tydligt vad som är skolans mål för varje 

elev och vad all personal i skolan ska göra för att eleven ska nå de nationella kunskapskraven. 

Sett till styrdokumenten har lärares skyldighet att lämna information till elev och 

vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling i skolan ökat, likaså ställs större krav på elevs 

och vårdnadshavares delaktighet i att eleven når de uppsatta kunskapsmålen. 

Dokumentationen som Iup och skriftliga omdömen grundas på, ska tydligt visa elevens 

kunskapsutveckling och vad som kan vidareutvecklas. Inte i Lpo94 och hitintills inte heller i 

Lgr11 nämns ordet skriftliga omdömen och ingenstans finns där någon information om hur 

den skriftliga redovisningen som omnämns ska gå till. För att i någon mån förstå hur, vad, när 

och varför de skriftliga omdömena ska skrivas får läraren läsa de allmänna råden (Skolverket, 

2008a).  
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Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången börjar med några historiska tillbakablickar, främst inriktat på hur och 

vad skolan har bedömt, för att sedan referera till vad bedömning står för och vilka effekter 

bedömning kan få. Jag visar på svårigheter med implementeringen av lärares arbete med att 

skriva de skriftliga omdömena och varför det ska finnas skriftliga omdömen i dagens skola. 

Vidare redogör jag för vad det kan innebära att skriva skriftliga omdömen och hur lärare kan 

göra bedömning av elevers kunskaper. Till sist finns en schematisk bild över arbetet med Iup 

och skriftliga omdömen. Litteraturgenomgången följs av en sammanfattning av respektive 

avsnitt. 

Vad har skolan bedömt – från utantillkunskap till självvärdering.  
Lundahl (2010) menar att bedömningen av svenska folkets kunskaper kan sägas ha startat 

med de husförhör som hölls i hemmen på 16-1700talet. I kyrkolagen från 1686 stadgades att 

alla skulle få undervisning i läsning och katekeskunskap. Vid husförhören antecknades betyg i 

både innanläsning, katekeskunskap, begrepp och förstånd. Oftast skrevs också något om 

personligheten som kanske halt eller reslig. Någorlunda enhetliga betyg infördes 1820 och då 

skrevs det vitsord i uppförande och flit. Det var också vanligt att anteckna framgång i de olika 

ämnena. Läskunnigheten bedömdes i en 5-gradig skala, från att ha börjat läsa till läser med 

färdighet. 1842 kom så folkskolestadgan som sa att alla barn ska börja skolan senast vid slutet 

av sitt nionde levnadsår. Till att börja med var det endast utantillkunskaperna som bedömdes, 

först 1859 bedömdes de skriftliga kunskaperna i slutexamen (Lundahl, 2010).  

När alla skulle gå i skolan behövde man skaffa sig en uppfattning om vad ett barn kunde 

förväntas lära sig vid en viss ålder. Av tradition har skolan skiljt på normala och avvikande 

barn (Börjesson & Palmblad, 2003) och etiketterat dem både som funktionshindrade, 

utvecklingsförsenade, sinnesslöa och överaktiva. Redan på 1940-talet använde man sig av 

skolmognadsprov och intelligenstester (Lundahl, 2010) för att kunna anpassa kunskapskraven 

efter det normala barnet. I folkskolan införde man standardprov 1949 både för att kunna ge 

eleverna rättvisa betyg och för att ge dem möjlighet att studera vidare på läroverken men 

främst som en mätsticka för lärarna. Det blev då fokus på hur man sorterade och 

klassificerade elever istället för att som det var tänkt, fokus på hur man främjade 

kunskapsinlärning. 

För att differentiera eleverna i en strävan att få så homogena klasser som möjligt, införde man 

1962 skolmognadsprov för att se om eleven var redo för att börja skolan och då i vilken klass. 

Skolan har alltid setts som både kunskapsförmedlare och uppfostrare. Även om betyg i 
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uppförande och ordning upphörde 1969 har skolan alltjämt kvar sin fostrande roll (Forsberg & 

Lindberg, 2010) och idag får skriftliga omdömen skrivas om elevens utveckling i övrigt, med 

rektors medgivande. Förr fostrade man eleverna med yttre disciplinering som aga och 

skamvrå, idag är det mer en inre disciplinering då eleven ska övervaka sin egen utveckling. 

Bedömningens form har också ändrats, från dåtidens muntliga med handuppräckning, 

utantillrabblande och läxförhör till dagens tester, diagnoser, prov och elevens egen portfolio 

med självutvärdering (ibid.) 

Senare under sextiotalet avvecklades skolmognadsproven vilket borde ha medfört ett minskat 

granskande av elevers eventuella fel och brister men Börjesson (2003) menar att granskandet 

istället har ökat. Vi diagnosticerar som aldrig förr och har stora krav på att alla ska bli 

godkända (ibid.). 

Det dröjde till in på 1990-talet innan man började diskutera hur man kunde använda betyg och 

bedömning så att de inte bara fokuserade på faktainhämtning, utan faktiskt främjade en 

allsidig kunskapsinlärning. Bedömningen blir mera komplex när delar som 

informationshantering, argumentation, samarbete och ansvar för sitt eget lärande ska ingå. 

Samtidigt är det en risk att de enkla bedömningsformerna tar över när kraven på kontroll av 

skolan ökar (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). I och med införandet av Lpo94 började 

man diskutera integrering och senare inkludering som ett sätt att komma bort från att särskilja 

elever och man införde också det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet för att eleven 

skulle få betyg efter kunskapsnivå. Antalet godkända elever blev ett sätt att mäta kvalitet i 

skolan (ibid.). Det kunskapsrelaterade betygssystemet kvarstår även med Lgr11. 

Innebörd av bedömning 
Betygens vara eller inte vara, deras utformning och vad vi bedömer har diskuterats lika länge 

som det har funnits en skola (Forsberg & Lindberg, 2010). 1990-talets inriktning med mål och 

kunskapsrelaterade betyg har dock tvingat skolan och lärarna att kommunicera mera om 

bedömningarna. Enligt Forsberg & Lindberg (2010) behövs betygen dels för att kunna utfärda 

examina och för att kunna godkänna eleverna men också för att informera föräldrarna om 

elevernas kunskapsutveckling. Inte minst behövs betygen som redskap för urval till högre 

utbildning och arbete. Den gräns för godkänt som har funnits sedan Lpo94 infördes har enligt 

Forsberg & Lindberg (2010) tydliggjort hur väl skolan lyckats i sin ambition att utbilda alla 

elever. Elevernas resultat blir då ett mått på hur väl skolan lyckas i sin föresats att utbilda 

eleverna enligt läroplanen. 
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Enligt Skolverket (2008a) används skriftliga omdömen för att tala om ifall eleven når uppsatta 

mål och kriterier. Bedömning är alltid värderande menar Pettersson (2010) och är en process 

bestående av flera delar både när den är summativ och formativ. Bedömningen bör grundas på 

vilket innehåll och i vilken form stoffet ska behandlas och hur eleven arbetar med och tar till 

sig innehållet i uppgiften. Det måste finnas tydliga bedömningskriterier relaterade till 

kunskapsmålen och information om hur återkopplingen ska ske. En bedömning bör också 

innehålla någon form av självutvärdering av uppgiften, vilken sedan tillsammans med 

resultatet och återkopplingen blir en grund för hur arbetet ska fortskrida. Ofta framställs den 

formativa bedömningen som den mest användbara men den formativa bedömningen behöver 

den summativa som grund (ibid.). Om eleven utifrån den formativa bedömningen kan känna 

att det här kan jag och det här vill och vågar jag fortsätta med blir det en positiv utveckling. 

Om eleven däremot får en bedömning som pekar på fel och brister blir utvecklingen den 

motsatta. Om det inte går att ge en positiv återkoppling är det enligt Hodgen & William 

(Pettersson, 2010) bättre att låta bli. 

Sadler i (Lindström, 2005) beskriver bedömning för lärande som ett lärande för att ta eget 

ansvar. Han menar att eleverna måste ha olika strategier att arbeta efter för att kunna nå de 

uppsatta målen, alltefter vilka förväntningar som ställs och det ansvar eleven måste ta för sitt 

eget lärande. Likaså måste eleven hela tiden ha tillgång till de krav som skolan ställer och 

kunna jämföra dem med den egna prestationen för att på sikt kunna ta eget ökat ansvar för sin 

kunskapsinlärning. Läraren måste också vara införstådd med vilka kunskapskvaliteter som är 

relevanta för den aktuella uppgiften för att kunna bedöma elevens arbete. Återkopplingen till 

eleven bör innehålla förslag på hur eleven ska arbeta vidare med sin kunskapsutveckling mot 

nya mål, inte bara vara en summativ rapport med resultat (ibid.). 

Lärargrupper på gymnasiet i Borås har under läsåret 2008/2009 utvecklat formativ bedömning 

(Holmgren, 2010). De använder sig av begreppet bedömning för lärande, förkortat BFL, 

översatt från engelskans assessment for learning. I texten som beskriver de samtal lärarna haft 

angående bedömning uttrycker en lärare Karin tydligt vad det är frågan om. 

Bedömning av lärande gör läraren till en observatör och kontrollant av eleven  

medan bedömning för lärande gör läraren delaktig i elevens utvecklingsprocess. 

 (Holmgren, 2010, s 166) 

BFL har ett framåtriktat och utvecklande perspektiv. För att BFL ska fungera måste tre saker 

vara tydliga för eleven; målet för arbetet, bevis på elevens läge i förhållande till målet och hur 
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eleven ska arbeta för att komma närmre målet. Lärarna träffas regelbundet för att diskutera 

hur de ska utveckla BFL så att eleverna blir mer medvetna om sin egen kvalitet och hur de ska 

utveckla den vidare. Att eleven ser bevis på var de ligger i förhållande till målet är avgörande 

för att eleven ska förstå vad som krävs för att nå längre, men avgörande är också att eleven 

tränas i att bedöma egna och andras arbeten för att utveckla förståelse för kvalitet.  

Elevers, och föräldrars, delaktighet betonas alltmer i läroplanerna. Eleverna ska ha inflytande 

över och vara delaktiga i planerandet av undervisningen vilket ställer krav på läraren 

(Carlgren, 2002). Om lärare i detalj tillsammans med eleverna planerar vad som ska göras och 

vad som ska bedömas riskerar hela undervisningen att bli ett enda planerande. Å andra sidan 

lämnas många elever i ovisshet om vad som krävs av dem om de inte får tydlig information i 

förväg. Här gäller det för läraren att diskutera med eleverna att det är förmågor och kvaliteter 

som bedöms i enlighet med de nationella kriterierna. Carlgren gör paralleller med 

konståkningen där åkaren kan vara med och styra vilka moment som ska ingå i programmet 

men inte vilka kvaliteter som bedöms.  

Lärare har alltid, mer eller mindre, använt bedömning som ett redskap för att anpassa 

undervisningen men då varit hänvisade till att själva lista ut vad som varit effektivt. Holmgren 

(2010) hänvisar till en forskning av Black & William gjord 1998, Assessment and Classroom 

Learning, där de visar att för att kunna förändra verksamheten i skolan och därmed i 

klassrummet måste själva undervisningsprocessen studeras, dvs. samspelet mellan lärare och 

elever. Black och Williams forskning 1998 visar enligt Holmgren (2010) att bedömning kan 

vara ett mycket effektivt sätt att öka elevers kunskapsutveckling. 

Betydelser av bedömning 
Prov och bedömning av prov används för att stämma av var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling. Ofta sätts betyg i form av en bokstav eller siffra, ibland kompletterat 

med en kommentar. En undersökning av Butler 1988 (Holmgren, 2010) visar att 

kommentaren sällan får den tänkta effekten om den ges samtidigt med betyg. Eleven ser då 

bara betyget och uppfattar det som ett omdöme om sig själv och ser inte hur arbetet skulle 

kunna utvecklas. Kommentaren ses som negativ respons istället för den från läraren tänkta 

positiva.  

Bedömning i traditionell mening kan av eleverna uppfattas negativt då den används för att 

sortera ut de som kan och de som inte kan. Bedömning enligt BFL (Holmgren, 2010) gör 

istället att eleven blir medveten om vad som kännetecknar kvalitet i skolarbetet och ger eleven 
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en möjlighet att påverka sin egen utveckling, eleven lär sig att lära. Den framtida 

skoldiskussionen måste handla om vilka kvaliteter vi når i skolan och där kan vi använda oss 

av de nationella proven. Resultaten får inte enbart ses som ett rankingmått på var i listan 

respektive skola hamnar utan resultaten måste analyseras för att klargöra vilka kvaliteter vi 

når eller inte når. Då används de summativa resultaten från proven på ett formativt sätt 

(Holmgren, 2010). Det viktigaste är (Holmgren, 2010) att skapa en medvetenhet om vad 

kvalitet i skolan innebär, både i fråga om kunskap som i förmåga, förståelse och förtrogenhet. 

Vallberg Roth (2010a), som studerat hur bedömning görs inom förskolan, är kritisk mot 

dagens utveckling i skolan med de ökade kraven på dokumentation av elevens kunskaper och 

utveckling. Vallberg Roth (2010a) menar att det är värt att lyfta frågan om all den tid vi lägger 

på att dokumentera är verkningsfull. Vi borde istället lägga mer tid på att diskutera hur vi 

bedömer och vilka konsekvenser våra bedömningar får för ett framtida lärande (ibid.)  

Sverige har sedan Lpo94 ett målrelaterat betygssystem, där resultatet främst används för 

studenternas val och antagning till högre utbildning. Wikström (2005) ser som en konsekvens 

av detta system att konkurrensutsatta skolor tenderar att var mer generösa i sina bedömningar 

vilket medför att skolan får en högre andel elever som når målen än vad som kanske 

egentligen är fallet.  

Av tradition är skolans mål att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Säljö (2007-10) 

menar att Sverige är fångat i det amerikanska (och internationella) sättet att tänka att skolan 

ska leverera så att skattebetalarna får valuta för sina pengar. Detta övervakas genom 

nationella prov, betyg vid fler tillfällen och mer kontroll av skolan. Skolan kan ses som ett 

företag med ökad produktivitet som mäts i elevernas kunskapsnivå vilket stämmer med en 

traditionell syn på kunskap (ibid.).  

Dagens krav på kunskap och framtida kompetens går inte att mäta på detta sätt. Tidigare 

utövades undervisningen med en auktoritär syn på skola och bilding. Elever fostrades både 

med hårda och ibland kännbara metoder, aga var ju tillåtet fram till 1968. Utbildningen var 

inte demokratisk, inte tillgänglig för alla och eleverna hade inget att säga till om. Det 

viktigaste var att kunna återge lärarens ord eller det som stod i läroboken. Ifrågasättande 

premierades inte (Säljö, 2007-10). 

I takt med att industrin utvecklades och arbetslivet överlag krävde högre kompetens behövde 

skolan förändras. Dagens it-teknik och informationsrika värld kräver en aktiv individ som är 

medveten om sin kunskap på alla nivåer och om hur man utvecklar den vidare. Hur eleverna 
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blir en del av det sociala samhället kan relateras till Deweys tankar (Säljö, 2007-10) om att 

människan lär genom att vara aktiv, genom att lyssna och diskutera med andra. Vi får och 

utökar vår kunskap i relation till andra, genom ett samarbete med de runt omkring oss. Skolan 

måste möta den utvecklingen genom att låta eleverna bli delaktiga i, och ta ansvar för, sin 

utbildning. Detta kan ske genom att lära eleverna att förstå, tolka, kritiskt bedöma och dra 

slutsatser. Fokus bör läggas på vägen till lärandet, på processen och inte på resultatet. Det är 

eleven själv som måste göra arbetet med att ta till sig kunskaper, läraren kan bara påvisa vad 

och hur (Säljö, 2007-10). 

Syftet med formativ bedömning är att lära om hur lärande sker, både hos eleven och hos 

läraren (Stobart & Gipps, 2010). Ett ökat medvetande om hur inlärning sker underlättar 

fortsatt kunskapsinhämtning. En viktig faktor för lärande är feedback, återkoppling. 

Återkopplingen är till för att klargöra vad som behöver göras för att nå nästa mål. 

Återkoppling är i sig självt ingen snabb och enkel lösning, det har stor betydelse hur den 

används om den ska få avsedd effekt. Exempelvis beror det på hur väl motiverad eleven är att 

lära, komplexiteten i undervisningen, elevens kunskapsnivå och lärarens kvalitet på 

återkopplingen. En återkoppling av ett prov där bara resultatet framgår, 23poäng av 30 

möjliga, ger inget stöd för fortsatt lärande, även om det kompletteras med en kommentar. 

Eleven ser då bara resultatet, inte kommentaren. För att verkligen vara effektiv behöver 

bedömningen vara direkt kopplad till undervisningen och uppmuntras att innehålla synpunkter 

på elevens kunskapsutveckling, inte antalet rätt och fel på provet (Stobart & Gipps, 2010).  

Implementering 
Den departementspromemoria (Utbildningsdepartementet, 2008) som ligger till grund för 

beslutet om Iup med skriftliga omdömen uppmärksammar behovet av fortbildningsinsatser 

kring att konkret formulera Iup och skriftliga omdömen. Dessa fortbildningsinsatser bedöms 

behöva fortsätta fortlöpande under kommande år. Skolverkets rapport (2010a) beskriver att 

den knapphändiga och den inte allför utförliga informationen som finns att tillgå om hur 

skrivandet av omdömena ska gå till, samt att det inte finns något enhetligt dokument att följa, 

har gjort det svårt för lärare att skriva de skriftliga omdömena. Utvärderingen av 

implementeringen av Iup med skriftliga omdömen visar bland annat att det är svårt för lärare 

att veta hur och vad de ska göra, samtidigt som det tagit mycket tid från den ordinarie 

undervisningsplaneringen. I och med att skolorna själva fått planera hur de ska arbeta med att 

genomföra Iup med skriftliga omdömen ser det mycket olika ut på skolorna runt om i Sverige 

(Skolverket, 2010a).  
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I England (Black, 2010) var svårigheterna med att införa ett formativt bedömningssystem i 

slutet av 1980-talet främst att det fanns brister i definitionen av formativ bedömning och att 

det fanns en konflikt mellan summativa test och formativ bedömning. Det fanns också en 

ovilja att acceptera att formativ bedömning skulle vara en praxis i skolan och att den krävde 

ett både hårt och svårt arbete från lärarnas sida. Black (2010) konstaterar att en formativ 

bedömning är en bedömning för lärande som måste börja där eleven är och involvera eleven i 

undervisningen, tydliggöra målen och kunskapskraven för att främja ett aktivt lärande. Elever 

som uppmuntras och tillåts ställa frågor och ta aktiv del i diskussioner, även om de har fel, lär 

bättre än de som inte är aktiva. 

Motiv till skriftliga omdömen 
Departementspromemorian (Utbildningsdepartementet, 2008) redogör för anledningen till att 

Iup med skriftliga omdömen föreslås träda i kraft från 1 juli 2008. Sedan 1 juli 2005 har 

lärarna i en Iup sammanfattat de insatser som behöver göras för att eleven ska nå de uppsatta 

målen. Iup skulle då skrivas framåtsyftande men fick inte innehålla några betygsliknande 

omdömen. Promemorian hänvisar till att föräldrar och elever i allt större utsträckning kräver 

att få tydliga besked om på vilka grunder bedömningen görs och vilka utbildningsinsatser som 

behövs för att eleven ska nå målen. Framför allt upplevdes inte utvecklingssamtalen ge 

tillräcklig information om kunskapsutvecklingen i de lägre åldrarna och kompletteringen med 

skriftliga omdömen från år 1 i alla ämnen förväntades då ge förbättrat resultat. De skriftliga 

omdömena är en allmän handling, precis som betyg, och är avsedda att komplettera den 

muntliga informationen vid utvecklingssamtalet (Utbildningsdepartementet, 2008).  

Moreau (2010) beskriver uppdraget med Iup och skriftliga omdömen från 1 juli 2008 som att 

det har två syften. Det ena är att skolan ska kunna ge föräldrar och elever tydligare 

information om elevens kunskapsutveckling. Det andra syftet är att få en ökad måluppfyllelse 

genom att sätta fokus på tydligare planering och bedömning som följer de nationella 

styrdokumenten. Motivet till att införa Iup med skriftliga omdömen var att öka tydligheten 

och främja elevens måluppfyllelse. Att behöva skriva ett skriftligt omdöme i varje ämne som 

eleven undervisas i skapar stora krav på planering, dokumentation och bedömning i enlighet 

med styrdokumenten. Moreau (2010) påpekar att om måluppfyllelsen är för låg är det inte för 

att lärarna gör ett dåligt jobb utan att fokus inte har varit på det som är läroplanernas och 

kursplanernas mål.  
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Utvecklingen av den alltmer politiskt styrda skolan medför en ökad kontroll av både lärares 

och elevers kunskaper (Lilja, 2010). Den ökade kontrollen sker i syfte att säkra 

utbildningskvalitén i den svenska skolan för att göra den konkurrenskraftig på den globala 

marknaden. Kontrollen medför krav på noggrannare dokumentation av elevens 

kunskapsutveckling för att skapa ökad effektivitet och maxade kunskaper hos eleverna.  

Lärande kan ske på olika sätt i syfte att förbättra undervisningen (Vallberg Roth, 2010). När 

bedömning går från traditionell summativ till nu aktuella formativ behöver elever lära sig att 

tänka över frågor som Vad lär jag mig? Varför behöver jag lära mig? Vad har jag för nytta av 

det? Svaren på dessa frågor bör sedan användas av eleven för att öka måluppfyllelsen, vilket 

på sikt skapar goda medborgare och ett ökat välstånd i samhället (ibid.). 

Hur bedömning kan göras och användningen av skriftliga omdömen 
För att kunna göra en adekvat bedömning av elevens kunskaper och förmågor krävs en stor 

medvetenhet hos de som bedömer (Pettersson, 2010). Vad det är som ska bedömas och hur 

det ska göras är grundläggande frågor men också varför och när. Inte minst viktigt är att den 

som bedömer är medveten om styrkor och svagheter i sina egna och andras bedömningar för 

att kunna göra bedömningen objektiv. Bäst är (Pettersson, 2010) att göra bedömningar 

gemensamt och att de är så transparenta som möjligt. Det ska vara tydligt vad som bedömts 

och på vilka grunder. 

En gemensam bedömning i lärarlaget ger möjlighet till feedback, att diskutera och tolka 

grunden för bedömningen (Pettersson, 2010). Synen på kunskap, om lärande och 

undervisning är väsentlig för att kunna göra en adekvat bedömning. Som lärare måste du vara 

påläst om läroplan och kursplaner för att kunna bedöma det som ska bedömas och inte det du 

själv tror eller tycker är väsentligt. Det är heller inte oväsentligt vad som väljs bort för att inte 

bedömas. 

I artikeln (Pettersson, 2010) hänvisas till internationella undersökningar, som PISA och 

PIRLS, som syftar till att göra jämförelser mellan skolor i olika länder. För att dessa 

undersökningar ska kunna användas i jämförande syfte blir de starkt begränsade i vad de 

faktiskt visar. Uppgifterna ska uppfattas på liknande sätt över världen, fast eleverna har olika 

kultur- och språkbakgrund och de ska också kunna bedömas likvärdigt trots olika läroplaner 

och bedömningstraditioner. Urvalet av uppgifter som är lämpliga för internationella 

jämförelser blir då av naturliga skäl starkt begränsade och likaså begränsas vad som går att 

utläsa av resultaten. 
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Hur vi bör tänka vid bedömning kan illustreras så här;  
En viktig utgångspunkt vid bedömning är att göra det väsentligaste bedömbart  

och inte det enkelt mätbara till det väsentligaste. (Pettersson, 2010, s. 10) 

 

…there is a tendency to value what is measured rather than measuring what is valued. 

    (Broadfoot, 2010, s. 243) 

Bedömningar som görs måste inriktas på hur eleverna lär såväl som på resultatet av lärandet 

och vara en del av själva undervisningen (Korp, 2003). I undervisningen måste bedömningen 

stimulera det lärande som undervisningen har som syfte. Korp (2003) relaterar till en 

undersökning av Blacks (1999) om bedömning i klassrummet som visar att om eleverna lär 

sig hur de kan arbeta för att nå målen och att bedöma sitt eget lärande har det större effekt på 

elevernas motivation än vad yttre belöningar har. Undersökningen visar också att varje 

bedömning av elevens kunskaper måste skrivas mot bakgrund av hur eleven lär sig och vad 

som är möjligt att utveckla inom ämnet. 

Pettersson (2005) menar också att både elev och lärare måste få utbildning i hur och vad man 

bedömer. Bedömning med kvalitativ feedback är ett kraftfullt verktyg för elevens 

kunskapsutveckling, men då måste eleven få tid för reflektion och utvärdering av den egna 

arbetsinsatsen och kunskap om vad och hur läraren bedömer. Vad och hur läraren väljer ut det 

som ska bedömas ger tydliga signaler till eleverna vad som anses viktigt att kunna. För att 

kunna bedöma allt krävs långt fler resurser än vad vi vill och har tillgång till.  

Dagens bedömning inriktas alltmer på hur eleven når sina resultat, inte de faktiska resultaten i 

sig (Vallberg Roth, 2010). Likaså har bedömningen förskjutits från att ha varit lärarens 

enskilda angelägenhet till att vara en kollektiv bedömning där både lärarens, arbetslagets, 

elevgruppens och den egna självvärderingen finns med. 

I skolans värld, och samhället i stort, bedömer vi gärna vad som är normalt eller inte. Grunden 

för dessa bedömningar (Börjesson & Palmblad, 2003) är ofta skolans och samhällets outtalade 

normer. De tester som görs av experter för att avgöra vilka elever som är i behov av särskilt 

stöd är sällan tillgängliga för gemene man, vare sig praktisk eller teoretiskt. Att inte veta på 

vilka grunder ett beteende bedöms som avvikande, gör det svårt att faktiskt veta vad som är 

avvikande, om det nu finns något beteende som kan ses som avvikande. Om någon bedöms 

som avvikande innebär det en segregering och för många skolor en möjlighet att få ökade 

resurser (Börjesson & Palmblad, 2003).  
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I England har kritiska röster höjts mot den traditionella utvärderings och bedömningsformen 

med kryssfrågor och antal rätt som är enkel att använda men bara ger en begränsad kunskap 

om elevens färdigheter. Broadfoot (2010) menar att vi för framtiden måste utveckla 

bedömningsredskap för att kunna göra mer personliga bedömningar. Studenterna måste 

motiveras och förberedas för att utveckla förmågor som hur de tar sig an en uppgift, hur de 

samarbetar och löser problem. Under 2000-talet kommer det att ställas långt större krav än 

tidigare på social kompetens, samarbetsförmåga och problemlösning.  

Hur skriftliga omdömen kan utformas förtydligas i en skrift från skolverket (Moreau & 

Wretman, 2009). Lärarna i den obligatoriska skolan ska från och med 15 juli 2008 utforma 

skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne eleven undervisas i. De 

skriftliga omdömena ska utgå från elevens kunskapsutveckling, inte från bristerna, och 

omdömena ska vara tydligt skrivna så att alla kan läsa och förstå. Av omdömena ska det klart 

framgå om eleven riskerar att inte nå målen i något ämne. 

De skriftliga omdömena är summativa till sin natur eftersom de sammanfattar vad eleven kan. 

Omdömena ska vara en grund för den framåtsyftande kunskapsutveckling som beskrivs i 

elevens Iup, omdömena kan då sägas ha en formativ funktion. Meningen är att de skriftliga 

omdömena ska bidra till tydlighet om elevens kunskapsutveckling och stödja och stimulera 

fortsatt lärande. En förutsättning är att målen i läroplanen är väl kända av alla parter och att de 

formuleras utifrån de nationella kunskapsmålen i varje ämne (Moreau & Wretman, 2009).  

För att utvecklingssamtalet ska bli det aktiva trepartssamtal det är tänkt, är det av största vikt 

att den lärare som håller i samtalet är väl införstådd med elevens alla omdömen, även de 

omdömen som skrivits av andra lärare (Hofvendahl, 2010). Ett samtal blir inget samtal om 

läraren bara läser upp vad andra skrivit. Det krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna 

formulera omdömen i skrift så de blir tydliga för alla de berör. 

Det är svårt för många i skolans värld att förstå och förklara skillnaden mellan summativ och 

formativ bedömning (Moreau, 2010). Vid bedömningen och formuleringen av de skriftliga 

omdömena är det svårt för lärare att sätta ord på elevens kunskapsutveckling. Bedömningen 

ska enligt skolverkets föreskrifter (Skolverket, 2008a) ha en formativ funktion där elevens 

fortsatta lärande är i fokus. Det ska framgå hur elevens utveckling varit och vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns. För att göra en bedömning (Moreau, 2010) kan lärarna 

använda sig av matriser och avprickningsscheman men de måste då kompletteras med tydliga 
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kommentarer om elevens kunskapsutveckling och hur vidare kunskapsutveckling ska 

stimuleras. Kommentarerna behöver då skrivas så de blir formativa. 

Om Iup med skriftliga omdömen ska bli ett kraftfullt verktyg måste lärarna dokumentera noga 

för att ha en grund att informera från (Wretman, 2009). Frågan är närmast hur och vad lärarna 

ska dokumentera. Syftet med dokumentationen är pedagogiskt, det är elevens förmåga att 

använda sina kunskaper som ska redovisas i de skriftliga omdömena. Dokumentationen är till 

för att lära eleverna att lära om sitt eget lärande, att själva bedöma sina resultat (Wretman, 

2009). 

Skolan, rektor och lärare, har ett stort ansvar att formulera texterna i Iup och omdömen så att 

de inte kränker eleven eller ger eleven fel identitet (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 

Det är lärarna i skolan som skriver elevernas Iup och skriftliga omdömen och beroende på 

erfarenhet och bakgrund skrivs texterna med olika perspektiv. Omdömena skrivs och används 

som en dokumentation över elevens prestation och personliga utveckling. Det är oklart om 

lärare är medvetna om vilken roll de spelar för elevens identitetsbyggande, när de synliggör 

elevens brister och förtjänster i Iup och skriftliga omdömen (ibid.). 

Det är endast obligatoriskt i grundskolans år 1-9 att skriva Iup för varje elev enligt SFS 

2005:179. Förskolornas och förskoleklassernas användning av Iup har studerats av Vallberg 

Roth & Månsson (2008). Vallberg Roth (2010) menar att Iup kan ses som läroplaner på 

individnivå och att tidigare studier (Vallberg Roth & Månsson, 2008) visar att det i många fall 

saknas uttryck för att elevernas kulturella mångfald och identitet är synlig i Iup. De är kritiska 

till att få barn uppmanas att bejaka sin kulturella mångfald och att planer och mallar mest är 

skrivna på svenska språket, då barnen enligt förskolans läroplan ska utveckla sin förmåga att 

kommunicera både på svenska och på sitt modersmål. Enligt Vallberg Roth (2010) strider det 

mot barnkonventionens artikel 17 att eleverna inte får information på sitt eget modersmål och 

att Iup inte skrivs på modersmålet, likaså att Iup är en allmän handling. 
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Schematisk bild över Skriftligt omdöme, Iup och betyg  
Enligt Jönson (2010) finns inom varje ämne flera kunskapsmål att uppnå för att kunna få 

betyg. Varje mål består av ett antal uppgifter som ska göras för att uppfylla kriterierna. De 

skriftliga omdömena beskriver elevens prestation kopplat till arbetsuppgifternas och 

arbetsområdenas enskilda kunskapsmål och ska sedan användas i formativt syfte i Iup. Utifrån 

de skriftliga omdömena och Iup skrivs hela tiden nya mål att uppnå, allt enligt den aktuella 

kursplanen, ända tills det är dags att sätta betyg. De slutliga betygen är summativa då de ger 

en samlad bedömning av elevens uppnådda kunskapsmål.  

mål

betyg

Upp-
gift

Skriftligt 
omdöme

Upp-
gift

mål

Upp-
gift

Skriftligt 
omdöme

Upp-
gift

iup

mål

Upp-
gift

Skriftligt 
omdöme

Upp-
gift

mål

Upp-
gift

Skriftligt 
omdöme

Upp-
gift

mål

Upp-
gift

Skriftligt 
omdöme

Upp-
gift

mål

Upp-
gift

Skriftligt 
omdöme

Upp-
gift

iup

Fritt efter en figur i Jönsson, Anders (2010). Lärande bedömning Gleerups 2010. Kristianstads boktryckeri AB 2009. 

De streckade linjerna i mitten symboliserar att den delen återkommer flera gånger. 
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Sammanfattning av litteraturen 
Här sammanfattar jag vad som framkommit under respektive kategori jag använt för att 

sortera mitt material. För att få en struktur redovisar jag resultatet i princip i samma ordning 

som i litteraturgenomgången.  

Vad bedömning kan innebära 
Pettersson (2010) liksom Skolverket (2008a) menar att bedömning alltid innebär en värdering 

i någon form och kräver ett stort ansvar från den som bedömer. En bedömning kan göras av 

lärandet och är då summativ. Den kan och bör också göras formativt och innebär då en 

bedömning för lärandet. Pettersson menar vidare att bedömning ska grundas på i förväg 

uppställda mål och kriterier, innehålla en självutvärdering och en bedömarrespons. Dessa mål 

och kriterier samt hur bedömningen går till ska vara kända av elev och alla i arbetslaget innan 

undervisningen startar (Pettersson, 2010). Om lärare använder sig av både summativ och 

formativ bedömning och är öppna för att bedömning inte bara är ett mått på kunskaper, utan 

också kan användas i kvalitetsutvecklande syfte, visar forskning (Black, 2010) att bedömning 

är ett effektivt sätt att öka elevers kunskapsutveckling. Detta förutsätter att eleverna tillåts och 

tvingas vara aktiva i undervisningen. Lärarna måste också ges möjlighet att i sitt arbetslag 

utvärdera och bedöma sin egen undervisning för att kunna förändra bedömningsprocessen för 

eleverna (Holmgren, 2010). 

Vilken betydelse bedömning kan få 
Bedömning blir oftast en känslig och svår uppgift för läraren när kraven på dokumentation 

ökar, istället för att bedömningen borde bli enklare och tydligare. Det är viktigt att 

bedömningen görs på goda grunder, oavsett om underlaget är omfattande eller inte, så att 

elever inte går ut i arbetslivet med betyg som inte motsvarar deras faktiska kunskaper 

(Holmgren, 2010). Elevens eget ansvar för sin egen kunskapsutveckling och framtid blir allt 

mer framträdande i läroplanerna. Eleven behöver tidigt vara informerad om vilken kunskap 

skolan premierar och vilken kunskap som krävs i arbetslivet (Säljö, 2007-10). Lärare behöver 

kunskap om hur en återkoppling görs och vad som påverkar hur den tas emot (Stobart & 

Gipps, 2010), precis som elever måste förstå varför den muntliga eller skriftliga bedömningen 

är mera värd än bara provresultat (Holmgren, 2010). Det blir en svår fråga att avgöra vad som 

ska bedömas och inte, vad som är viktig och nödvändig kunskap. En ökad dokumentation som 

underlag för elevens bedömning kan medföra att skolan bedömer det enkelt mätbara. Det är 

ett effektivt och relativt enkelt sätt att visa på att skolan når de uppsatta kvalitetsmålen om 

många elever når de uppsatta kunskapskraven. Effekten kan visa sig som att en del skolor är 
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mer attraktiva för eleverna att söka till vilket kan göra att konkurrensen mellan skolorna ökar 

(Wikström, 2005). 

Hur en bedömning ska göras för att vägen till lärandet ska framgå av bedömningen kräver 

mycket arbete av lärarna och skolan. Den nya läroplanen, Lgr11, påvisar genom sina tre 

äppelblad att det är tydlighet, dialog och kvalitet som är framtidens ord i skolan. Stobart & 

Gipps (2010) uttrycker att elevens eget ansvar, lärarens återkoppling och tydliga 

kunskapskrav är viktiga redskap för att säkerställa kvalitet för alla i skolan. 

Implementering av skriftliga omdömen 
Sett ur ett lärarperspektiv har arbetet med att skriva Iup och skriftliga omdömen tagit mycket 

tid från den ordinarie undervisningen. Lärare är av tradition inte vana att tänka bedömning 

som summativ och formativ och vad det innebär. I och med att skolorna själva fått bestämma 

mycket kring hur de velat arbeta med att utveckla bedömning har det inte arbetet fortskridit i 

den takt det var tänkt. Det har heller inte funnits någon mall att följa eftersom 

utvecklingsplanerna och omdömena ska utvecklas lokalt på varje skola (Skolverket, 2010). 

Skolorna har inte haft så lång förberedelsetid för att planera det omfattande arbetet med att 

utveckla de lokala pedagogiska planeringar som ska ligga till grund för Iup och skriftliga 

omdömen. Det är endast tre år sedan, i juli 2008, som bestämmelsen kom att Iup skulle 

innehålla en skriftlig redogörelse för elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2008a).  

Motiv för lärare att skriva omdömen 
En anledning till att skriftliga omdömen ska skrivas i alla ämnen eleven undervisas i är att 

säkerställa att lärarna undervisar eleven om vad kursplanerna och kunskapsmålen innehåller. 

Dessutom menar utbildningsdepartementet (2008) att både föräldrar och elever efterfrågat att 

få en tydligare bild av vad som ingår i bedömningen och på vilka grunder den är gjord. 

Förutom att de skriftliga omdömena ska vara ett stöd för elev, lärare och förälder i 

kunskapsutvecklingen ger omdömena också ett mått på utbildningskvaliteten i svensk skola, 

inte minst viktigt i den globala konkurrensen (Lilja, 2010). Dagens samhälle medför en ökad 

konkurrens på många plan och ju fler delar lärare ska bedöma, desto noggrannare 

dokumentation krävs det. När bedömning ska användas som ett mått på svensk skolas kvalitet 

i jämförelse behöver både elever och lärare tränas i att reflektera över vad utbildningen 

innehåller och vad de behöver lära sig mer om (ibid.). 

Hur lärare kan använda skriftliga omdömen 
En bedömning av en elevs kunskaper kräver stor erfarenhet och en tydlig förtrogenhet med 

läroplanstexter och kunskapsmål. Ett skriftligt omdöme som bygger på tydlig dokumentation i 
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samklang med de nationella kunskapskraven har stora möjligheter att stödja eleven i den 

personliga och kunskapsmässiga utvecklingen (Moreau & Wretman, 2009) (Skolverket, 

2008a). Iup och skriftliga omdömen ska bara skrivas i grundskolan och bör i förekommande 

fall också skrivas på elevens modersmål då detta inte är svenska (Vallberg Roth & Månsson, 

2008). Skolverkets egen undersökning (Skolverket, 2010) vittnar om att långt ifrån alla skolor 

har anammat bestämmelsen om att skriva skriftliga omdömen i alla ämnen trots att det är ett 

uttalat krav sedan 2008.  

Den bedömning lärare skriver ska ha en formativ funktion och visa på elevens förmåga att 

använda sina kunskaper (Wretman, 2009). Lärare kan inte enbart använda sig av olika 

matriser och avprickningsscheman för att visa på elevens kunskapsutveckling. Bedömningen 

måste innehålla kommentarer som tydliggör vilka utvecklingsmöjligheter som finns för 

eleven (Moreau, 2010).  

Det har krävts stora insatser och arbete med de egna planeringarna ute på skolorna för att få 

alla skolor att förstå att de måste dokumentera och skriva tydligare skriftliga omdömen till 

alla elever (Hofvendahl, 2010). Forskningen visar att alla lärare inte är medvetna om vilken 

roll deras bedömning av elevens kunskaper spelar för elevens framtid (Andréasson & Asplund 

Carlsson, 2009). De skriftliga omdömena är en allmän handling och bör därför inte formuleras 

i kränkande ordalag. Många omdömen är fortfarande i alltför hög grad inriktade på personliga 

egenskaper och ger inte tydligt besked om elevens kunskapsutveckling (ibid.). Det är rektor 

som beslutar om det skriftliga omdömet ska innehålla någon information om elevens sociala 

utveckling (Skolverket, 2008a). 

Hur lärare kan bedöma 
När lärare bedömer elevers lärande kan de använda bedömningen som en stimulering av 

undervisningen, lärarna kan visa eleverna hur de kan arbeta för att nå målen och eleverna får 

då en högre motivation för inlärningen. Underförstått får läraren också en högre motivation att 

lära ut om sitt ämne. Vad lärarna väljer att bedöma får konsekvenser för eleverna. I och med 

att lärarna väljer vad de ska bedöma, väljer de också vad de inte ska bedöma och det ger 

tydliga signaler till eleverna om vad som är viktigt att kunna (Pettersson, 2010).  

Bedömning av elevers kunskaper görs bäst tillsammans i arbetslaget (Pettersson, 2010). Varje 

elev har rätt till en adekvat och objektiv bedömning och tillsammans i arbetslaget kan alla 

elevens förtjänster och eventuella brister lyftas, både resultat och vägen dit. Det blir då 

tydligare för både lärare och elev på vilka grunder bedömningen görs och en gemensam 
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utvärdering av respektive arbetsområde säkerställer kvalitén och möjliggör förändringar. 

Arbetslagets egen arbetsinsats kan då också utvärderas och stärkas (ibid.). Forskningen 

(Broadfoot, 2010) visar att redskapen för bedömning behöver utvecklas samtidigt som lärare 

behöver tid och fortbildning för att på ett adekvat sätt kunna bedöma förmågor som 

problemlösning och samarbete som behövs i framtidens samhälle. 

Till sist handlar bedömning inte bara om antal rätt på provet eller om hur samarbetet 

fungerade i det senaste projektet. Bedömning handlar också om det vi gör dagligen utan att 

tänka så mycket på det. Vi har alla någon slags inbyggd norm för vad som är normalt och 

skolan är på inget sätt något undantag. Idag florerar olika bokstavskombinationer och andra 

termer som vi ”normala” gärna tolkar som något ”onormalt”. Börjeson & Palmblad (2003) 

menar att många skolor genom diagnosticering av elever har fått ökade resurser till sin 

undervisning och därmed bidragit till segregering på mer än ett plan. 
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Resultatdiskussion 
Tanken är att här kunna besvara problemformuleringarna. Då många frågor går i varandra har 

det varit svårt att undvika att också låta svaren överlappa varandra, men jag försöker att i stora 

drag följa frågornas struktur. Jag kopplar diskussionen till resultaten från styrdokumenten och 

litteraturen och gör på några ställen en reflektion i anslutning därtill.  

Skriftliga omdömen och bedömning i styrdokumenten  
Både Lpo94 och Lgr11 ger uttryck för att läraren är ansvarig för att skolan kvalitetsutvecklas 

och att undervisningen ständigt utvärderas och följs upp. I detta arbete förutsätts att läraren 

har ett nära samarbete både med hemmen och med samhället runtomkring, samtidigt som 

läraren ska kunna göra en allsidig bedömning grundad på en tydlig dokumentation. Hur 

dokumentationen ska vara utformad och vad den ska innehålla är dock till stor del upp till 

lärarens tolkning av läroplanstexten. Den likvärdighet som bör råda i skolorna riskerar, enligt 

min mening, att inte bli så likvärdig om alltför mycket utrymme ges för egna tolkningar av 

läroplanstexterna. 

De skriftliga omdömena är avsedda att stimulera fortsatt lärande och utformningen av de 

skriftliga omdömena ska bestämmas av skolans rektor. Omdömena ska skrivas om elevens 

kunskapsutveckling i alla ämnen eleven undervisas i med start i år 1 (Skolverket, 2008a). Min 

erfarenhet av att ha samtal med elever i år 1 gör det svårt att förstå till vilken grad de 

tillgodogör sig innehållet i omdömena. Visst kan det tydliggöra elevens utveckling för 

föräldrarna när lärarna tvingas skriva omdömen om eleven från start, men gagnar det eleven? 

Risken är att vi alltför ivrigt letar efter det avvikande och redan här utsätter eleven för en 

segregering (Börjesson & Palmblad, 2003).  

Läroplanen Lpo94 tar upp de kunskapsmål eleven ska uppnå men innefattar långt ifrån alla 

kunskaper eleven förväntas ha tillägnat sig. Här är öppet för lärarens egen tolkning av vad 

som är normalt att kunna och/eller det vi inte behöver kunna för att uppfylla normen. Lgr11 

har tydligare kunskapskrav men fortfarande finns det utrymme för lärarnas egna tolkningar. I 

enlighet med Foucaults tankar om språkets makt gör läroplanernas utformning att, beroende 

på i vilket sammanhang och med vilka erfarenheter texten tolkas så får den olika innebörd för 

lärare och elev, det blir svårt att få en likvärdighet i bedömningen. 

Bedömning och samarbete med hemmet  
Redan i folkskolans undervisningsplan (1955) beskrivs det att läraren ska göra anteckningar 

om elevens framsteg och den bedömning som görs ska se till elevens förmåga att reflektera, 
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bedöma och dra slutsatser. Det är däremot inte nödvändigt att informera hemmen om vilka 

grunderna är för betygssättningen. Eleven har här inte mycket att säga till om men förväntas 

ändå vara aktiv i undervisningen. Först i Lgr80 anges att eleven ska ges möjlighet att närvara 

vid samtalet. Då ska föräldrarna få ge sina synpunkter och skolan ska kunna prata om elevens 

studieresultat, utveckling och situation utifrån elevens egna förutsättningar.  

Från att i princip inte alls fått vara delaktig i den kunskapsutveckling som eleven förväntades 

klara av (1955) har eleven tillskrivits en stor delaktighet i dagens skola (Lpo94) (Lgr11). 

Eleven förväntas nu vara aktiv i sitt kunskapsinhämtande (Lindström, 2005), veta vad som 

förväntas av skolan (Lilja, 2010) och förstå vad som behövs i yrkeslivet (Säljö, 2007-10). 

Eleven ska också till viss del kunna hålla i sitt eget utvecklingssamtal och utveckla förmågan 

att bedöma sina egna resultat (Lpo94); (Lgr11). Mellan raderna kanske det är dags att fundera 

över hur eleven ska kunna axla det ansvaret och vad lärarens framtida roll i skolan blir?  

I de allmänna råden för den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2008a) skrivs som 

utgångspunkt för Iup att skolan ska ha underlag för att kunna informera elev och 

vårdnadshavare om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. Det skrivs också att 

elevens lärare bör dokumentera elevens utveckling och lärande. Min reflektion blir då att det 

måste vara svårt att informera om elevens kunskapsutveckling om läraren inte har ett 

dokumenterat underlag. I samma text skriver man också fram vilka insatser som ska göras av 

skolan och vilka insatser som kan göras av hemmet. Det är alltså skolan som har ansvaret för 

att elevens kunskapsutveckling sker enligt planen i Iup, inte hemmet som det alltför ofta 

framkommer i de Iup som skrivs i skolorna idag (Skolverket, 2010). 

Samtidigt har det blivit tydligt i Lgr11 att skolan ska arbeta för att eleven ska klara de 

nationella kunskapskraven, inte bara kraven i kursplanerna som det skrevs i Lpo94. Det har 

skett en målförskjutning från det tidigare i Lpo94 mål att uppnå och mål att sträva mot till det 

i Lgr11 skolans mål är att varje elev. Här finns en större tyngd på lärarens skyldighet att hålla 

kontakt med hemmen och informera om elevens kunskapsutveckling men fortfarande saknas 

mer exakta skrivelser om hur Iup med skriftligt omdöme ska skrivas. Skriftligt omdöme 

nämns bara i förbifarten i samband med Iup.  

Att riktlinjer för utformningen av Iup och skriftligt omdömen inte ges ut samtidigt som 

läroplanen är ytterligare ett exempel på att det finns utrymme för egen tolkning och att det då 

är svårt att få ett likvärdigt omdöme, oberoende av vilken skola eleven går i. 
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Vad bedömning kan vara 
De kunskapsmätningar och intelligenstester (Lundahl, 2010) som 1940-talets skola använde 

sig av för att säkerställa kunskapskvaliteten hos eleverna kan till viss del jämställas med 

dagens krav på dokumentation. Avskaffandet av tidigare skolmognadsprov borde enligt 

Börjesson (2003) ha minskat letandet efter allehanda brister och diagnoser hos eleverna. 

Samma författare ifrågasätter vem som har rätt att avgöra vad som är normalt och inte och vad 

segregeringen medför för eleverna. Eleverna kan uppfatta den traditionella bedömningen som 

ett sätt att sortera ut de duktiga (Holmgren, 2010) men istället bör vi visa eleverna hur de 

själva kan ta kommandot över sin egen kunskapsutveckling.  

I dag dokumenterar vi åter det mesta eleverna gör och inte gör för att uppfylla Skolverkets 

krav på att skriva en framåtsyftande Iup med skriftliga omdömen för varje elev (Skolverket, 

2008a). Samtidigt som våra styrdokument, Lpo94 och senare Lgr11 ställer krav på en tydlig 

dokumentation för varje elev, riskerar den dokumentationen att bara bli en dokumentation 

över det enkelt mätbara (Pettersson, 2010) (Broadfoot, 2010) istället för att vara ett stöd för att 

öka måluppfyllelsen. Bedömningen görs till ett enkelt sätt att säkerställa måluppfyllelsen i 

skolan genom att mäta antalet godkända elever. Andreasson & Asplund (2009) menar att på 

det sättet kan skolan konkurrera om eleverna. Det målrelaterade betygssystemet kan ha gjort 

att skolor varit mer generösa i sina bedömningar, allt i syfte att inte sjunka i måluppfyllelse 

(Wikström, 2005). Om skolor har en låg måluppfyllelse behöver det inte bero på att läraren 

gjort ett dåligt arbete, orsaken kan istället vara att undervisningen fokuserats på andra delar än 

vad som anges i målen (Moreau, 2010). Frågan infinner sig då varför skolan och/eller läraren 

inte är uppdaterad på de mål som gäller enligt kursplanen? Har implementeringen fallerat 

även här? 

Bedömningens innebörd för lärare och elev 
Ordvalet i de skriftliga omdömena tolkas olika av både lärare och elev beroende på kunskap 

och erfarenheter, mycket blir också uttryckt i det oskrivna. När lärare formulerar sina 

skriftliga omdömen till eleverna är det inte klart för alla lärare vilka effekter deras ordval kan 

få för eleven i framtiden (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009).  

Skriftliga omdömen klassas som en allmän handling, vilket kan strida mot barnkonventionen 

(Vallberg Roth, 2010). Några kommuner i landet är ålagda att arkivera alla dokument i 70 år, 

oklart om det också gäller skriftliga omdömen. Rimligt vore, ur elev och lärarperspektiv, ett 

krav på att de skriftliga omdömena får förstöras efter att slutbetygen är satta och tiden för 

eventuell överklagan är över.  
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Det påpekas redan i Lgr69 hur svårt det kan vara att göra en objektiv bedömning av andra 

kunskaper än rent faktamässiga. De omdömen som formuleras i dag skrivs med ett visst 

perspektiv på varje elev och kan naturligtvis växla, beroende på vilken lärare som skriver 

(Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Den största svårigheten i att skriva skriftliga 

omdömen ligger i att veta hur mottagaren tolkar det läraren skriver och att läraren använder 

ett för oss alla gemensamt och sakligt språk (ibid.). Återigen blir det viktigt, precis som 

Foucault har beskrivit, att tänka på vad som inte skrivs och därmed kan utläsas mellan raderna 

för vi kan omöjligt bedöma allt (Lindström, 2005). Det omdöme läraren formulerar kan också 

ses som ett sätt att friskriva skolan från sitt ansvar i att hjälpa eleven att nå målen, beroende på 

vilket ansvar läraren lägger på eleven (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009).  

Återkoppling är en av de viktigaste delarna i bedömningen (Holmgren, 2010) (Pettersson, 

2005) och en viktig del av lärares arbete, vilket både styrdokumenten och flera av författarna 

ger uttryck för. Det gäller för lärarna att ha en god insikt i vad en bedömning är och hur den 

kan påverka eleven, både nu och i framtiden. Den delaktighet som tydliggörs i läroplanerna 

(Lpo94); (Lgr11) stärker elevers och föräldrars insikt i skolans arbete. Läraren har, enligt 

kommentarerna i de allmänna råden(Skolverket, 2008a), ansvar för att eleven får träna sig i att 

reflektera och bedöma sina kunskaper, likaväl som lärarens återkoppling till eleven enligt 

forskningen är av stor betydelse för elevens kunskapsutveckling. Kommentarerna är dock inte 

lika tydliga när det gäller elevens möjlighet till inflytande och delaktighet över utbildningen 

och dess innehåll (ibid.). Enligt Carlgren (2002) måste läraren fortfarande ha kvar sin roll som 

professionell för det är läraren som avgör vilka kvaliteter som bedöms i skolan. Eleven kan 

dock vara med och välja innehållet i undervisningen.  

Om nu bedömning är så komplicerat och det innebär så mycket ansvar för alla inblandade, 

behöver vi då ha bedömning i skolan? Ja, säger Forsberg & Lindberg (2010), vi måste ha 

betyg för att kunna utfärda examen, för att kunna informera föräldrarna om elevens 

kunskapsutveckling och inte minst som redskap för ansökan till högre utbildning. Ingen annan 

uttalar lika tydligt att vi måste ha betyg och bedömning, de lyfter istället fram hur viktigt det 

är att eleverna görs delaktiga i sina bedömningar och att de lärs att ta ansvar för sin egen 

kunskap. Holmgren, (2010) Stobart & Gipps, (2010) framhåller att resultat från prov är 

summativa. För att vara användbara måste resultaten analyseras. Om de används för att 

utvärdera undervisningen och därifrån planera undervisningen och elevens 

kunskapsutveckling vidare blir det en formativ användbar bedömning.  
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Implementering 
Skolan som institution är välkänd av alla och alla tycker sig ha rätt att ha åsikter om den. 

Kanske det är en bidragande orsak till att det är så svårt att implementera nya saker i skolan. 

Skolverkets rapport 340 (2010) om införandet av skriftliga omdömen och Individuella 

utvecklingsplaner i skolan visar på svårigheterna med implementeringen. Rapporten lyfter att 

lärare inte haft någon utförlig information att följa om hur de ska gå tillväga i utformandet och 

skrivandet av omdömena. Som en annan orsak skrivs att skolorna lokalt fått utforma de 

skriftliga omdömena vilket tagit mycket tid från undervisningsplaneringen. En reflektion från 

min sida blir då varför det inte nämns något om skriftliga omdömen i Lgr11. Under 

övergripande mål och riktlinjer kap 2.7 Bedömning och betyg/riktlinjer står att läraren ska  

utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 
redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, (Lgr11, kap 2.7) 

Någon annan text om skriftliga omdömen återfinns inte i Lgr11. 

Varför skriftliga omdömen infördes 
Skriftliga omdömen infördes enligt utbildningsdepartementets promemoria (2008) som en 

åtgärd för att förbättra resultaten i skolan. Föräldrar krävde att få tydligare besked om elevens 

kunskapsnivå, vad som låg till grund för bedömningen och vilka insatser som behövde göras. 

I de lägre årskurserna upplevdes inte utvecklingssamtalen ge tillräcklig information om 

elevens kunskapsutveckling. Moreau (2010) tydliggör att Iup med skriftliga omdömen är till 

för att föräldrar och elever ska få en tydligare bild av elevens kunskapsutveckling men att 

skriftliga omdömen också är till för att få en ökad måluppfyllelse i skolan, något som också 

stöds av Lilja (2010).  

De senaste resultaten från PISA och PIRLS (Pettersson, 2010) visar på en nedåtgående trend 

vad gäller svenska elevers resultat, bland annat i läsförståelse. Lilja menar att den ökade 

dokumentationen och därmed kontrollen av kunskaperna säkerställer kvaliteten i svenska 

skolan i ett globalt perspektiv. Men Skolverkets rapport (2010) visar på att det är svårt för 

lärare att skriva skriftliga omdömen, trots de fortbildningsinsatser som initierats. Enligt min 

mening kvarstår fortfarande frågan om hur och när lärare ska få tid att dokumentera elevernas 

kunskaper enligt de ökade kraven, likaså tid och kunskap att skriva skriftliga omdömen varje 

termin i varje ämne eleven undervisas i. Tid som i många fall riskerar att tas från den 

ordinarie undervisningen.  
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Lärares användning av bedömning och skriftliga omdömen 
Moreau (2010) och Wretman (2009) har i sina texter försökt att tydliggöra skolverkets krav på 

dokumentation med Iup och skriftliga omdömen. De hänvisar till de allmänna råden och 

poängterar att lärare ska dokumentera för att visa på elevens förmåga att använda sina 

kunskaper. Wretman (2009) menar också att dokumentationen är till för att eleven ska kunna 

göra sin egen kunskapsbedömning. För att lärare, och även elever, ska förstå vad bedömning 

är och hur den kan användas som ett kunskapsutvecklande verktyg, menar Petterson(2005) att 

både lärare och elever måste få utbildning i vad bedömning är och hur den kan användas. 

Skolverket har, menar Vallberg Roth & Månsson (2008); Andreasson & Asplund Carlsson 

(2009); Hofvendahl (2010), ännu inte lyckats förmedla tankarna med Iup och skriftligt 

omdöme, och därmed bedömning, till lärare ute i verksamheten. Detta är tankar som också 

förs fram i skolverkets egen rapport om skriftliga omdömen (Skolverket, 2010). 

 

Avslutande kommentar 
Till sist ett citat av Alva Myrdal från år 1935, hämtat ur Andréasson & Asplund Carlsson 

(2009). De orden får mig att fundera på vilka kompetenser vi är på väg att bedöma i skolan 

och om det är det vi vill. 

Vad är det egentligen för slags människor vi behöva i det moderna samhället och som vi begära att skolan 
ska ge oss? ( Andréasson & Asplund Carlsson, 2009, s 33) 

Frågor för framtiden  
När jag började fundera på mitt examensarbete hade jag tankar om att kunna intervjua elever i 

år 1-3 och deras föräldrar om vad de tyckte om skriftliga omdömen. Ganska snart insåg jag 

flera svårigheter med detta, men det skulle vara intressant att undersöka vad elever i år 1-3 

tänker om skriftliga omdömen. Kanske har eleverna mycket kloka tankar om bedömning, 

kanske förstår de inte alls vad vi menar. Om de svarar på frågor om bedömning i år 3, hur blir 

då svaren på likvärdiga frågor i år 9? 

Jag ser en fara i att den nya betygsskalan innehåller begreppen har uppnått till viss del, har 

uppnått till relativt god del och har uppnått till god del. Även om kriterierna ska diskuteras 

noga betyder orden olika för olika personer och beroende på vilket perspektiv som bedömaren 

har. Frågan är om det går att uppnå en nationellt likvärdig bedömning som är värd namnet, 

grundad på dessa begrepp? 
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