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Skriftliga omdömen om elever är texter som elever, 
lärare och föräldrar möter och samtalar om i sin vardag, 
men det är också texter som fungerar i ett institutio-
nellt och offentligt sammanhang. Texterna formar både 
elevers och lärares bild av vad som är bedömningens mål 
och innehåll. Omdömen är därför texter med högt ställda 
förväntningar på lärarnas professionella bedömnings- 
språk. Detta språkbruk undersöks utifrån hur det påver-

kas av och relaterar till sin skolkontext. Även vilken bild språkbruket skapar 
av läraren i den bedömande yrkesrollen studeras. Materialet består av enkäter 
med lärare, samtal med rektorer och lärares omdömen skrivna i olika mallar 
vid tre grundskolor i årskurs 8 vårterminen 2010. Analyserna görs med kritisk 
diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och fokuserar på vad lärare gör i 
texterna, vad de bedömer och med vilken språklig form bedömningen uttrycks. 
Resultatet visar att lärarna i texterna informerar om kontexten. De utvärderar 
och vägleder elevers prestationer, förmågor, färdigheter, kunskaper, utveckling, 
procedurer, egenskaper, beteenden och arbetssätt, men också självförtroende 
och förmåga till självreglering. I omdömena summerar de även betyg och mål- 
uppfyllelse, uttrycker attityder och känslor samt söker dialog. Lärarna växlar 
mellan ett institutionellt och vardagligt språkbruk, och genom texternas inne- 
håll och form framträder fyra lärarroller: rapportören, processaren, fostraren 
och coachen.
Annelie E. K. Johansson är legitimerad ämneslärare i svenska och historia och 
sedan 2006 verksam som lärare och forskare i svenska språket och i lärarutbild- 
ningen vid Linnéuniversitetet.
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Abstract 
Johansson, Annelie  (2018). Lärares bedömningsspråk: Språkhandlingar, bedömning och 
språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen, (Teachers’ Assessment Language. 
Speech Acts, Assessment and Linguistic Choices in Written Assessments in Elementary School) 
Linnaeus University Dissertations No 341/2018, ISBN: 978-91-88898-26-5 (tryckt), 
978-91-88898-27-2 (pdf). Written in Swedish with a summary in English.

This thesis studies elementary school teachers’ language use in written 
assessments of students, and problematises the relation between teachers’ 
experiences of written assessment and the institutional and social expectations 
of professional language use.  

The study is based on three types of material: questionnaires answered by 39 
teachers, interviews with 3 school principals and approximately 2,200 
assessments of students, written according to three different templates. The 
assessments are analysed using methods derived from stylistics and text analysis. 
The analyses of the texts focuses on speech acts, the content of the assessment 
and linguistic choices. The teachers’ testimonials in the questionnaires and the 
principals’ perspectives provide contextual information necessary for the 
understanding of the various forms of language used in the assessments.  

The theories applied are critical discourse analysis (Fairclough, e.g., 1992), 
Roberts & Sarangi’s model of language usage in professional practices (1999, 
2003), Bernstein’s theory of discourses in pedagogical practices (1990, 1996) 
and Gerrevall’s (2008) theory of assessment practices.  

The results indicate that the teachers’ language use positions them on a scale 
from formal to informal, and reflect different conditions for writing 
assessments. The templates for assessments, the statements of teachers and 
principals illustrate a wide range of institutional, collegial and personal language 
use. Teachers use six macro speech acts in their assessments: they inform, 
evaluate, summarise, guide, express feelings and attitudes, and seek dialogue. 
The content of the assessments focuses on the students’ achievements, 
processes, personal qualities and behaviour, but also on psychosocial evaluation, 
which promotes self-esteem and enhances self-regulation ability. In the 
assessments, teachers often reproduce parts of previously used texts, switch 
between formal, institutional, and bureaucratic language and context-bound, 
informal, and dialogical language use. The results show four typical roles that a 
teacher can assume: the reporter, the processor, the educator, and the coach. 
Teachers embrace these roles, and switch between them when navigating 
between institutional and social expectations of form, function and focus of the 
assessments, which can partly be explained by the influence of New Public 
Management on teachers’ documentation practices. 

Keywords: documentation, new public management, written assessment, 
professional discourse, elementary school, critical discourse analysis, systemic 
functional linguistics, speech acts. 
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~ Till Elise och Selma ~ 



~ Till Elise och Selma ~ 



Förord 

Om en doktorands insats i forskarutbildningen kläddes i språkdräkten för ett 
skriftligt omdöme skulle det kunna låta så här: 

 
I forskarutbildningen har vi arbetat med didaktiska och språkvetenskapliga teo-
rier och metoder. Du har samlat in ett omfattande material och gjort mångfaset-
terade analyser på det. Du deltar aktivt i seminarier, arbetar bra med förberedelser 
och samarbetar med andra doktorander. Ibland verkar det dock som att du har 
fokus på annat än avhandlingsarbetet. Vad beror det på? Koncentrera dig! Tänk 
positivt och försök att se helheten. Eftersom du hittills har genomfört dina fors-
karstudier på ett framgångsrikt sätt ser prognosen för att arbetet ska slutföras i 
nuläget ändå ljus ut. Lägg nu i en extra växel och kämpa på! Du kan! Lycka till! 

 
Som detta fiktiva omdöme låter påskina kräver en forskarutbildning att du kan 
behärska analytiska processer och prestera resultat, men den fordrar också att 
du tror på din egen förmåga. Du förväntas visserligen vara studiemotiverad, po-
sitiv och engagerad i ämnet du fördjupar dig i, men för att nå målen inom utsatt 
tidsram behöver du framför allt kunna arbeta disciplinerat och ihärdigt även när 
andra åtaganden pockar på uppmärksamhet. Att du kan informera om ditt pro-
jekt med ett funktionellt språkbruk är också önskvärt. Allt detta är många gånger 
en besvärlig balansgång. Som doktorand är du därför i trängande behov av väg-
ledning från sådana som kan bedöma hur projektet framskrider, som kan rap-
portera kursbetyg i Ladok och som kan stötta mot målet och tala om för dig när 
målet är nått. Under hela min doktorandtid har jag varit lyckligt omgiven av 
sådana coachande, fostrande, processande och rapporterande personer och in-
stitutioner som förtjänar mitt innerliga tack.  

Först vill jag tacka dåvarande Lärarutbildningsnämnden vid Växjö universi-
tet, numera Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet för finansiering, 
och särskilt tacka de tre skolor som bidragit med ett rikt material till avhand-
lingen och därmed gjort undersökningen möjlig.  
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Med största värme vill jag också tacka min huvudhandledare, professor 
Gunilla Byrman, för ambitiös, engagerad och grundlig handledning av avhand-
lingsprojektet. Tack för att du hela vägen har lotsat med tålig hand och låtit mig 
pröva egna vägar även när foten har varit svår att sätta ner. Du tar dig alltid tid 
för dina doktorander och delar frikostigt med dig av dina erfarenheter och kun-
skaper! Ett lika stort varmt tack riktar jag till mina biträdande handledare, uni-
versitetslektor Sofia Ask och docent Henrik Rahm. Sofia, tack för konkret, sak-
lig och ärlig handledning, för att du alltid ger handfasta råd under strukturerade 
former och för att du har en förmåga att krydda din konstruktiva handledning 
med humor, vänskap och tröstande pastiller – du ser behoven och agerar däref-
ter. Henrik, tack för givande samtal, intresserad läsning och för att du vid några 
tillfällen tog tåget till Växjö för att underlätta i familjelogistiken.  

Vidare vill jag tacka professor Catharina Nyström Höög för kompetent läs-
ning och tankeväckande frågor under slutseminariet och Solveig Hammarbäck 
för klarsynt korrekturläsning och stöd i slutfasen. Ett särskilt tack riktar jag till 
Maria Lindgren och Daniel Bergman, prefekt respektive viceprefekt vid institu-
tionen för svenska språket. Tack för sammanhängande forskningstid i avhand-
lingsprojektets slutskede, för att ni aldrig slutade tro på att projektet skulle fär-
digställas, och särskilt tack för att ni är så medmänskliga! 

Tack alla kolleger vid fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniver-
sitetet, särskilt Högre seminariet för språkvetenskap, Diskursgruppen och 
Educational Linguistics, liksom alla tidigare och nuvarande doktorander i dok-
torandkollegiet. Tack för att ni har bidragit med kritiska kommentarer och 
språkliga diskussioner i olika skeden. Mina kompetenta arbetskamrater vid in-
stitutionen för svenska språket vill jag tacka för samtal, fika och distraktioner. 
Ett extra varmt tack skänker jag till Emma Magnusson för öppenhjärtiga samtal 
och utvecklande undervisning tillsammans.  

Tack familjerna Thaurer, Johansson Ahlström, Johansson Persson, samt 
Johansson Gustafsson för att ni har uppmuntrat från åskådarplats och då och då 
fått mig att släppa avhandlingen för andra mer världsliga och påtagliga ting. 
Tack också till vänner och bekanta som kommit med glada tillrop under av-
handlingsprojektets gång. En extra stor kram ger jag till min tvillingsyster 
Anette Thaurer för att du i alla lägen finns där för att lyssna och stötta. Med 
största värme vill jag också tacka mina föräldrar Edna och Börje Johansson för 
att ni alltid har uppmuntrat mig i mina studier, och Jeanette och Jan-Erik 
Gustafsson för avkopplande resor och barnpassning i vardagen. 

Slutligen ger jag det ömmaste tacket till mina allra närmaste: till Christian, 
för att du är du och finns där i medgång och motgång, och till mina hjärtan Elise 
och Selma, för att ni är mitt största fokus och gör mig okoncentrerad. Nu är jag 
äntligen färdig med ”världens längsta bok”!  
 
Växjö i oktober 2018 Annelie Johansson  
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1 Introduktion 

Det är måndag eftermiddag i mitten av april 2010. I ett arbetsrum på en grund-
skola i södra Sverige blandas ljudet från surrande datorer med lärares raspande 
pennor, pappersprassel och prat från elever som skyndar genom korridorerna 
utanför. Den här eftermiddagen håller flera av lärarna som bäst på att förbereda 
terminens utvecklingssamtal. Om bara några veckor möts lärare, elev och vård-
nadshavare för att diskutera elevens utveckling och planera målen för den kom-
mande terminen. På skrivborden i kontorslandskapet finns ett virrvarr av ka-
lendrar, lokala arbetsplaner, omdömesmallar, bedömningsmatriser, kursplaner, 
elevtexter, manualer och anteckningar. Några lärare samtalar om en gemensam 
elevs prestationer, andra bläddrar i Skolverkets allmänna råd och flera samman-
ställer sina bedömningar i skriftliga omdömen. En av lärarna i lärarlaget är 
spanskläraren Cajsa-Frida. I ett omdöme skriver hon: 

 
Christel, du visar intresse för ämnet genom att du är engagerad och tar flitigt del 
i alla lektionsaktiviteter. Du är säker på spanska både när det gäller det muntliga 
och det skriftliga. Fortsätt så och du kommer att nå det högsta betyget.  
2010-04-15/C-F 

 
I omdömet kommenterar Cajsa-Frida först elevens intresse, engagemang och 
flit innan hon beskriver elevens muntliga och skriftliga säkerhet för att slutligen 
prognosticera det framtida betyget. Enligt riktlinjer ska ett skriftligt omdöme 
vara en bedömning av elevens kunskaper i relation till kurs- och läroplaner och 
lyfta fram elevens förtjänster. Det ska både summera elevens kunskaper och 
vägleda eleven framåt i utvecklingen.  

De flesta av arbetslagets lärare ska skriva omdömen för mellan 50 och 150 
elever, medan några ska formulera så många som 300 omdömen inom loppet 
av någon vecka. I lärarlaget finns det bara två datorer, och det digitala system 
som skolan använder för elevdokumentation går inte att komma åt hemifrån. 
Det gäller att ta vara på tiden och skriva omdömena mellan lektionsförberedel-
ser, undervisning och möten. Inom kort ska texterna vara inskrivna i skolans 
digitala system för elevdokumentation så att de kan skrivas ut och skickas hem 
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terat och summativt men även positivt, framåtsyftande och formativt (Skolver-
ket 2008). I Skolverkets första allmänna styrande råd och stödjande kommenta-
rer, som gällde när avhandlingsmaterialet samlades in, fanns det också ett uttalat 
råd att en skolas lärare skulle utveckla och använda ”ett gemensamt och sakligt 
språk i dokumentationen” (2008:10). Lärarna förväntades med andra ord ut-
veckla en gemensam samsyn i sitt språkbruk för att kunna kommunicera sina 
bedömningar på ett funktionellt och sakligt sätt till olika mottagare, såväl kol-
leger som elever och föräldrar. I senare utgåvor är formuleringen inte längre ett 
styrande råd, men ledorden ”sakligt” och ”gemensam” liksom ”samsyn” ge-
nomsyrar Skolverkets kommentarer också till de därefter utkomna och nu gäl-
lande råden (se Skolverket 2012, 2013a, 2017).  

I tidiga stödmaterial från omdömenas implementering rekommenderas lä-
rare att anpassa omdömena efter elevernas ålder och mognad och skriva omdö-
men, så att både elever och vårdnadshavare förstår dem (Skolverket 2009), men 
nu är rekommendationen att lärarna ska skriva ändamålsenligt (Skolverket 
2013a). De senaste riktlinjerna lämnar alltså i högre grad över ansvaret till lära-
ren att avgöra vad som är ändamålsenligt än vad de tidigare rekommendation-
erna gör. I alla utgåvor av Skolverkets allmänna råd framgår att lärare i sin in-
formation om elevers utveckling förväntas vara tydliga, positiva och konkreta. 
Det ska klart uttryckas om en elev riskerar att inte nå de nationella styrdoku-
mentens mål (numera kunskapskrav), men läraren får inte utgå från elevens bris-
ter utan ska utforma omdömet formativt och stödjande. I Skolverkets kommen-
tarer till råden diskuteras vikten av att göra målen kända för elever och vård-
nadshavare och att sätta in dem i en kontext, och det är alltså skolans uppgift att 
se till att målen är kända och tydliggjorda.  

Eftersom omdömen är offentliga handlingar ska lärare även utforma dem så 
att de inte kränker elevers personliga integritet. Bedömningen ska göras av ele-
vers kunskaper och sociala utveckling inom ramen för läroplanen och inte av 
deras personliga karaktär och beteenden (Skolverket 2008, 2012, 2013a). Ett 
omdöme får vara betygsliknande, men det får inte enbart bestå av kryss i en 
matris utan bör också ge utrymme för mer nyanserade beskrivningar (Skolver-
ket 2008:14f). I Departementspromemorian för skriftliga omdömen uttrycks 
dock att omdömen gradvis ska anpassas till betygssystemet ”ju högre upp i års-
kurserna eleven kommer” (Departementspromemoria. En individuell utveck-
lingsplan med skriftliga omdömen 2008:4).  

Från hösten 2013 ger Skolverket i sitt stödmaterial exempel på hur mallar 
för omdömen och utvecklingsplaner kan se ut (se Skolverket 2013b, 2017). Men 
eftersom det fortfarande är varje skolas rektor som beslutar om hur dokumenten 
ska utformas (se SFS 1994:1194; SFS 2010:800) fanns och finns det i praktiken 
utrymme för lokala variationer. En utvärdering av individuella utvecklingspla-
ner med skriftliga omdömen (Skolverket 2010:19) visar att metodfriheten 
skapar en stor variation i texternas utformning. I materialet som har samlats in 
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till elever och föräldrar i god tid före samtalen. Tiden är knapp, och flera lärare 
känner sig stressade. De vet att elever och föräldrar förväntar sig tydlig och in-
dividuell information samtidigt som Skolverket rekommenderar att lärarna ut-
vecklar ett gemensamt och sakligt språk i bedömningen och formulerar sig så 
att elever och föräldrar kan förstå innehållet. Skolans lärare upplever att de be-
finner sig i en komplex kommunikationssituation och det väcker frågor om hur 
de omdömen som lärarna skriver ser ut när de möter sina läsare, om vilka spår 
lärarnas språkbruk bär av den sociala och institutionella kontexten och om vad 
som utmärker lärarnas bedömningsspråk. 

1.1 Professionellt bedömningsspråk i omdömen 
Den här avhandlingen undersöker grundskolelärares bedömningsspråk i obliga-
toriska skriftliga omdömen. Materialet består av enkäter med lärare och lärares 
omdömen skrivna i olika mallar vid tre grundskolor i årskurs 8 vårterminen 
2010 samt av samtal med de tre skolornas rektorer. Skriftliga omdömen är sedan 
2008 en lagstadgad dokumentationsform i svensk grundskola som fram till 2013 
var obligatorisk i grundskolans alla årskurser. Från 2013 är omdömen obligato-
riska i årskurs 1–5, men de kan fortfarande skrivas i årskurs 6–9 om skolans 
rektor beslutar det (Ds 2013:23). Omdömen är texter som elever, lärare och för-
äldrar möter i sin vardag, men det är också texter som fungerar i ett institution-
ellt och offentligt sammanhang och formar både elevers och lärares bild av vad 
som är bedömningens mål och innehåll. Omdömen är med andra ord texter med 
högt ställda förväntningar på lärarnas professionella språkbruk. 

Omdömen utgör en del av den individuella utvecklingsplanen (IUP) och 
skrivs av lärare i anslutning till utvecklingssamtal som hålls mellan lärare, elev 
och vårdnadshavare. Omdömena, som får vara betygsliknande, förbereder inför 
utvecklingssamtalet så att elev, vårdnadshavare och lärare under samtalet ge-
mensamt kan formulera en framåtsyftande planering med nya mål för elevens 
utveckling. Omdömena är både en del av den individuella utvecklingsplanen 
som blir det skriftliga resultatet av ett utvecklingssamtal och en grund för att 
utforma planens framåtsyftande del. Ett skriftligt omdöme ska därför både sum-
merande utvärdera en elevs kunskaper i förhållande till läro- och kursplaner och 
vägleda eleven framåt i utvecklingen. Om rektor beslutar det kan det också inne-
hålla information om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen 
(SFS 1994:1194 kap 7 § 2) såsom social utveckling.1 

En central del av omdömenas kontext och därmed en påverkansfaktor för 
språkbruket i dem är styrdokumentens riktlinjer för omdömenas form och inne-
håll. Lärares språk i omdömen förväntas enligt Skolverkets styrande allmänna 
råd på en och samma gång vara sakligt, tydligt, informativt, relevant, målrela-

                                                        
1 Se även: SFS 2010:800 kap 10; Departementspromemoria. En individuell utvecklingsplan med skrift-
liga omdömen 2008; Skolverket 2008; Skolverket 2012; Skolverket 2013a. 



11 

terat och summativt men även positivt, framåtsyftande och formativt (Skolver-
ket 2008). I Skolverkets första allmänna styrande råd och stödjande kommenta-
rer, som gällde när avhandlingsmaterialet samlades in, fanns det också ett uttalat 
råd att en skolas lärare skulle utveckla och använda ”ett gemensamt och sakligt 
språk i dokumentationen” (2008:10). Lärarna förväntades med andra ord ut-
veckla en gemensam samsyn i sitt språkbruk för att kunna kommunicera sina 
bedömningar på ett funktionellt och sakligt sätt till olika mottagare, såväl kol-
leger som elever och föräldrar. I senare utgåvor är formuleringen inte längre ett 
styrande råd, men ledorden ”sakligt” och ”gemensam” liksom ”samsyn” ge-
nomsyrar Skolverkets kommentarer också till de därefter utkomna och nu gäl-
lande råden (se Skolverket 2012, 2013a, 2017).  

I tidiga stödmaterial från omdömenas implementering rekommenderas lä-
rare att anpassa omdömena efter elevernas ålder och mognad och skriva omdö-
men, så att både elever och vårdnadshavare förstår dem (Skolverket 2009), men 
nu är rekommendationen att lärarna ska skriva ändamålsenligt (Skolverket 
2013a). De senaste riktlinjerna lämnar alltså i högre grad över ansvaret till lära-
ren att avgöra vad som är ändamålsenligt än vad de tidigare rekommendation-
erna gör. I alla utgåvor av Skolverkets allmänna råd framgår att lärare i sin in-
formation om elevers utveckling förväntas vara tydliga, positiva och konkreta. 
Det ska klart uttryckas om en elev riskerar att inte nå de nationella styrdoku-
mentens mål (numera kunskapskrav), men läraren får inte utgå från elevens bris-
ter utan ska utforma omdömet formativt och stödjande. I Skolverkets kommen-
tarer till råden diskuteras vikten av att göra målen kända för elever och vård-
nadshavare och att sätta in dem i en kontext, och det är alltså skolans uppgift att 
se till att målen är kända och tydliggjorda.  

Eftersom omdömen är offentliga handlingar ska lärare även utforma dem så 
att de inte kränker elevers personliga integritet. Bedömningen ska göras av ele-
vers kunskaper och sociala utveckling inom ramen för läroplanen och inte av 
deras personliga karaktär och beteenden (Skolverket 2008, 2012, 2013a). Ett 
omdöme får vara betygsliknande, men det får inte enbart bestå av kryss i en 
matris utan bör också ge utrymme för mer nyanserade beskrivningar (Skolver-
ket 2008:14f). I Departementspromemorian för skriftliga omdömen uttrycks 
dock att omdömen gradvis ska anpassas till betygssystemet ”ju högre upp i års-
kurserna eleven kommer” (Departementspromemoria. En individuell utveck-
lingsplan med skriftliga omdömen 2008:4).  

Från hösten 2013 ger Skolverket i sitt stödmaterial exempel på hur mallar 
för omdömen och utvecklingsplaner kan se ut (se Skolverket 2013b, 2017). Men 
eftersom det fortfarande är varje skolas rektor som beslutar om hur dokumenten 
ska utformas (se SFS 1994:1194; SFS 2010:800) fanns och finns det i praktiken 
utrymme för lokala variationer. En utvärdering av individuella utvecklingspla-
ner med skriftliga omdömen (Skolverket 2010:19) visar att metodfriheten 
skapar en stor variation i texternas utformning. I materialet som har samlats in 

10 

till elever och föräldrar i god tid före samtalen. Tiden är knapp, och flera lärare 
känner sig stressade. De vet att elever och föräldrar förväntar sig tydlig och in-
dividuell information samtidigt som Skolverket rekommenderar att lärarna ut-
vecklar ett gemensamt och sakligt språk i bedömningen och formulerar sig så 
att elever och föräldrar kan förstå innehållet. Skolans lärare upplever att de be-
finner sig i en komplex kommunikationssituation och det väcker frågor om hur 
de omdömen som lärarna skriver ser ut när de möter sina läsare, om vilka spår 
lärarnas språkbruk bär av den sociala och institutionella kontexten och om vad 
som utmärker lärarnas bedömningsspråk. 

1.1 Professionellt bedömningsspråk i omdömen 
Den här avhandlingen undersöker grundskolelärares bedömningsspråk i obliga-
toriska skriftliga omdömen. Materialet består av enkäter med lärare och lärares 
omdömen skrivna i olika mallar vid tre grundskolor i årskurs 8 vårterminen 
2010 samt av samtal med de tre skolornas rektorer. Skriftliga omdömen är sedan 
2008 en lagstadgad dokumentationsform i svensk grundskola som fram till 2013 
var obligatorisk i grundskolans alla årskurser. Från 2013 är omdömen obligato-
riska i årskurs 1–5, men de kan fortfarande skrivas i årskurs 6–9 om skolans 
rektor beslutar det (Ds 2013:23). Omdömen är texter som elever, lärare och för-
äldrar möter i sin vardag, men det är också texter som fungerar i ett institution-
ellt och offentligt sammanhang och formar både elevers och lärares bild av vad 
som är bedömningens mål och innehåll. Omdömen är med andra ord texter med 
högt ställda förväntningar på lärarnas professionella språkbruk. 

Omdömen utgör en del av den individuella utvecklingsplanen (IUP) och 
skrivs av lärare i anslutning till utvecklingssamtal som hålls mellan lärare, elev 
och vårdnadshavare. Omdömena, som får vara betygsliknande, förbereder inför 
utvecklingssamtalet så att elev, vårdnadshavare och lärare under samtalet ge-
mensamt kan formulera en framåtsyftande planering med nya mål för elevens 
utveckling. Omdömena är både en del av den individuella utvecklingsplanen 
som blir det skriftliga resultatet av ett utvecklingssamtal och en grund för att 
utforma planens framåtsyftande del. Ett skriftligt omdöme ska därför både sum-
merande utvärdera en elevs kunskaper i förhållande till läro- och kursplaner och 
vägleda eleven framåt i utvecklingen. Om rektor beslutar det kan det också inne-
hålla information om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen 
(SFS 1994:1194 kap 7 § 2) såsom social utveckling.1 

En central del av omdömenas kontext och därmed en påverkansfaktor för 
språkbruket i dem är styrdokumentens riktlinjer för omdömenas form och inne-
håll. Lärares språk i omdömen förväntas enligt Skolverkets styrande allmänna 
råd på en och samma gång vara sakligt, tydligt, informativt, relevant, målrela-

                                                        
1 Se även: SFS 2010:800 kap 10; Departementspromemoria. En individuell utvecklingsplan med skrift-
liga omdömen 2008; Skolverket 2008; Skolverket 2012; Skolverket 2013a. 
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med administration behöver därför nyanseras och problematiseras” (2017:2). 
Den här avhandlingen bidrar till en sådan diskussion genom att jag analyserar 
språkbruket i skriftliga omdömen, visserligen från en årskurs där det inte längre 
är obligatoriskt att skriva sådana texter och på ett material som tillkommit inom 
ramen för en äldre läroplan än den nu gällande, men vid en tidpunkt då debatten 
om lärares administration och elevers kunskapsutveckling var i sin linda. Jag 
ser bedömningar av elever och skriftlig förmedling av sådana bedömningar som 
en central del av alla lärares yrkeskompetens, oberoende av vem som är texter-
nas mottagare och oberoende av de administrativa ramar som omger doku-
mentationen i läraryrket. Det är också en språklig kompetens som i hög grad 
påverkas av den kontext där lärarna verkar och som behöver karaktäriseras och 
diskuteras.  

I den här avhandlingen beskriver och problematiserar jag lärarnas professio-
nella bedömningsspråk i obligatoriska skriftliga omdömen hämtade från årskurs 
8 år 2010 när omdömena skrevs av lärare i alla ämnen en gång per termin för 
en bred och mångfasetterad mottagargrupp. I studien ses alltså obligatoriska 
skriftliga omdömen så som de utformades 2010 som en del av det professionella 
bedömande språkbrukets sammanhang. Det är lärares professionella bedö-
mande språkbruk och hur det påverkas av sin institutionella och relationella 
kontext som är analysens fokus. 

Språkbruket analyseras utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv (se 
Fairclough 1992), och jag är särskilt intresserad av hur olika diskurser, i bety-
delsen ”bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:7, kursiv och parentes i original), samver-
kar i en didaktisk kontext. Diskurser i lärares professionella bedömningsspråk 
ses som olika sätt att formulera och fylla texter med innehåll, relationer, hand-
lingar och aktiviteter. Texternas form, relation och innehåll reflekterar alltså 
skilda synsätt och sätt att handla inom en socialt och institutionellt styrd praktik.  

Studien bedrivs inom forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning. Det 
innebär dock inte per automatik studier av, i och om skolämnet svenska, efter-
som fältet också omfattar ”en utvidgning av det didaktikbegrepp som inramas 
av de så kallade didaktiska frågorna om ett visst inlärningsstoff” (Einarsson 
2005:10). Studier i svenska med didaktisk inriktning behöver inte heller vara 
”renodlat språkinriktade (eller inriktade just på språkutveckling)” utan kan 
handla om ”hur svenska läses, talas och skrivs i olika ämnen och på vilket sätt 
det uppfattas” (2005:10). Einarsson lyfter också fram att fältet inte bara omfattar 
elevers skrivande utan också vuxnas kommunikation, till exempel i olika läran-
desituationer. Mitt projekt handlar om texter förankrade i lärarprofessionen. 
Omdömenas innehåll och form påverkar sina läsare och antas ha betydelse för 
elevers kunskapsutveckling. Bakom texterna finns skribenter, men syftet är inte 
att beskriva enskilda lärares formella skrivkompetens eller skrivprocess, inte 
heller att undersöka hur omdömena uppfattas eller tas emot av elever och för-
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till denna studie finns både lokalt, kommunalt och kommersiellt framtagna mal-
lar med olika omfång, bedömningsmatriser och utrymme för läraren att skriva 
fritt.  

Styrdokumenten, Skolverkets råd och stödmaterial har sammantaget mer el-
ler mindre institutionellt uttalade förväntningar på att lärare när de informerar 
om och dokumenterar elevers utveckling använder ett professionellt språk som 
både bygger på styrdokument och är begripligt för mottagarna. 

1.2 Bedömningsspråk i förändrad skolpraktik 
Från 1990-talet och fram till mitten av 2010-talet ökade dokumentationskraven 
i läraryrket som en följd av skolans förändrade nyliberala, marknadsorienterade 
och decentraliserade styrformer med införandet av mål- och resultatstyrning 
(Englund 1995; Sundberg 2008). Dokumentationens innehåll och form blev ett 
sätt att kontrollera att läraren sköter sitt uppdrag och ett sätt att bidra till ett 
öppet klimat (se t.ex. Agevall & Jonnergård 2007). Under 2000-talet ökade 
också förväntningarna på att lärare ska kunna bedöma och utvärdera elevers 
kunskaper i relation till styrdokument och sakligt och professionellt kommuni-
cera bedömningen med elever, föräldrar och andra mottagare (jfr Carlgren & 
Klette 2008; Korp 2011). 

När reformen med skriftliga omdömen genomfördes 2008 med syftet att alla 
elever skulle få sådant stöd att ”förutsättningarna för lärandet optimeras” (Ds 
2001:19 s. 30), skrev lärare omdömen en gång per termin till elever i grundsko-
lans alla klasser. Men för att minska den administrativa arbetsbörda som infö-
randet skulle visa sig medföra (se Ds 2013:23; Skolverket 2013c; jfr även Carl-
gren & Klette 2008:128f; Hirsch 2017) har antalet årskurser som det är obliga-
toriskt att skriva omdömen i halverats. Visserligen förväntas betyg ha övertagit 
omdömenas och den framåtsyftande planeringens informerande funktion i de 
senare åren, men i enlighet med skolans styrdokument behöver lärare i de senare 
åren även fortsättningsvis dokumentera sina elevers kunskapsutveckling och 
fortlöpande kommunicera den med elever och föräldrar. Den lärare som håller 
i utvecklingssamtalen måste dessutom alltjämt få information från undervisande 
lärare om elevernas kunskapsutveckling i varje ämne2 (jfr SFS 2010:800 kap 3 
§ 4, kap 10 § 13; Skolverket 2013a, Skolverket 2017). Formerna för hur 
informationen ska ges är emellertid inte längre detaljreglerade i lag för årskurs 
6–9.  

I en Skolverksartikel påpekar Hirsch (2017) att ”borttagandet av kravet på 
utvecklingsplan i betygssättande årskurser har lett till att man på vissa skolor 
inte kan informera om elevers kunskapsutveckling i alla ämnen vid utvecklings-
samtal […]. Diskussionen som likställer lärares pedagogiska dokumentation 

                                                        
2 I grundskolans senare år undervisar olika lärare samma elever i olika ämnen, medan en lärare ansvarar 
för utvecklingssamtalen. I grundskolans tidigare år är det oftast en lärare som undervisar i de flesta ämnen 
och samma lärare som ansvarar för utvecklingssamtalen. 
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presenterar också studiens syfte. Därefter, i kapitel 2, placerar jag skriftliga om-
dömen och lärarprofessionen i en samhällelig kontext samt ger en orientering i 
tidigare forskning av betydelse för studien. Här motiveras också studiens inrikt-
ning utifrån rådande forskningsläge. En presentation av studiens teoretiska ram, 
som tar sin utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys och i begrepp och 
modeller som beskriver språkbruk i professionella och pedagogiska praktiker, 
följer i kapitel 3. I kapitel 4 gör jag en genomgång av det material som ingår i 
studien. Jag beskriver hur det har samlats in och vilka urval och etiska övervä-
ganden som har gjorts. Kapitel 5 ägnas åt hur teorin omsätts i praktisk analys 
och åt de analysredskap jag använder på materialet. Kapitel 6 är avhandlingens 
första analyskapitel. Här sammanställs dels lärarröster om skriftliga omdömens 
kontext, form och innehåll insamlade genom en skriftlig enkät, dels mönster och 
variationer i den faktiska utformningen i lärarnas omdömen. Kapitlet syftar till 
att besvara frågan vilka erfarenheter lärare har av sin bedömningspraktik. Dess-
utom ger jag i kapitel 6 en översiktlig beskrivning av de tre mallar som de in-
samlade omdömena har skrivits i. Jag presentar också hur mallarna har tillkom-
mit utifrån vad som framkommit i samtal med rektorer och beskriver även de 
tre skolornas ramar för utvecklingssamtal. I kapitel 7 undersöks vilka språk-
handlingar som används i omdömen, vilket innehåll bedömningarna fokuserar, 
vilken form texterna har och hur omdömestexternas form och innehåll möter 
förväntningarna på ett professionellt språk. Analysen mynnar ut i en beskriv-
ning av vilka roller omdömesspråket tilldelar lärarna. Kapitel 8 är en syntetise-
rande diskussion där jag summerar resultaten och diskuterar dem i ett didaktiskt 
och samhälleligt sammanhang i syfte att besvara frågan: Vilka faktorer styr och 
påverkar lärarnas omdömestexter? I kapitel 8 presenterar jag även några förslag 
till vidare forskning. Kapitel 9 och 10 är en svensk respektive engelsk samman-
fattning av studien. 

1.5 Avgränsningar 
I undersökningen granskas enbart omdömen skrivna av lärare som arbetar i 
kommunala skolor. Jag har alltså valt bort friskolor, dels för att en rikstäckande 
utvärdering av skolors arbete med omdömen gjord av Skolverket slagit fast att 
det inte finns några avgörande skillnader i hur omdömen skrivs som kan relate-
ras till vilket huvudmannaskap en skola har (Skolverket 2010:39), dels för att 
minska antalet undersökningskategorier. I kommunala skolor är texterna dess-
utom allmänna handlingar som faller under offentlighetsprincipen, vilket un-
derlättar materialinsamlingen. 

Ett inledande antagande i avhandlingsprojektet var att en skolas mall för om-
dömen skulle vara starkt styrande för lärarnas språkbruk. I materialinsamlingen 
strävade jag därför efter att få mallar med olika utformning, men eftersom det 
är lärarnas egenformulerade professionella bedömningsspråk som är avhand-
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äldrar. Utgångspunkterna för analyserna i den här avhandlingen är istället om-
dömenas språkbruk, de spår språkbruket bär av sin kontext och de bilder som 
detta språkbruk ger av lärarna som skribenter i sin yrkesroll. 

1.3 Syfte och frågor 
Syftet i den här avhandlingen är att studera grundskollärares bedömningsspråk 
i skriftliga omdömen och att problematisera språkbruket i relation till lärarnas 
erfarenheter av omdömesskrivande och till texternas institutionella och sociala 
kontext. Studiens inriktning berör hur lärarna i sina texter hanterar och bemöter 
de institutionella och sociala förväntningarna på ett professionellt språkbruk 
som både är förankrat i styrdokument och anpassat efter mottagarna. Studien 
utgår från tre typer av material: enkäter med lärare, samtal med rektorer och 
lärares skriftliga omdömen om elever. Analysen är inriktad på språkhandlingar, 
bedömningens innehåll och språkliga utformning. Lärarnas bedömningsspråk, i 
studien även benämnt bedömande språkbruk, undersöker jag genom följande 
frågor:  

 
1. Vilka erfarenheter har lärare av sin bedömningspraktik och av omdömes-

skrivande?  
2. Vilka språkhandlingar nyttjar lärare i omdömen och hur realiseras de språk-

ligt? 
3. Vad bedöms i omdömenas fritexter? 
4. Hur möter texternas form och innehåll förväntningarna på ett professionellt 

bedömningsspråk och vilka roller tilldelar bedömningsspråket omdömenas 
skribenter?  

5. Vilka faktorer styr och påverkar lärarnas omdömestexter? 
 

För att besvara frågorna ovan studerar jag lärares erfarenheter av omdömesskri-
vande, deras beskrivningar av omdömesspråk och tolkningar av riktlinjer för 
omdömesskrivande samt hur de upplever sina förutsättningar. Omdömenas re-
lationella, innehållsliga och språkliga aspekter analyseras i relation till de in-
stitutionella krav och förväntningar som ställs på lärarnas professionella språk. 
Analysen mynnar ut i en diskussion av vilka diskurser som framträder i lärarnas 
erfarenheter av praktiken och vilka professionella roller som synliggörs i lärar-
nas texter. 

1.4 Avhandlingens disposition 
I kapitel 1 ger jag en orientering i styrdokumentens och Skolverkets riktlinjer 
för skriftliga omdömens innehåll och form samt beskriver kortfattat omdömen 
och lärares bedömningsspråk som en del i en förändrad skolpraktik. Kapitel 1 
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2 Forskningsöversikt 

Ett centralt antagande i denna avhandling är att texter och språkbruk i texter 
formas och begränsas av samhälleliga strukturer och av sociala relationer och 
att språkbruket bidrar till att konstruera och förändra dessa strukturer och rela-
tioner. Ett annat antagande är att språkbruket i omdömen bär spår av olika 
synsätt och sätt att handla i läraryrkets skriftliga bedömningspraktik och att 
denna praktik på så sätt är del av det moderna samhället och av en institutionell 
och social kontext. I detta kapitel placerar jag därför skriftliga omdömen och 
lärares språkbruk i en historisk, kulturell och ideologisk kontext. Samtidigt ger 
jag också en orientering i tidigare forskning av betydelse för avhandlingens 
inriktning.  

I det följande ger jag först en bild av hur skolans förändrade styrformer och 
dokumentationskrav från 1990-talet och framåt har påverkat lärarprofessionen 
och presenterar sedan forskning som visar att offentlig styrning påverkar olika 
yrkeskategoriers språkbruk (2.1). Därefter beskriver jag kort utvecklingssamta-
lets framväxt som en arena för utbyte av information om elever mellan skola 
och hem och vilka syften individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdö-
men är tänkta att fylla i den kommunikationen (2.2). Därpå beskriver jag för-
ändringar i synen på bedömning och redogör för det skriftliga omdömets funk-
tion i detta sammanhang (2.3). Slutligen beskriver jag befintlig forskning om 
elevdokumentation, yrkesspråk och lärares bedömningsspråk (2.4). 

2.1 Statlig kontroll och professionalisering 
Att bedöma elevers utveckling, kommunicera med elever och föräldrar och do-
kumentera skolans verksamhet på olika nivåer har länge varit en del av läraryr-
ket. Kraven på bedömning, förmedling och dokumentation skärptes emellertid 
i kölvattnet av skolans förändrade styrformer från 1990-talet och framåt (Sund-
berg 2008). Den förändrade styrningen är inte specifik för skolan eller Sverige 
utan gäller offentlig sektor i stort och har hämtat influenser från liknande för-
ändringar i exempelvis Storbritannien, USA, Danmark och Nya Zeeland (jfr 
Aili m.fl. 2007; Gewirtz m.fl. 2009). Korp (2011:31) påpekar emellertid att 
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lingens huvudfokus presenterar jag av utrymmesskäl inte några ingående ana-
lyser av mallarna i denna studie. Däremot ger jag översiktliga beskrivningar av 
deras form och tillblivelse i avhandlingens första resultatkapitel (kapitel 6) i 
syfte att ge en bild av omdömesspråkets närkontext. 
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kumentera skolans verksamhet på olika nivåer har länge varit en del av läraryr-
ket. Kraven på bedömning, förmedling och dokumentation skärptes emellertid 
i kölvattnet av skolans förändrade styrformer från 1990-talet och framåt (Sund-
berg 2008). Den förändrade styrningen är inte specifik för skolan eller Sverige 
utan gäller offentlig sektor i stort och har hämtat influenser från liknande för-
ändringar i exempelvis Storbritannien, USA, Danmark och Nya Zeeland (jfr 
Aili m.fl. 2007; Gewirtz m.fl. 2009). Korp (2011:31) påpekar emellertid att 
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lingens huvudfokus presenterar jag av utrymmesskäl inte några ingående ana-
lyser av mallarna i denna studie. Däremot ger jag översiktliga beskrivningar av 
deras form och tillblivelse i avhandlingens första resultatkapitel (kapitel 6) i 
syfte att ge en bild av omdömesspråkets närkontext. 
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är flexibel och som genom olika dokumentationspraktiker har ”förmåga att visa 
upp sina kompetenser så att de kan granskas och jämföras med andras” 
(2011:105). I en utvärdering av individuella utvecklingsplaner påpekar Skol-
verket å ena sidan att dokumentation har en tydlig ”professionaliseringseffekt”, 
å andra sidan att den kan leda till deprofessionalisering om ”den blir alltför me-
kanisk och mallarna får ersätta lärarens erfarenhetsbaserade ’tysta’ kunskap” 
(2007:25f). 

Införandet av mål- och resultatstyrning i utbildningssystemet var ett steg mot 
ökad individualisering som förändrade lärarens huvudsakliga roll från undervi-
sare och ämbetsman till lots och terapeut. Istället för klassföreståndare och an-
svariga för en hel klass blev lärare mentorer och ansvariga för enskilda elever 
(Agevall 2008). En ny läraridentitet utvecklades där lärarrollen i högre grad 
kom att sammanblandas med läraren som privatperson, vilket medförde att ”lä-
rare utveckla[de] intimiserande relationer till eleverna” (2008:44). Den nya lä-
raridentiteten understöddes av lärarutbildningens reformering i början av 2000-
talet, där den gemensamma lärarexamen som då infördes lade större vikt vid 
lärares sociala kompetenser och pedagogiska förmågor än vid deras ämneskun-
skaper och auktoritet (jfr Krantz 2009). Det var en reform som kom att påverka 
lärarens professionalitet i en negativ riktning menar Stenlås (2009:73). Med den 
senaste lärarutbildningsreformen som trädde i kraft 2012 kom visserligen en 
svängning i synen på lärares huvudsakliga kompetensområde. Nu betonas lära-
res ämneskunskaper åter i hög grad (se SOU 2008:109), vilket bland annat åter-
speglas i krav på ämnesdjup. Andersson m.fl. (2010:54) bedömer att skolorna i 
deras studie inte verkar ha problematiserat vad förändringen från klassförestån-
dare till mentor innebär i praktiken och för arbetet med utvecklingssamtal och 
dokumentation i anslutning till detta. Deras studie visar att det finns brister i 
lärares professionalism och förmåga att fungera som vägledande mentorer.  

Den förändrade styrningen har fått konsekvenser för lärares arbetsuppgifter 
och för hur lärare fördelar tiden mellan dessa (jfr Carlgren & Klette 2008:128f). 
En nationell kartläggning av hur grundskollärare använder sin tid (Skolverket 
2013c) visar att lärare utöver undervisning ägnar en stor del av sin arbetstid till 
att administrera, planera, bedöma, dokumentera, ge omsorg och hålla ordning. 
Kartläggningen visar också att många lärare inte bara arbetar i skolan, utan 
också i hemmet på kvällar och helger. Lärare som undervisar i de senare års-
kurserna lägger mer tid på rättning, bedömning och administration än lärare i 
tidigare årskurser. I studien anser en majoritet av lärarna att de lägger för mycket 
tid på att administrera och dokumentera och för lite tid på att planera och un-
dervisa. Som en följd av det har statliga utredningar de senaste åren fört med 
sig förändringar i lärares dokumentation och administration som en minskning 
av det obligatoriska omdömesskrivandet till en gång per år i färre antal årskurser 
(se Ds 2013:23). I Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga indivi-
duella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) påpekas att individuella utvecklingspla-
ner, där obligatoriska skriftliga omdömen ingår som en del, särskilt har bidragit 
till en ökad arbetsbörda för svenska grundskollärare. Liknande problem har 

18 

inget annat land genomförde förändringarna så snabbt och genomgripande som 
Sverige. Styrningsparadigmet benämns sammanfattande för New Public Mana-
gement (Christensen & Lægreid, red. 2001) och förde med sig en ny form av 
statlig kontroll som yttrade sig i ökade krav på dokumentation och offentlighet 
(Ball 2003:217). Genom krav på dokumentation kan lärares arbete göras synligt 
för både andra lärare, elever, föräldrar, kommun och stat (Krantz 2009). Exem-
pelvis kan skriftliga omdömen användas av skolledare som underlag för ut-
vecklingsarbete, och de kan fungera som underlag när Skolinspektionen, medier 
eller forskare granskar skolors och lärares arbete. Skriftliga omdömen och lära-
res språkbruk i dessa är därmed en del av det så kallade ”redovisnings- och 
granskningssamhället” (Power 1997; Forsberg & Lindberg 2010). Den ökade 
insynen och dokumentationskraven har fått konsekvenser för lärarprofessionen 
och för lärares språkbruk i dokumentationen.  

2.1.1 New Public Management påverkar lärarprofessionen 
Skolans kommunalisering 1989–90 och decentralisering med mål- och resultat-
styrning istället för regelstyrning syftade till att stärka lärarnas profession och 
autonomi, det vill säga öka deras handlingsutrymme och självbestämmanderätt 
(jfr Krantz 2009). I en statlig utredning konstaterar Stenlås emellertid att skol-
reformer som innebär krav på standardisering, uppföljning och utvärdering, där 
skolor konkurrensutsätts och där skolledningen får större makt ”flyttar fokus 
från skolans kärnverksamhet (undervisning) till olika legitimitetsskapande pro-
cesser för skolledning, kommunledning och stat” (2009:94). Stenlås visar också 
att utbildningspolitiska reformer allt sedan 1990-talet har gjort läraryrket till en 
”betydligt mer kontrollerad och kringskuren profession än tidigare” (2009:12). 
Lärare har visserligen ett visst handlingsutrymme och är genom skolans orga-
nisering och statens styrning både styrbara och ostyrbara i sin roll som myndig-
hetsutövande så kallade närbyråkrater3 (Fredriksson 2010), men genom nya 
styrningsteknologier såsom lärarlegitimation och kontrollrättade nationella 
prov har läraren avprofessionaliserats istället för stärkts i sin profession (Sjö-
berg 2011:104). En skolas organisation påverkar också lärares myndighetsutöv-
ning på två sätt: antingen genom anpassning till styrningen eller genom mot-
stånd till den (Fredriksson 2010:89ff). 

De olika diskurser som följer med utbildningspolitiska förändringar är en 
del av läraryrkets dokumentations- och bedömningspraktik (jfr Hirsch 2013:39; 
Hirsch 2015). Sjöberg (2011) visar exempelvis genom analyser av policydoku-
ment att lärare styrs av flera olika diskurser som påverkar synen på vad som 
utmärker en professionell lärare. Det finns förväntningar på en ideal lärare som 
                                                        
3 På 1980-talet presenterade Michael Lipsky sin teori om närbyråkrater eller ’street-level bureaucrats’. 
Teorin behandlar politikers styrning av t.ex. lärare i relation till deras handlingsutrymme och möte med 
medborgare. Lipsky menar att politiker gärna kontrollerar närbyråkrater samtidigt som närbyråkraterna 
för att kunna bemöta medborgare inte kan vara alltför strikt reglerade; de har ett visst handlingsutrymme 
(se Lipsky 1980). Som närbyråkrater måste lärare liksom poliser, sjuksköterskor och socialarbetare fatta 
personligt avvägda myndighetsbeslut (jfr Fredriksson 2010:45; Lipsky 1980). 



19 

är flexibel och som genom olika dokumentationspraktiker har ”förmåga att visa 
upp sina kompetenser så att de kan granskas och jämföras med andras” 
(2011:105). I en utvärdering av individuella utvecklingsplaner påpekar Skol-
verket å ena sidan att dokumentation har en tydlig ”professionaliseringseffekt”, 
å andra sidan att den kan leda till deprofessionalisering om ”den blir alltför me-
kanisk och mallarna får ersätta lärarens erfarenhetsbaserade ’tysta’ kunskap” 
(2007:25f). 

Införandet av mål- och resultatstyrning i utbildningssystemet var ett steg mot 
ökad individualisering som förändrade lärarens huvudsakliga roll från undervi-
sare och ämbetsman till lots och terapeut. Istället för klassföreståndare och an-
svariga för en hel klass blev lärare mentorer och ansvariga för enskilda elever 
(Agevall 2008). En ny läraridentitet utvecklades där lärarrollen i högre grad 
kom att sammanblandas med läraren som privatperson, vilket medförde att ”lä-
rare utveckla[de] intimiserande relationer till eleverna” (2008:44). Den nya lä-
raridentiteten understöddes av lärarutbildningens reformering i början av 2000-
talet, där den gemensamma lärarexamen som då infördes lade större vikt vid 
lärares sociala kompetenser och pedagogiska förmågor än vid deras ämneskun-
skaper och auktoritet (jfr Krantz 2009). Det var en reform som kom att påverka 
lärarens professionalitet i en negativ riktning menar Stenlås (2009:73). Med den 
senaste lärarutbildningsreformen som trädde i kraft 2012 kom visserligen en 
svängning i synen på lärares huvudsakliga kompetensområde. Nu betonas lära-
res ämneskunskaper åter i hög grad (se SOU 2008:109), vilket bland annat åter-
speglas i krav på ämnesdjup. Andersson m.fl. (2010:54) bedömer att skolorna i 
deras studie inte verkar ha problematiserat vad förändringen från klassförestån-
dare till mentor innebär i praktiken och för arbetet med utvecklingssamtal och 
dokumentation i anslutning till detta. Deras studie visar att det finns brister i 
lärares professionalism och förmåga att fungera som vägledande mentorer.  

Den förändrade styrningen har fått konsekvenser för lärares arbetsuppgifter 
och för hur lärare fördelar tiden mellan dessa (jfr Carlgren & Klette 2008:128f). 
En nationell kartläggning av hur grundskollärare använder sin tid (Skolverket 
2013c) visar att lärare utöver undervisning ägnar en stor del av sin arbetstid till 
att administrera, planera, bedöma, dokumentera, ge omsorg och hålla ordning. 
Kartläggningen visar också att många lärare inte bara arbetar i skolan, utan 
också i hemmet på kvällar och helger. Lärare som undervisar i de senare års-
kurserna lägger mer tid på rättning, bedömning och administration än lärare i 
tidigare årskurser. I studien anser en majoritet av lärarna att de lägger för mycket 
tid på att administrera och dokumentera och för lite tid på att planera och un-
dervisa. Som en följd av det har statliga utredningar de senaste åren fört med 
sig förändringar i lärares dokumentation och administration som en minskning 
av det obligatoriska omdömesskrivandet till en gång per år i färre antal årskurser 
(se Ds 2013:23). I Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga indivi-
duella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) påpekas att individuella utvecklingspla-
ner, där obligatoriska skriftliga omdömen ingår som en del, särskilt har bidragit 
till en ökad arbetsbörda för svenska grundskollärare. Liknande problem har 

18 

inget annat land genomförde förändringarna så snabbt och genomgripande som 
Sverige. Styrningsparadigmet benämns sammanfattande för New Public Mana-
gement (Christensen & Lægreid, red. 2001) och förde med sig en ny form av 
statlig kontroll som yttrade sig i ökade krav på dokumentation och offentlighet 
(Ball 2003:217). Genom krav på dokumentation kan lärares arbete göras synligt 
för både andra lärare, elever, föräldrar, kommun och stat (Krantz 2009). Exem-
pelvis kan skriftliga omdömen användas av skolledare som underlag för ut-
vecklingsarbete, och de kan fungera som underlag när Skolinspektionen, medier 
eller forskare granskar skolors och lärares arbete. Skriftliga omdömen och lära-
res språkbruk i dessa är därmed en del av det så kallade ”redovisnings- och 
granskningssamhället” (Power 1997; Forsberg & Lindberg 2010). Den ökade 
insynen och dokumentationskraven har fått konsekvenser för lärarprofessionen 
och för lärares språkbruk i dokumentationen.  

2.1.1 New Public Management påverkar lärarprofessionen 
Skolans kommunalisering 1989–90 och decentralisering med mål- och resultat-
styrning istället för regelstyrning syftade till att stärka lärarnas profession och 
autonomi, det vill säga öka deras handlingsutrymme och självbestämmanderätt 
(jfr Krantz 2009). I en statlig utredning konstaterar Stenlås emellertid att skol-
reformer som innebär krav på standardisering, uppföljning och utvärdering, där 
skolor konkurrensutsätts och där skolledningen får större makt ”flyttar fokus 
från skolans kärnverksamhet (undervisning) till olika legitimitetsskapande pro-
cesser för skolledning, kommunledning och stat” (2009:94). Stenlås visar också 
att utbildningspolitiska reformer allt sedan 1990-talet har gjort läraryrket till en 
”betydligt mer kontrollerad och kringskuren profession än tidigare” (2009:12). 
Lärare har visserligen ett visst handlingsutrymme och är genom skolans orga-
nisering och statens styrning både styrbara och ostyrbara i sin roll som myndig-
hetsutövande så kallade närbyråkrater3 (Fredriksson 2010), men genom nya 
styrningsteknologier såsom lärarlegitimation och kontrollrättade nationella 
prov har läraren avprofessionaliserats istället för stärkts i sin profession (Sjö-
berg 2011:104). En skolas organisation påverkar också lärares myndighetsutöv-
ning på två sätt: antingen genom anpassning till styrningen eller genom mot-
stånd till den (Fredriksson 2010:89ff). 

De olika diskurser som följer med utbildningspolitiska förändringar är en 
del av läraryrkets dokumentations- och bedömningspraktik (jfr Hirsch 2013:39; 
Hirsch 2015). Sjöberg (2011) visar exempelvis genom analyser av policydoku-
ment att lärare styrs av flera olika diskurser som påverkar synen på vad som 
utmärker en professionell lärare. Det finns förväntningar på en ideal lärare som 
                                                        
3 På 1980-talet presenterade Michael Lipsky sin teori om närbyråkrater eller ’street-level bureaucrats’. 
Teorin behandlar politikers styrning av t.ex. lärare i relation till deras handlingsutrymme och möte med 
medborgare. Lipsky menar att politiker gärna kontrollerar närbyråkrater samtidigt som närbyråkraterna 
för att kunna bemöta medborgare inte kan vara alltför strikt reglerade; de har ett visst handlingsutrymme 
(se Lipsky 1980). Som närbyråkrater måste lärare liksom poliser, sjuksköterskor och socialarbetare fatta 
personligt avvägda myndighetsbeslut (jfr Fredriksson 2010:45; Lipsky 1980). 



21 

nicera och är uttryck för dialogiska förhandlingar där olika kommunikativa in-
tressen konkurrerar (Asp-Onsjö 2006:217). Att lärare har många texter att 
skriva kan leda till att skribenterna gör avkall på innehållets komplexitet till 
förmån för att ”något över huvud taget ska bli sagt” (Forsberg & Lindberg 
2010:36) eller till att de hittar tidsbesparande lösningar som avkryssningsmatri-
ser för att möta dokumentationskraven (Limborg m.fl. 2012). 

2.2 Skriftliga omdömen och utvecklingssamtal  
Omdömen skrivs i anslutning till utvecklingssamtal som är en institutionalise-
rad kommunikationsform som har sin grund i senmodernitetens demokratiska 
och individualiserade ideal (jfr Hirsch 2013). Skriftliga omdömen är därmed 
inte bara del av en moderniseringsprocess med inriktning mot dokumentation, 
professionalisering och styrning. De är också del av en social och demokratisk 
kommunikationssituation som framkallar förväntningar på delaktighet och en 
vardagsnära kommunikation. 

2.2.1 Från kvartssamtal till utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal infördes med 1994 års läroplan för det obligatoriska skolvä-
sendet (Lpo94). Tanken med utvecklingssamtalet var att det i högre grad än sin 
föregångare ”enskilt samtal” – även benämnt kvartssamtal – skulle fungera som 
ett forum mellan hem och skola där elevens utveckling och eventuella åtgärder 
skulle diskuteras mellan elev, vårdnadshavare och lärare som jämbördiga parter 
(Hofvendahl 2006a:7ff). Till skillnad från kvartssamtal som inte hade någon 
uttalad relation till betygskriterier, skulle lärare med utvecklingssamtalets infö-
rande göra bedömningar av elevers kunskaper och sociala förmågor i relation 
till läroplaners och kursplaners mål. Dessa bedömningar skulle vara ett utförli-
gare formativt komplement till summativa betyg. Information som lämnades 
under kvartssamtal var ofta muntliga redogörelser för elevens kunskaper och 
beteenden av rapporterande och bakåtsyftande karaktär (se Skolverket 2001:2; 
Hofvendahl 2006a:8ff; Hirsch 2013:28). Med utvecklingssamtalet blev det möj-
ligt för föräldrar att begära kompletterande skriftlig information om vad som 
avhandlats om eleven under samtalet (Skolverket 2001). Sådan information fick 
inte ha karaktären av betyg, och det var inget obligatorium med särskilda skrift-
liga bedömningar. Däremot var det vanligt att lärare under samtalen gjorde hän-
visningar till dokumentation som nationella prov och bedömningsmatriser och 
att lärare också inför samtalen samlade skriftlig information om elevens ut-
veckling från andra lärare (se Hofvendahl 2004, 2006c).  

2.2.2 Från muntlig förmedling till skriftlig dokumentation 
Trots ambitionerna med utvecklingssamtalets införande vittnar många lärare 
och föräldrar enligt Hofvendahl (2006a:10f) om att de inte upplevde att det var 
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iakttagits i andra nordiska och europeiska länder som infört nya dokumen-
tationsformer. Limborg m.fl. (2012) och Rambøll (2009) påpekar exempelvis 
att den danska folkskolan alltid har varit en dokumenterande verksamhet, men 
att kritiken rör dokumentationskravens relevans för lärarnas huvuduppgift, 
undervisning. Kraven ses som tidskrävande och oklara och dokumentationen 
leder därför till stress och minskad motivation. Flera forskare slår fast att elev-
dokumentation är en stor administrativ arbetsbörda som tar mycket tid och inte 
alltid bidrar till elevers utveckling (se Lingard 2001; Frankl 2005; Tennant 
2007). 

2.1.2 Ökad insyn medför symbolisk kommunikation 
Forskning och utvärderingar (t.ex. Ball 2003; Skolverket 2007; Storgaard Brok 
2009, 2010; Hall 2012, 2013) visar att professioner som styrs på avstånd genom 
offentlig dokumentation utvecklar symboliska och tillrättalagda sätt att skriva 
på som inte alltid är funktionella i praktiken. Hall menar att ”styrning på avstånd 
riskerar att leda till en i hög grad symbolisk kommunikation” och att själva ”de-
monstrationen av aktivitet är viktigare än aktiviteten och, framförallt, är något 
annat än aktiviteten” (2013:41, kursiv i original). Storgaard Brok uttrycker det 
på följande sätt: 

 
Der udvikler sig en rituel eller ’hyklerisk’ måde at håndtere kravene fra forvalt-
ningerne på. Hykleriet opstår fordi man ønsker at navigere uden om forvaltning-
ens krav til professionsarbejdet. Man skriver tekster som forvaltningen gerne vil 
se dem. Man gennemarbejder sproget retorisk og udvikler en rituel skriftlighed, 
som ikke har bund i hverdagserfaringer. (Storgaard Brok 2010:1) 

 
Ökad insyn kan alltså leda till tillrättalagda texter som inte alltid fyller en prak-
tisk funktion i den verksamhet där de har sin upprinnelse. Också i andra sam-
manhang än skolan där kraven på dokumentation är omfattande, finns liknande 
erfarenheter. Exempelvis är avvikelserapporter, som vårdpersonal i äldrevården 
är skyldiga att fylla i när misstag upptäcks eller begås, en texttyp som hamnar i 
konflikt med verksamhetens mål att erbjuda god vård, eftersom det tar mycket 
tid att fylla i sådana rapporter (Nikolaidou & Karlsson 2012:39). När vårdare 
skriver texter inom verksamheten hamnar de också i konflikt med vad de för-
väntas skriva i ett institutionellt perspektiv, vad de vill skriva för att texterna 
ska bli professionellt användbara, och hur de kan skriva för att kommunicera 
sina personliga erfarenheter och perspektiv (Karlsson & Nikolaidou 2012). Det 
institutionella språkbrukets dominans i vårdpersonalens texter tolkar Karlsson 
& Nikolaidou dels som ett uttryck för en lagstyrd standardisering, dels som ett 
sätt att få nöjda kunder i en marknadsorientering av vården.  

Styrning genom dokumentation får återverkningar på hur lärare formulerar 
institutionella yrkestexter relationellt, innehållsligt och formmässigt. Svenska 
åtgärdsprograms utformning styrs exempelvis av institutionella sätt att kommu-
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iakttagits i andra nordiska och europeiska länder som infört nya dokumen-
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annat än aktiviteten” (2013:41, kursiv i original). Storgaard Brok uttrycker det 
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Der udvikler sig en rituel eller ’hyklerisk’ måde at håndtere kravene fra forvalt-
ningerne på. Hykleriet opstår fordi man ønsker at navigere uden om forvaltning-
ens krav til professionsarbejdet. Man skriver tekster som forvaltningen gerne vil 
se dem. Man gennemarbejder sproget retorisk og udvikler en rituel skriftlighed, 
som ikke har bund i hverdagserfaringer. (Storgaard Brok 2010:1) 

 
Ökad insyn kan alltså leda till tillrättalagda texter som inte alltid fyller en prak-
tisk funktion i den verksamhet där de har sin upprinnelse. Också i andra sam-
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institutionella yrkestexter relationellt, innehållsligt och formmässigt. Svenska 
åtgärdsprograms utformning styrs exempelvis av institutionella sätt att kommu-
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2.3 Skriftliga omdömen i en bedömningspraktik  
Synen på vad som ska bedömas och hur bedömningen ska ske har förändrats 
under de senaste årtiondena (jfr Lindström 2005; Korp 2011; Hirsch 2013). Mer 
individualiserade arbetsformer har bidragit till förändrade och mer institutiona-
liserade bedömningspraktiker i skolan (Korp 2011:30). Kraven på att kunna 
kommunicera bedömningar har ökat både på lärare och elever i form av kam-
ratrespons och självvärderingar (Forsberg & Lindberg 2010:38). Numera pro-
duceras värderande utsagor och dokument om individers kunskaper, kompeten-
ser, färdigheter och lärande, och de förmedlas till elever i samband med utveck-
lingssamtal eller vid andra tillfällen (jfr Forsberg & Lindberg 2010:23ff). Skrift-
liga omdömen är en del i denna förändrade bedömningspraktik.  

2.3.1 Bedömning av kunskaper och sociala kompetenser 
I en kunskapsöversikt om bedömning lyfter Korp fram att skiftet från relativa 
till mål- och kunskapsrelaterade betyg förde med sig ett nytt synsätt på både 
elever, lärare och lärande (2011:30f). Det skedde en förskjutning från bedöm-
ning av innehåll och intellektuella förmågor till bedömning av sociala kompe-
tenser, som exempelvis förmåga att samarbeta, ta initiativ och ansvar eller att 
uppvisa självförtroende och självständighet. Andréasson & Asplund Carlsson 
uttrycker det som att nyliberala och marknadsorienterade perspektiv på utbild-
ning leder till en skoldiskurs som ska ”inrikta sig på att forma självreglerande, 
flexibla, ansvarstagande och kreativa elever som besitter social kompetens och 
kan söka sin egen kunskap” (2009:31f). 

1994 års läroplan för grundskolan (Lpo 94) påpekar liksom den senaste läro-
planen (Lgr 2011) att lärare har ett dubbelt uppdrag som rymmer dels kunskaps-
förmedling, dels social omsorg och fostran. Med det dubbla uppdraget framhävs 
”utbildningens moraliska dimension” och ”etik- och maktaspekter lyfts också 
särskilt fram i lärares bedömning och betygssättning” (Forsberg & Lindberg 
2010:27). Bedömningspraktiken har som en följd av det blivit mer socio-
emotioell, eftersom betyg inte bara mäter elevernas kunskaper i ett ämne, utan 
även säger något om deras flit, intresse och motivation. Därmed styr de också 
indirekt elevernas beteende, ibland på bekostnad av styrdokumentens mål (jfr 
Bernstein 1990:108,183ff, 210ff; 1996:46).  

Att bedöma och dokumentera både elevers kunskaper och deras sociala ut-
veckling är inget nytt framhåller Andréasson & Asplund Carlsson (2009). Re-
dan i 1930-talets hälsokort skulle elevernas ”begåvning, flit, ouppmärksamhet 
och trötthet” (2009:31f) beskrivas. Det fanns dessutom ett särskilt betyg i ord-
ning och uppförande fram till 1969 (Forsberg & Lindberg 2010:28), och till och 
med mitten av 1970-talet dominerades forskning om lärande av behavioristiska 
teorier (jfr Korp 2011:14). Sådana teorier innebar exempelvis att elevers bete-
enden och kunskapsutveckling modifierades med hjälp av förstärkning och be-
straffning. 
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någon större skillnad mellan kvartssamtalens och utvecklingssamtalens inne-
håll. För att understryka utvecklingssamtalets fokus på elevens framtida utveck-
lingsmöjligheter och elevers och vårdnadshavares delaktighet i denna planering, 
bestämdes att varje utvecklingssamtal från 2006 skulle resultera i en skriftlig 
individuell utvecklingsplan där nya mål för elevens sociala och kunskapsmäss-
iga utveckling formulerades i ett samarbete mellan elev, vårdnadshavare och 
lärare (jfr Krantz 2009). Införandet hade också sin grund i utredningar inom 
olika skolområden såsom hantering av elever i behov av särskilt stöd där beho-
vet av en dokumenterad individuell planering fördes upp på agendan och disku-
terades. Ett argument för införandet av skriftlig dokumentation för alla elever, 
och inte bara som tidigare för elever i behov av särskilt stöd, var att det skulle 
gynna elevernas utveckling och lärande, stärka måluppfyllelsen samt i förläng-
ningen bidra till skolornas utveckling (Ds 2001:19 s. 28ff). Utvecklingsplanen 
skulle utformas under utvecklingssamtalet och innehålla mål och överenskom-
melser om elevens utveckling, men informationen fick inte vara betygsliknande 
(Departementspromemoria. En individuell utvecklingsplan med skriftliga om-
dömen 2008). 

Med tillkomsten av skriftliga omdömen 2008 var tanken att elever, vård-
nadshavare och lärare med hjälp av informationen i omdömena i högre grad 
skulle kunna delta som jämbördiga parter i ett samtal om elevens utveckling och 
gemensamt utforma den individuella utvecklingsplanens framåtsyftande del. 
Det finns med andra ord en demokratisk ambition både med utvecklingssamtal 
och skriftliga omdömen (se t.ex. Hofvendahl 2006abc; Krantz 2009; Hirsch 
2013:28). 

Utvecklingssamtalen har tidigare genomsyrats av en ”göra-och-tala-kultur” 
där det faktiska handlandet och den muntliga sociala förmedlingen dominerat 
framför skriven dokumentation (jfr Carlgren & Klette 2008:127; Krantz 
2009:174; Forsberg & Lindberg 2010:23). Under 2000-talet har samtalen i allt 
högre grad kommit att bygga på texter. Hofvendahl (2004, 2006c, 2010) beskri-
ver det som att själva samtalen har blivit ”förpapprade”, och Vallberg Roth på-
pekar att barn och unga genom reformen med skriftliga omdömen ”värderas och 
dokumenteras i cirka 270 skolämnesbedömningar under sin grundskoletid” 
(2010:47). Det är således en ansenlig mängd information som har producerats 
och kommer att produceras om elever i anslutning till samtalen. Visserligen har 
antalet skriftliga och obligatoriska skolämnesbedömningar som förmedlas till 
elever och föräldrar i anslutning till utvecklingssamtal minskat sedan 2013, men 
antalet betygsavstämningstillfällen har istället ökat (se Ds 2013:23). Utveck-
lingssamtalet fortsätter dock att vara en arena där lärare förmedlar bedömningar 
och en social praktik där muntliga och skriftliga kommunikationsformer möts. 
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en systeminriktad summativ diskurs leder till administration utan kommunika-
tiv förankring och minskad professionell autonomi. Obalansen mellan diskur-
serna uppstår på grund av en dragkamp mellan statlig styrning och en utbild-
ningsmarknad, menar Gerrevall (2008:108). För att lärarna ska kunna vara pro-
fessionella i sina bedömningar krävs en balans mellan de båda diskurserna och 
en balans mellan formativ och summativ bedömning (2008:101ff), något som 
även Hirsch (2015:249ff; 2017;7ff) uppmärksammar i två olika studier om lä-
rares arbete med IUP och övrig pedagogisk dokumentation. 

Skriftliga omdömen befinner sig i gränslandet mellan en renodlat utveck-
lingsinriktad och en renodlat systemorienterad diskurs. Betygsättning är sum-
mativ, men informationen i ett betygsliknande omdöme ”bör vara formativ” 
(2008:5). Formuleringen ”bör” innebär att omdömet kan utformas formativt, 
men eftersom omdömen även får vara betygsliknande, är det också möjligt att 
omdömet kan ha en summativ och betygslik utformning (Departementsprome-
moria. En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen 2008). Samtidigt 
är betyg nationellt utformade och standardiserade och sätts i relation till kurs-
planer och kriterier, medan omdömen inte är statligt standardiserade utan skrivs 
i relation till lokala pedagogiska planeringar som är en tolkning av kurs- och 
läroplaner (se 2008:5). Omdömen kan därför inte likställas med betyg men kan 
ses som avstämningar som görs på vägen mot betyg. De utgör underlag för be-
tygsättning och upprättandet av dem regleras i lag (Grundskoleförordningen 
SFS 1994:1194 kapitel 7 § 2, numera Skollagen SFS 2010:800) och läroplan 
(Lpo94, numera Lgr 2011). 

2.4 Fältet – dokumentation och bedömning  
Villkoren för lärares skrivande av omdömen och lärares bedömande språkbruk 
som det ter sig i praktiken är ännu ett relativt outforskat fält inom svensk didak-
tisk språkvetenskap. Det språkbruk som lärare använder när de bedömer elever 
och skriftligt förmedlar bedömning har inte varit utgångspunkt för större stu-
dier, och det har heller inte hittills undersökts ur ett skriftspråkligt eller didak-
tiskt perspektiv. Vi vet därför inte så mycket om lärare som bedömande skri-
benter i sin yrkesroll eller om formerna för det bedömande skriftliga språkbruk 
som är utmärkande för lärarprofessionen ur ett språkvetenskapligt didaktiskt 
perspektiv. Däremot har lärares professionella språkbruk uppmärksammats in-
om andra närliggande vetenskapliga discipliner. Särskilt intresse har där riktats 
mot olika former av elevdokumentation. I detta avsnitt ger jag en kort översikt 
av befintlig forskning om yrkesspråk, elevdokumentation, och lärares bedöm-
ningsspråk. 
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Sedan millennieskiftet har skolans bedömningspraktik åter blivit mer äm-
nes- och kunskapsinriktad. Den förändrade inriktningen återspeglas till exempel 
i införandet av obligatoriska skriftliga omdömen och i tydligare kunskapskrav 
för olika betygssteg i de senaste läroplanerna för grundskolan (Lgr 2011) och 
gymnasiet (Gy 2011). Omdömen ska ges om elevers kunskapsutveckling och 
om rektor beslutar det också om deras sociala utveckling. Kunskapsbedömning 
lyfts alltså åter fram medan social utveckling tonas ner eller kan behandlas 
muntligt under utvecklingssamtalet (se Skolverket 2013a). I en avhandling som 
undersöker hur lärare utformar bedömande information om gymnasieelever i 
betygssamtal konstaterar dock Rinne (2014) att de mellanmänskliga och sociala 
aspekterna får stort utrymme på bekostnad av samtal om elevers prestationer 
och kunskapsutveckling. 

2.3.2 Summativ och formativ bedömning 
Generellt har bedömning både i Sverige och internationellt, t.ex. i Storbritan-
nien och USA, gått från att vara enbart summativ till att bli formativ och använ-
das för pedagogiska syften ”som ett redskap för lärande” (Lindström 2005:14; 
se även Lindström 2005; Korp 2011). Begreppen formativ och summativ i för-
hållande till bedömning myntades av Michael Scriven 1967 och handlar om 
vilka syften en bedömning har. Vid summativ bedömning, även benämnt admi-
nistrativ bedömning, utvärderas en individs samlade kunskaper och kompeten-
ser vid en specifik tidpunkt, ofta i slutet av en kurs, och bedömningen resulterar 
i betygssättning och rangordning. Vid formativ bedömning, även benämnt as-
sessment for learning eller pedagogisk bedömning, lyfter bedömaren istället 
fram förtjänster och utvecklingsområden under pågående inlärningsprocess för 
att på så sätt vägleda individen i det fortsatta lärandet. Gerrevall ser de summa-
tiva och formativa bedömningsformerna som grund för två olika diskurser: en 
mer systemmässigt inriktad ”administrativ bedömning” (2008:93) och en ut-
vecklingsinriktad ”bedömning för lärande” (2008:93). De olika diskurserna 
rymmer fokus på både individ och system men lägger olika vikt vid dem. I 
systemdiskursen relateras bedömning i högre grad till systemet och samhället, 
och diskursen är mer administrativ och ”vilar på en strategisk rationalitet, där 
bedömningspraktiken blir ett medel i en målrationell strävan efter att utveckla 
medborgarnas kompetens” (2008:95). I den utvecklingsinriktade diskursen re-
lateras bedömning till individers lärande. Gerrevall menar också att ”diskursen 
vilar på en kommunikativ rationalitet, där syftet är öppenhet och synlighet och 
att lärare och elever på ett symmetriskt sätt ska kunna behandla och kommuni-
cera kring bedömningspraktiken som en integrerad del av lärandet” (2008:95).  

Hur ordningen mellan de två diskurserna upprättas i ett kollegium eller på 
en skola har betydelse för lärarnas professionalism, menar Gerrevall (2008). Det 
blir problem när det råder obalans mellan de båda diskurserna. För mycket ori-
entering mot en utvecklingsinriktad formativ diskurs leder till brister i likvär-
dighet och avsaknad av kontakt med systemnivån. För mycket orientering mot 
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deras förtjänster och fokuserar det som är negativt (se t.ex. Asp Onsjö 2006; 
Hofvendahl 2006a). Ibland använder lärarna en idealelev som måttstock 
(Andréasson 2007) och lägger vikt vid individens beteenden, egenskaper och 
uppförande (se t.ex. Lahdenperä 1997; Isaksson, Lindqvist & Bergström 2007; 
Hirsch 2013). I praktiska ämnen är det vanligt att problem som inte är ämnes-
specifika ”t.ex. blygsel, bristande koncentration, för mycket pratande eller ’då-
lig attityd’” (Hofvendahl 2004:6) beskrivs i underlag till utvecklingssamtal. 
Vanliga positiva värderingar är formuleringar som ”duktig, positiv, pigg, glad, 
bra attityd” (2004:6).  

Synliggörandet av elevers kunskaper, kompetenser och beteenden i skrift 
påverkar på olika sätt elevers identitet och motivation, men i åtgärdsprogram 
finns en diskrepans mellan den bedömning som görs och de utvecklingsförslag 
som anges: ”Både problemformuleringarna och åtgärdsförslagen [i åtgärdspro-
gram] visar att traditionella syn- och arbetssätt dominerar, samtidigt som den 
idealelev som skrivs fram som önskvärd ingår i den ’nya’ diskursen” (Andréas-
son & Asplund Carlsson 2009:126). Det är alltså två olika förhållningssätt som 
lever parallellt i texterna. 

2.4.3 Studier om lärares yrkesskrivande och bedömningsspråk 
Undersökningar om lärares eget skrivande handlar om hur det kan användas för 
att utveckla elevers skrivande (se t.ex. Augsburger 1998). De handlar också om 
hur svensklärare i gymnasieskolan utformar respons på elevers texter (Berg-
man-Claesson 2003) och om läraren som förebild för elevers kreativa skrivande 
(se t.ex. Elrod Whitney 2009; Street & Stang 2009; Bifuh-Ambe 2013).  

Colnerud & Granström (2002) beskriver lärares yrkesspråk som bestående 
av tre olika nivåer: metaspråk, pseudometaspråk och vardagsspråk. I metasprå-
ket använder läraren teorier och generaliseringar, i pseudometaspråket abstrakta 
begrepp och i vardagsspråket konkreta begrepp, känslor och upplevelser. I text-
praktiker i skolans värld kan lärares språkbruk istället delas in i professionellt, 
informellt och oreflekterat tal (Andréasson & Asplund Carlsson 2009). I det 
professionella talet använder lärare fackuttryck hämtade från läroplan och kurs-
planer. Det informella talet är mer elevtillvänt och domineras av ett vardagligt 
språkbruk, medan det oreflekterade talet är rikt på känsloyttringar och värde-
ringar. Skolverket påpekar i en utvärdering av individuella utvecklingsplaner 
att lärare behöver ”kompetensutveckling i det man skulle kunna kalla för be-
dömningsförmedling, som innefattar hur läraren underbygger och språkligt for-
mulerar sina bedömningar” (2007:26, kursiv i original). I en språkvetenskaplig 
samtalsanalytisk avhandling om utvecklingssamtal berör Hofvendahl (2006a) 
lärares muntliga förmedling av skriftliga bedömningar. I en utvecklande studie 
(Hofvendahl 2010) påpekar han att ”[d]et är dokumenterat att lärare tycker att 
det är svårt att formulera (skriftliga) omdömen. Man pekar ofta på tidsbrist, att 
man saknar samsyn i bedömning och språkbruk och att man har dåliga rutiner 
eller otillräckliga resurser för dokumentation” (2010:41, kursiv i original). De 
bedömningar som lärare skriver inför utvecklingssamtal är svåra att ta ansvar 
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2.4.1 Studier om skrivande i olika yrken  
I takt med att god skrivkompetens har blivit en alltmer efterfrågad förmåga på 
arbetsmarknaden har också forskning om skrivandets betydelse i olika yrken 
ökat. Forskningen om olika yrkens skrivkulturer har främst varit internationell 
(Anson & Forsberg 1990; Dias & Paré 2000; Freedman & Adam 2000; Winsor 
1999), medan forskningen i Norden och Sverige varit mindre utbredd. I svenska 
sammanhang har flera studier undersökt skriftens roll i olika yrken och i vilka 
situationer texter skrivs och brukas (se t.ex. Karlsson & Ledin 2004; Karlsson 
2006, 2008). Särskilt brett undersökt är språkbruk och textaktiviteter i vårdyr-
ken (jfr Karlsson, Landqvist & Rehnberg 2012). Enstaka svenska avhandlingar 
finns också om olika yrkens skrivkulturer i övergången mellan yrke och utbild-
ning (Hållsten 2008), om skattebrottsutredares dokumentation (Byrman 2017), 
och i ett pågående projekt undersöker Ask & Byrman myndighetsskrivande i tre 
professioner och utbildningar (Byrman & Ask 2010; Ask 2013; Byrman 2013). 
I Asks och Byrmans projekt ingår även denna avhandling och Ström (2017). 
Ask och Byrman studerar poliser, Johansson lärare och Ström socionomer uti-
från myndighetsspråk som gemensam nämnare. Även om lärares professions-
skrivande och språkbruk ännu inte är genomlyst ur ett språkvetenskapligt 
perspektiv, finns det andra yrkeskategorier vars språkbruk är mer språkveten-
skapligt beforskat, såsom vårdyrken (jfr Nikolaidou & Karlsson 2012; Karlsson 
& Nikolaidou 2012). 

2.4.2 Studier om elevdokumentation 
Forskning om dokumentation i läraryrket har riktat in sig på åtgärdsprogram 
(Asp Onsjö 2006; Andréasson & Asplund Carlsson 2009). Individuella utveck-
lingsplaner ”som fenomen i tiden, samhället och skolan” har studerats av Vall-
berg Roth & Månsson (2006) med en diskursanalytisk texttolkande utgångs-
punkt. Även individuella utvecklingsplaners framåtsyftande del, formativa 
aspekter i utvecklingsplaner och lärares attityder till och perception av texterna 
har studerats (Hirsch 2013). Bedömningspraktiker i utvecklingsplaner har i 
svenska sammanhang särskilt undersökts med exempel hämtade från förskolan 
och grundskolans tidigare år (se t.ex. Folkesson & Elmeroth 2001; Elfström 
2004). Individuella utvecklingsplaner som digital dokumentation sedd ur lära-
res, föräldrars och elevers perspektiv och hur dokumenten fungerar i verksam-
heten har undersökts av Mårell-Olsson (2012). I en avhandling om gymnasielä-
rares yrkesskrivande undersöker Annerberg (2016) särskilt lärares upplevda 
svårigheter med skrivandet av åtgärdsprogram och hur gymnasielärare balanse-
rar mellan standardisering och diversitet i utformningen av en mall för omdö-
men i anslutning till utvecklingssamtal. 

Forskning visar att det så kallade dubbla uppdraget, som innebär ansvar för 
både elevernas kunskaper och fostran, är närvarande i lärares bedömningar i 
elevdokumentation och att lärare har svårt att vara sakliga, konkreta, objektiva 
och målinriktade i sina texter. Lärare lyfter ofta fram elevers brister framför 
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lärares olika samtal. De sekvenser i muntligt tal där läraren under utvecklings-
samtalen förmedlar och kommenterar elevers provresultat i sig följer ett tydligt 
mönster: läraren introducerar sekvensen med en kommentar om ämnet där pro-
vet är gjort, och avslutar med att redogöra för resultatet med information av 
typen ”full pott” eller ”x av x fel”. Mellan sekvensens inledning och avslutning 
finns det variationer, men läraren ger i de flesta fall beröm och värderingar som 
kan kopplas samman med frånvaron av fel. Sådana strategier kan leda till att 
elever utvecklar en rädsla för att begå misstag, menar Hofvendahl (2006b).  

Vilka effekter olika sorters beröm har på barns lärande, beteenden och över-
tygelser undersöker Mueller & Dweck (1998) i en psykologisk studie. I ett test 
fick barn i anslutning till en uppgift återkoppling med uppmuntran relaterad till 
deras egenskaper (t.ex. ”du är duktig/smart”), och i ett annat fick barn återkopp-
ling med uppmuntran som beskrev deras beteende eller ansträngning (t.ex. ”du 
jobbade hårt”). Mueller & Dweck (1998) noterar att det är bättre att beskriva 
vad barn gör än hur de är, men att det i vissa sammanhang, som i skolan, är 
vanligt att berömma individers intelligens och förmågor när de lyckas väl efter-
som det antas stärka elevernas motivation och tro på sig själva. I andra samman-
hang, som barnuppfostran, rekommenderas föräldrar istället att berömma och 
kritisera individers beteenden snarare än deras egenskaper. I en svensk avhand-
ling inom klinisk neurovetenskap (Appelgren 2015) bekräftas Mueller & 
Dwecks antagande. Appelgren studerar bland annat vilken typ av återkoppling 
som får bäst effekt på elevers lärande och motivation och konstaterar likt Mu-
eller & Dweck (1998) att återkoppling som relaterar till intelligens som något 
medfött, till exempel ”du är smart”, fungerar sämre än återkoppling av typen 
”du valde rätt” som relaterar till en handling som eleven själv kan påverka.  

2.5 Antaganden med grund i tidigare forskning 
I denna avhandling antar jag att institutionella riktlinjer för skriftliga omdömens 
innehåll och form samt kontextuella förväntningar på lärare som professionella 
bedömningsförmedlare försätter lärare i en komplex skrivsituation som rymmer 
sociala och kommunikativa utmaningar. Det är utmaningar som innebär att lä-
rare, för att formulera texter som uppfyller såväl uttalade som outtalade syften, 
måste välja mellan eller samordna olika språkbruk. Det kan till exempel vara ett 
språkbruk som elever och föräldrar förstår, ett gemensamt kollegialt språkbruk 
och ett språkbruk som bär drag av myndighetstext i form av exempelvis mål-
formuleringar. Andersson (2005, 2010) beskriver att lärare kan uppleva en kon-
flikt mellan det samhälleliga ansvaret att leva upp till de krav som staten ställer 
på lärares texter och det sociala ansvaret att möta elevers, föräldrars och kolle-
gers behov. Det är en variation av uttryckssätt som har sin hemvist i olika dis-
kurser och som kan bli synliga i skriftliga omdömens innehåll och form. I detta 
antagande ligger också förväntningarna på att lärarna ska utveckla ett gemen-
samt sakligt språkbruk.  
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för och förmedla för den lärare som håller i samtalen. Bedömningarna är ofta 
kryptiska och kortfattade, särskilt i ämnena idrott, musik och slöjd, vilket gör 
det svårt för någon annan än författaren att förstå innebörden, och det leder till 
irritation hos förmedlare och mottagare. Ibland består ett omdöme av bara 2–4 
ord, oftast beskrivande adjektiv såsom ”duktig” och ”glad”. Formuleringarna 
kan också vara vaga där ett ord som ”okej” utan längre förklarande text kan 
tolkas både positivt och negativt (Hofvendahl 2010:42). 

Lärare använder olika muntliga strategier för att hantera negativ kritik eller 
problem i elevens lärande. Negativ kritik förmedlas med förmildrande ordval 
och försiktighetsmarkörer, till exempel genom adverb (lite, väl), stilistiska fi-
gurer (t.ex. litoteser) och negerande satser (t.ex. det var inte bra) eller genom 
att ett negativt budskap paketeras mellan två positiva värderingar eller kommer 
efter en positiv sats följd av konjunktionen men. Andra strategier är att läraren 
använder så kallade ”propositionella attityder” (Hofvendahl 2006a). Det inne-
bär att läraren inleder ett påstående om eleven med en mental upplevelse istället 
för att inleda påståendet med en säker iakttagelse. Exempelvis använder lärarna 
i den studien formuleringar som ”jag kan uppleva/känna/tro att…” eller ”jag 
upplever/känner tror att…” istället för ”jag vet/har märkt, har sett att…” 
(2006a:137, 163). Även frekvensadverbial (t.ex. ofta, genomgående, ibland) är 
vanliga i samband med negativ kritik eller problem (2006a:140). Hofvendahl 
påpekar att ”[i] ett positivt moment finns sällan några ibland, sällan propositio-
nella attityder och när så är fallet, väldigt sällan konstruktioner av typen ’Jag 
{upplever; känner; etc} att’” (2006a:161). Positiva värderingar förmedlas istäl-
let med hjälp av starka graderingar såsom ”jättebra”, ”aldrig tjurig” eller ”alltid 
glad” eller genom metaforiska omskrivningar som ”fullständigt lysande pärla” 
(2006a:158f, 164).  

Överlag har lärares bedömningskommentarer bristfokus, även när de hand-
lar om elever som lyckas väl på prov. Drygt 80 procent av lärarnas kommentarer 
till provresultat där eleven har alla rätt eller något enstaka fel är i materialet 
hämtade från ett bristperspektiv (Hofvendahl 2006b; 2010). Det är vanligt med 
formuleringar av typen ”här finns inga fel” och ”bara två fel” istället för ”alla 
rätt” eller ”nästan alla rätt”. Dessa formuleringar förekommer trots att samtalen 
uttalat ska ta sin utgångspunkt i elevens styrkor och trots att skoldiskursen i 
övrigt och forskning om ledarskap, personlig utveckling och motivation betonar 
vikten av att vara positiv. Bristfokuset tydliggörs av att läraren i anslutning till 
kommentarer av typen ”här finns inga fel” använder värderande förstärknings-
ord som ”jättebra” och ”kanonbra” och att läraren när eleven haft ett enstaka fel 
muntligt kommenterar det med formuleringar och negativt laddade ord som 
”inte bekymmersamt” eller ”jag blir inte orolig” (2006b; 2010).  

Hofvendahl (2006a:218ff) poängterar med hänvisning till tidigare forskning 
att lärare har individuella strategier och en personlig stil för att genomföra ut-
vecklingssamtal och förmedla olika moment. Strategier, formuleringar och 
handlingar återkommer, ibland ordagrant och ofta enligt samma mönster, i en 
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lärares olika samtal. De sekvenser i muntligt tal där läraren under utvecklings-
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hang, som barnuppfostran, rekommenderas föräldrar istället att berömma och 
kritisera individers beteenden snarare än deras egenskaper. I en svensk avhand-
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innehåll och form samt kontextuella förväntningar på lärare som professionella 
bedömningsförmedlare försätter lärare i en komplex skrivsituation som rymmer 
sociala och kommunikativa utmaningar. Det är utmaningar som innebär att lä-
rare, för att formulera texter som uppfyller såväl uttalade som outtalade syften, 
måste välja mellan eller samordna olika språkbruk. Det kan till exempel vara ett 
språkbruk som elever och föräldrar förstår, ett gemensamt kollegialt språkbruk 
och ett språkbruk som bär drag av myndighetstext i form av exempelvis mål-
formuleringar. Andersson (2005, 2010) beskriver att lärare kan uppleva en kon-
flikt mellan det samhälleliga ansvaret att leva upp till de krav som staten ställer 
på lärares texter och det sociala ansvaret att möta elevers, föräldrars och kolle-
gers behov. Det är en variation av uttryckssätt som har sin hemvist i olika dis-
kurser och som kan bli synliga i skriftliga omdömens innehåll och form. I detta 
antagande ligger också förväntningarna på att lärarna ska utveckla ett gemen-
samt sakligt språkbruk.  
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3 Teoretisk ram 

Nedan presenterar jag kritisk text- och diskursanalys (CDA) som en övergri-
pande teoretisk och metodologisk ram för studien. Jag redogör även för begrep-
pet diskurs och introducerar Roberts & Sarangis (1999, 2003) modell för att 
beskriva språkbruk i professionella praktiker samt Bernsteins begrepp (1990, 
1996) för att beskriva diskurser i pedagogiska praktiker. CDA kan betraktas som 
både en teori och som ett metodiskt angreppssätt som hämtar tankegods från 
andra sociala teorier och metoder (se t.ex. Chouliaraki & Fairclough 1999; Fair-
clough 2001; Wodak 2001; Wodak & Meyer 2009). I kapitlet resonerar jag där-
för om hur de teorier och angreppssätt som används i studien är möjliga att 
kombinera inom ramen för CDA.  

3.1 Kritisk diskursanalys  
Kritisk diskursanalys (CDA) är både en teori och en metod som har sina rötter 
i kritisk lingvistik (se Wodak 2001; Wodak & Meyer 2009) och som används 
för att studera text i kontext. Teorins perspektiv är att visa hur språkliga struk-
turer kan kopplas samman med sociala relationer, makt och ideologi (se Fair-
clough 1992; Chouliaraki & Fairclough 1999). Till skillnad från andra språk-
bruksinriktade diskursanalyser, det vill säga analyser där texters språkliga ut-
formning studeras utifrån sitt relationella, sociala och kulturella sammanhang, 
har CDA också ett uttalat kritiskt och politiskt inslag. Ett artikulerat mål med 
kritiska diskursanalyser är att synliggöra hur språkliga strukturer används i re-
lation till fördelningen av makt i sociala relationer för att i förlängningen nå 
förändring för dem som på olika nivåer är utsatta för maktmissbruk i samhället 
(se t.ex. Fairclough & Wodak 1997; Winther Jørgensen & Phillips 2000; Wodak 
& Meyer 2001; Fairclough 2010).  

Skriftliga omdömen är texter som exponerar makt såväl i systemet som i de 
enskilda texterna. Det är texter där förväntningarna på lärarnas professionella 
språkbruk är högt ställda, texter som kan synliggöra lärares kompetenser för 
olika aktörer och vars innehåll och form har betydelse för elevers kunskapsut-
veckling. Därför ser jag Faircloughs numera klassiska modell i tre dimensioner 
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Ytterligare ett antagande är att skriftliga omdömen i sitt språkbruk kan bära 
spår av tidigare konventionellt gångbara sätt att kommunicera och bedöma. 
Andréasson och Asplund Carlsson (2009:126f) menar att eftersom skolan är en 
trögföränderlig institution lever ofta gamla och nya ideologiska sätt att tänka 
och handla kvar sida vid sida, vilket blir synligt i elevdokumentation. Skriftliga 
omdömen är en dokumentationsform som har vuxit fram i en social och muntlig 
praktik samtidigt som de är del av en förändrad bedömningspraktik. Omdömen 
är skriftliga dokument som ska fungera i en muntlig kontext. Innehållsligt ska 
texterna informera om elevers kunskaper men inte beskriva deras egenskaper 
och beteenden. Bedömningspraktiken har dock allt sedan 1990-talet alltmer in-
riktats på bedömning av sociala kompetenser framför intellektuella förmågor, 
även om nya kursplaner indikerar en vändning. Dessutom ska omdömena både 
summera elevernas kunskaper och vägleda dem framåt i utvecklingen. Därmed 
kan det i omdömen också finnas en inbyggd spänning mellan formativa och 
summativa bedömningssyften (jfr Krantz 2009:173f; Hirsch 2013), mellan en 
utvecklingsorienterad och en systemorienterad diskurs (Gerrevall 2008) och 
mellan statlig styrning och en konkurrenskraftig utbildningsmarknad (Korp 
2011:35). Omdömen är alltså del av en moderniseringsprocess som kan leda till 
att lärare hittar överlevnadsstrategier för att hantera det mångfasetterade upp-
draget. 
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kontext kan karaktäriseras som ett föränderligt senmodernt och marknadslibe-
ralt informationssamhälle genomsyrat av kommersialisering, individualisering 
och demokratisering (jfr Giddens 1999). Skriftliga omdömen är del av en mo-
derniseringsprocess med inriktning mot dokumentation, professionalisering och 
styrning, del av en social och demokratisk kommunikationssituation och del av 
en förändrad bedömningspraktik. Sådana förändringar antas påverka lärarnas 
professionella bedömningsspråk i omdömen. Det är just detta bedömningsspråk 
som står i fokus i denna avhandling. 

3.2 Begrepp: diskurser och professionellt språk 
I avhandlingen används professionellt språkbruk som ett överordnat begrepp 
för att beskriva hur lärare uttrycker sig om och till elever i offentliga texter till-
komna i en social och institutionellt styrd kontext. I analysen av språkbruk i 
omdömen är jag särskilt intresserad av hur olika diskurser samverkar, konkur-
rerar eller krockar när lärare skriver omdömen i sin yrkesroll och hur dessa dis-
kurser genom språkbruket konstruerar och reflekterar bedömningspraktiken och 
lärarnas relation till texternas mottagare. I avhandlingen är också diskurs ett 
centralt begrepp. Det är ett begrepp med flera möjliga definitioner. Fairclough 
(1992:62ff; 2010:95) tar liksom många andra diskursanalytiker sin utgångs-
punkt i filosofen Michel Foucaults tankar om diskurs som nära kopplad till 
maktbegreppet. Fairclough använder diskursbegreppet i både en abstrakt och en 
konkret betydelse: abstrakt som språkbruk förbundet med social praktik, det vill 
säga som konstruerande och reflekterande sociala relationer, sociala identiteter 
och kunskapssystem, och konkret som språkbruk som på olika sätt speglar erfa-
renheter av världen. Jag ansluter mig till Faircloughs dubbla syn på diskurs. I 
analyserna utgår jag från diskursbegreppets konkreta betydelse. Som tidigare 
nämnts i avhandlingens inledning (1.2) ser jag diskurser i lärares professionella 
språkbruk som olika sätt att formulera och fylla texter med innehåll och hand-
lingar. Texternas språkhandlingar, bedömningsinnehåll och språkliga utform-
ning reflekterar alltså skilda synsätt och handlingar inom en socialt och institu-
tionellt styrd praktik. 

Fairclough (1992:68ff, 124ff) använder termen diskursordning för att be-
skriva relationen mellan de olika genrer, aktivitetstyper, diskurser och stilar som 
utgör en kommunikativ händelse. I likhet med Fairclough ser jag diskurser som 
föränderliga i en ständig och växlande hegemonisk kamp med varandra. Själva 
grunderna för förändring i en kommunikativ händelse ”lie in the problematiza-
tion of conventions for producers and interpreters, which can happen in a variety 
of ways” (Fairclough 1992:96). När konventioner, t.ex. genrer, stilar, aktiviteter 
och kunskapsfokus, för språkbruk i texter problematiseras och blir öppna för 
förändring kan producenter och konsumenter hamna i dilemman som tvingar 
dem att välja mellan gamla och nya uttryckssätt och hitta kreativa lösningar för 
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för att bedriva och beskriva kritisk diskursanalys som en användbar teoretisk 
och metodologisk ram för analyserna i denna studie. 

Med Faircloughs ord återger och formar språkbruk identiteter, relationer och 
kunskapssystem (1992:63f) och varje form av språkbruk – en kommunikativ 
händelse – kan tolkas utifrån tre samtidiga perspektiv: som social och diskursiv 
praktik och som text (se Fairclough 1992:71ff; 2001 eller 2010). I figur 3.1 
nedan tillämpar jag Faircloughs modell på mitt undersökningsområde och be-
skriver och diskuterar därefter relationerna i modellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1. Språkbruk i tre dimensioner (modifierad figur efter Fairclough 1992:73) 
 
En diskursiv praktik är en särskild form av social praktik som innefattar pro-
duktion, distribution och konsumtion av texter (Fairclough 2010:94f). En text 
kan uttryckas i skrift, tal eller som visuella element (Fairclough 1992:71; Fair-
clough 2001:121; se även Halliday 1985). Ett omdöme är ett skriftligt insti-
tutionaliserat meddelandesystem som har sin huvudsakliga funktion i skolans 
sociala verksamhet och särskilt i lärares kommunikation i anslutning till utveck-
lingssamtal. I denna studie ses alltså utvecklingssamtal mellan lärare, elev och 
vårdnadshavare som en diskursiv praktik, där skriftliga omdömen produceras, 
distribueras och konsumeras. Skriftliga omdömen står i blickfånget, även om 
omdömen också förmedlas muntligt under ett utvecklingssamtal.  

Produktionen av omdömen begränsas av deltagarnas resurser och av nuva-
rande och tidigare sociala strukturer, normer och konventioner i den diskursiva 
praktiken. Hur ett omdöme utformas och tolkas i sin diskursiva praktik är också 
avhängigt av tanke- och handlingsmönster förbundna med skolan som social 
praktik, till exempel vad det innebär att bedöma elever, vara lärare och kommu-
nicera i rollen som lärare. I ett vidare perspektiv kan omdömen också reflektera 
hur läraryrket och lärares kommunikation påverkas och styrs av samhälleliga 
förändringar och strömningar i en vidare historisk och kulturell kontext. Denna 
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för att bedriva och beskriva kritisk diskursanalys som en användbar teoretisk 
och metodologisk ram för analyserna i denna studie. 

Med Faircloughs ord återger och formar språkbruk identiteter, relationer och 
kunskapssystem (1992:63f) och varje form av språkbruk – en kommunikativ 
händelse – kan tolkas utifrån tre samtidiga perspektiv: som social och diskursiv 
praktik och som text (se Fairclough 1992:71ff; 2001 eller 2010). I figur 3.1 
nedan tillämpar jag Faircloughs modell på mitt undersökningsområde och be-
skriver och diskuterar därefter relationerna i modellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1. Språkbruk i tre dimensioner (modifierad figur efter Fairclough 1992:73) 
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raren beskriver, berättar om eller återger konkreta och specifika händelser kopp-
lade till här och nu, lyfter fram personliga åsikter, intryck, känslor och erfaren-
heter eller tillskriver eleven erfarenheter och känslor i tal eller skrift. 

Karlsson & Nikolaidou (2012:238) menar att institutionell, professionell 
(här yrkesnära) och personlig diskurs kan kopplas samman med vardagligt och 
dominant skriftbruk, det vill säga att de tre diskurserna rör sig mellan formella 
och informella uttryckssätt, se figur 3.3. Figuren är modifierad efter Karlsson & 
Nikolaidou (2012:238). 

 
Dominant – formell Vardaglig – informell 
Institutionell Professionell (yrkesnära) Personlig 

Figur 3.3. Hur institutionell, professionell och personlig diskurs förhåller sig till dikotomin 
vardagligt – dominant skriftbruk 
 
Uttrycksformerna för den institutionella diskursen är i denna modell formella, 
medan de är informella för den personliga diskursen och rör sig mellan domi-
nanta och vardagliga uttryckssätt i den professionella (yrkesnära) diskursen.  

Om läraryrkets övergripande professionella språkbruk tolkas som pedago-
gisk praktik kan det med Bernsteins betraktelsesätt (1990:108,183ff, 210ff; 
1996:46) ses som bestående av två större diskurser. Den första diskursen är en 
instruerande undervisningsdiskurs (instructional discourse) där elevers kun-
skapsprestationer lyfts fram och värderas i syfte att utbilda eleven i ett visst 
ämne. Den andra diskursen är en reglerande fostransdiskurs (regulative dis-
course) där exempelvis elevers uppförande och karaktär lyfts fram och värderas 
i syfte att fostra och disciplinera. Undervisningsdiskursen är enligt Bernstein 
inbäddad i fostransdiskursen. Bernstein ser alltså fostransdiskursen som över-
ordnad och omslutande undervisningsdiskursen, en relation som han benämner 
”pedagogic device” (1990:212). Bernsteins syn medför att den pedagogiska dis-
kursens huvudsakliga funktion inte är att förmedla kunskaper och färdigheter 
utan snarare att fostra och disciplinera samt att upprätthålla relationer.  

Figur 3.4 illustrerar förhållandet mellan diskurser i pedagogisk praktik med 
avstamp i Bernsteins synsätt. 

 

 

 
 
 
 

 
Figur 3.4. Relationen mellan diskurser i pedagogisk praktik 
 
I pedagogiska praktiker talar Gerrevall (2008) också om en summativt inriktad 
administrativ diskurs och en formativt inriktad utvecklingsorienterad diskurs 
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att kommunikationen ska fungera. Konventionerna hamnar alltså i kamp, mot-
sättning eller samverkan som förändrar diskursordningen (Fairclough 1992:96, 
68f).  

3.2.1 Diskurser i professionella och pedagogiska praktiker 
Det finns flera sätt att se på och dela in lärares språkbruk och förhållningssätt 
och några av dessa behandlas i kapitel 2 ovan. De där refererade indelningarna 
är formulerade inom ramen för pedagogiska, utbildningsvetenskapliga eller 
samhällsvetenskapliga studier. Jag tar istället min utgångspunkt i språkvetarna 
Roberts & Sarangis ramverk som beskriver olika sätt att uttrycka sig i professio-
nella praktiker. De skiljer på institutionell, professionell och personlig diskurs 
(1999, 2003) och bygger indelningen på interaktionella grunder. Modellen är 
utvecklad för att beskriva i första hand muntligt material samt bygger på socio-
logisk forskning om yrkesmässig och organisatorisk kommunikation (se Good-
win 1994; Atkinson 1995; Sarangi & Slembrouck 1996). Roberts & Sarangi har 
liksom Nikolaidou & Karlsson genomfört studier av hur dessa diskurser tar sig 
uttryck i vårdyrken. Av figur 3.2 framgår de tre typerna av språkbruk.  
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Figur 3.2. Språkbruk i professionella praktiker 
 
Institutionell diskurs (institutional discourse) handlar om hur yrkesverksamma, 
i min undersökning synonymt med lärare, berättigar sin professionella praktik 
genom att formulera sin sakkunskap och professionella erfarenhet i institutio-
nella termer och som del av ett större institutionellt sammanhang styrt av lagar 
och regler (jfr Roberts & Sarangi 2003:343; Karlsson & Nikolaidou 2012:239). 
I omdömen kan institutionellt språkbruk framträda i mallarnas utformning och 
i lärares strävan att följa institutionella regler när de skriver, vilket även kan bli 
synligt i omdömesspråket.  

Professionell diskurs (professional discourse) är ett språkbruk som visar 
lärarnas gemensamma kunskaper, handlingar och synsätt (jfr Roberts & Sarangi 
2003:343; Karlsson & Nikolaidou 2012:239f). I omdömen kan den professio-
nella sakkunskapen särskilt synliggöras i innehållet i lärares bedömningar och i 
hur lärare talar om bedömning och bedömningsspråk på den egna skolan. I ana-
lyserna benämner jag den professionella diskursen för yrkesnära diskurs för att 
inte sammanblanda den med det överordnade begreppet professionellt språk-
bruk. 

Personlig diskurs (personal experience discourse) kännetecknas av ett 
språkbruk som tar sin utgångspunkt i lärarens erfarenheter, känslor och engage-
mang och i konkreta händelser (jfr Roberts & Sarangi 2003:343; Karlsson & 
Nikolaidou 2012:240). I omdömen kan personligt språkbruk framträda när lä-
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Figur 3.6 ska ses dels som en tankemodell för hur lärares professionella språk-
bruk formas, dels som en bild av hur begreppen och teorierna hänger samman 
och används i denna studie. Figur 3.6 ska också tolkas som ett teoretiskt baserat 
analysredskap som har tagit form efterhand som undersökningen har pågått, en-
ligt en abduktiv växelverkan mellan teori och empiri (jfr Hartman 2001). Det 
handlar inte om att se språkhandlingarna, diskurserna och uttrycksformerna som 
absoluta motpoler utan snarare som diskurser som samspelar, krockar, balanse-
rar eller konkurrerar när lärare skriver texter i sin yrkesroll. Genom lärarnas 
språkbruk i omdömen konstruerar och reflekterar dessa diskurser bedömnings-
praktiken och lärarnas relation till texternas mottagare. Språkbruket skapar där-
igenom en bild av läraren i sin bedömande yrkesroll, och den bilden undersöks 
i denna avhandling. 
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som rör sig mellan system och individ. I den förstnämnda diskursen betraktas 
bedömning som en administrativ syssla medan bedömning i den sistnämnda 
diskursen handlar om att kommunicera. Se Figur 3.5 nedan,  sammanställd efter 
beskrivningar i Gerrevall (2008:95ff). 
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Figur 3.5. Summativ administrativ diskurs och formativ utvecklingsorienterad diskurs  
 
Både Bernsteins (1990, 1996) och Gerrevalls (2008) sätt att se på språkbruk i 
pedagogiska praktiker är tillsammans med Roberts & Sarangis (2003) och 
Karlsson & Nikolaidous (2012) beskrivningar av professionella diskurser an-
vändbara för att beskriva relation, innehåll och form i lärares bedömningsspråk. 
I avsnitt 3.2.2 utvecklar jag sambandet mellan de olika angreppssätten i relation 
till Faircloughs syn på diskursers samspel och mitt överordnade begrepp pro-
fessionellt språkbruk. 

3.2.2 Professionellt språkbruk: samspel mellan språkhand-
lingar, bedömningsdiskurser och språklig form 

När lärare kommunicerar bedömning ägnar de sig åt flera olika handlingar; de 
informerar, utvärderar, förmedlar betyg och vägleder elever i deras kunskapsut-
veckling och sociala fostran. De förhåller sig också till regler och personliga 
upplevelser. De olika aktiviteterna kan vara mer eller mindre dominanta i för-
hållande till varandra och bedömningen kan skrivas på ett mer eller mindre for-
mellt sätt. I figur 3.6 visar jag komplexiteten i professionellt språkbruk och hur 
lärares professionella bedömningsspråk i skriftliga omdömen är ett potentiellt 
samspel mellan olika språkhandlingar, bedömningsdiskurser och formellt – 
informellt språk. 
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Figur 3.6 Komplexitet i lärares professionella bedömningsspråk  
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Tabell 4.1. Principer för anonymisering av materialet 
Skola Enkätlärare Elever i omdömen Lärare i omdömen 
Almskolan  Almlärare enkelnamn på A dubbelnamn på A 
Bokskolan Boklärare  enkelnamn på B dubbelnamn på B 
Cederskolan Cederlärare enkelnamn på C dubbelnamn på C 

 
För att skilja lärare som ibland omtalas i texterna från elever som omtalas i tex-
terna ges alla lärare dubbelnamn, medan elever ges enkelnamn. Lärare och ele-
ver med utskrivet efternamn ges efternamnet Lärare respektive Elev. 

Obligatoriska skriftliga omdömen i den kommunala skolan lyder under of-
fentlighetsprincipen. De är allmänna handlingar så länge som de upprättas och 
förvaras vid en myndighet och kan därför lämnas ut till tredje part efter att en 
sekretessbedömning har gjorts av skolans rektor. Utformade i enlighet med reg-
lerna lyder texternas innehåll under den lägre sekretessgraden, vilket betyder att 
offentlighet går före principen om sekretess (offentlighets- och sekretesslagen 
6 kap och 23 kap SFS 2009:400; förvaltningslagen SFS 1986:223; tryckfrihets-
förordningen 2 kap SFS 1949:105). Eftersom texterna faller under offentlighets-
principen och arbetsinsatsen skulle bli påtaglig (jfr Hermerén 2011:50) har jag 
inte informerat eller tillfrågat de elever som bedöms i omdömena. Däremot har 
jag inhämtat samtycke från skolornas rektorer som representanter för de myn-
digheter där texterna har tillkommit.  

Skolornas rektorer och de lärare som är aktiva deltagare i projektet har in-
formerats om hur materialet används. Både i ett första kontaktbrev till skolorna 
och i samband med skolbesök och enkäter gav jag information om det övergri-
pande syftet med studien och om hur materialet skulle komma att användas och 
hanteras (se bilaga 2–3). Enkäterna genomförde jag efter att jag hade samlat in 
mallar och omdömen. Eftersom jag undersöker lärarnas faktiska språkbruk i den 
här studien återges exempel och utsagor från lärarnas texter med eventuella 
skriv- och stavfel okorrigerade. 

4.2 Materialinsamling: urval och avgränsning  
I materialinsamlingen har jag strävat efter att få en spridning av skrivmallar 
framtagna på olika sätt och med större eller mindre inslag av matriser respektive 
utrymme för läraren att formulera sig fritt. Jag har också eftersträvat att få om-
dömen i alla ämnen, skrivna samma termin av olika lärare om elever i samma 
årskurs. Att sträva efter variation i materialet är en nödvändighet, eftersom det 
är likheterna som finns bland olika skolors lärare och mallar som fångar det 
gemensamma för dokumenten och språkbruket, medan skillnaderna kan hänfö-
ras till enskilda lärare, ämnen och mallar eller signalera nyanser i den diskursiva 
praktiken vid olika skolor. 

Avgränsningen i årskurs 8 gjordes för att få omdömen som skrivs i en års-
kurs där eleverna är i slutet av sin grundskoleutbildning och får betyg i slutet av 
terminen. I årskurs åtta undervisas också eleverna av flera olika lärare, medan 
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4 Material och insamlingsmetoder  

Nedan ger jag en översikt av avhandlingens material och beskriver insamlings-
metoder och urvalsprinciper. Studiens material samlades in under vårterminen 
2010 på tre kommunala grundskolor i olika kommuner i södra Sverige. I kapitel 
4 beskrivs först hur materialet har hanterats ur ett etiskt perspektiv (4.1). Däref-
ter redogör jag för urvalsprinciper vid valet av skolor och mallar (4.2). I 4.3 
presenterar jag insamling och hantering av enkätsvar från 39 lärare om deras 
erfarenheter av att skriva omdömen, och i 4.4 beskriver jag översiktligt de drygt 
2 200 omdömen som utgör studiens huvudmaterial. I 4.5 presenterar jag genom-
förandet av de samtal med de tre skolornas rektorer som jag har genomfört för 
att få en beskrivning av mallarnas kontext. I 4.6 redovisas hur jag har gjort urval 
av texter för analyserna i kapitel 7. Sist diskuteras materialets och insamlings-
metodernas styrkor och svagheter i relation till forskningsfrågorna (4.7).  

4.1 Etiska överväganden  
Min forskning rör människor och hantering av i viss mån känsliga personupp-
gifter. I enlighet med lag om etikprövning av forskning som avser människor 
även kallad etikprövningslagen (SFS 2003:460) har projektet därför genomgått 
en etikprövning. Etikprövningen är genomförd inom ramen för projektet Texter 
med tyngd, i vilket denna avhandling ingår som en del (se Ask & Byrman 2008). 
Den regionala etikprövningsnämnden i Linköping har godkänt projektet med 
förbehållet att alla deltagare garanteras anonymitet (Dnr 102-09, se bilaga 1). 
Skolor, personer och platser är därför anonymiserade i enlighet med principerna 
för god forskningssed (Hermerén 2011) och de etiska principer som gäller för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Humanistiska-samhällsveten-
skapliga forskningsrådet 2009). Skolor, lärare och elever som omnämns i av-
handlingen eller figurerar i exempel har fått namn på A, B respektive C. Se 
tabell 4.1 nedan. 
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Tabell 4.1. Principer för anonymisering av materialet 
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4.3 Lärarenkät och bortfall 
Som grund för analysen i kapitel 6 ligger ett mindre enkätmaterial. De tre sko-
lornas lärare, tillika möjliga skribenter av omdömena i det insamlade textmate-
rialet (se 4.3), har fått besvara frågor om sina erfarenheter av obligatoriska 
skriftliga omdömen och omdömesspråk. Frågorna handlade om tidsåtgång, 
stödmaterial, utbildning, bedömning, språkbruk och inställning till att skriva 
omdömen. Rektorerna vidarebefordrade ett digitalt frågeformulär till de 82 lä-
rare som undervisade i skolornas årskurs 7, 8 och 9. Frågorna var dels öppna, 
där lärarna i skrift fritt kunde formulera sina svar, dels slutna med svarsalterna-
tiv i form av kryssrutor. Två frågor (15 och 16 i frågeformuläret) rör bedömning 
och underlag för bedömning och är hämtade från Skolverkets utvärdering om 
obligatoriska skriftliga omdömen (Skolverket 2010). För att fånga dilemman 
som lärare upplever i skrivande är några av frågorna utformade med en inrikt-
ning mot svårigheter och problem i skrivandet. Utöver de specifika frågorna om 
omdömen fick lärarna också ange personlig bakgrundsinformation såsom kön, 
ålder, undervisningsämne och utbildning (se bilaga 4).  

Det digitala enkätsystemet Artologik Query & Report användes för insam-
ling och sammanställning av enkätsvar. Fördelen med ett digitalt frågeformulär 
är att lärarna själva kan välja när de vill svara, men nackdelen är att det externa 
bortfallet, alltså att man väljer att inte besvara enkäten, kan bli större än om 
frågorna delas ut och fylls i vid ett skolbesök (jfr Körner & Wahlgren 2002; 
Rosengren & Arvidson 2002:133). Av de 89 tillfrågade lärarna besvarade 39 
den utskickade enkäten och svarsfrekvensen uppgår därmed till 48 procent. Om 
man beaktar populationen för enkäten, att jag inte har någon relation till de till-
frågade informanterna och att detta är en digital enkät, är en svarsfrekvens som 
överstiger 20–30 % tämligen god (SurveyMonkey 2018). En möjlig förklaring 
till det externa bortfallet kan vara att frågeformuläret skickades ut i slutet av 
vårterminen (april–maj 2010) när arbetsbelastningen för lärare generellt sett är 
hög. I tabell 4.2 presenterar jag svarsfrekvens per skola och ger en översikt av 
tillfrågade och svarande per skola i jämförelse med antalet lärare som skriver 
de insamlade omdömena.  
 
Tabell 4.2. Svarsfrekvens i enkäten i jämförelse med antal skribenter i insamlade omdömen 

Skola Svarsfrekvens Tillfrågade  Svarande  Skribenter  
Almskolan 54 % 26 14 16 
Bokskolan 54 % 24 13 17 
Cederskolan 38 % 32 12 19 
Totalt 48 % 82 39 52 

 
Av Almskolans tillfrågade lärare besvarade 54 % frågeformuläret. För Boksko-
lan var svarsfrekvensen också 54 % och för Cederskolan 38 %. Fördelning av 
svar utifrån skola och internt bortfall, alltså uteblivna svar på enstaka frågor (jfr 
Körner & Wahlgren 2002; Rosengren & Arvidson 2002:133), presenteras i ka-
pitel 6 och i tabeller i bilaga 4.  
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en utsedd mentor ansvarar för utvecklingssamtalen. Med omdömen skrivna av 
flera olika lärare om samma elever ökar möjligheterna att kartlägga mönster och 
variationer i språkbruket. Genom att samla in omdömen för tre klasser per skola 
har jag också fått en spridning med fler än en undervisande lärare per skola i 
några av ämnena.  

De medverkande skolorna i studien har valts genom ett slumpmässigt urval 
designat för detta särskilda ändamål. Med slumpmässigt menas i detta samman-
hang att enheterna i underlaget ska ha samma chanser att komma med i det slut-
liga urvalet. Chanserna behöver inte vara lika stora, men de ska vara kända (jfr 
Körner & Wahlgren 2002). Urvalsunderlaget är alla 89 kommunala grundskolor 
med årskurs 8 i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Baserat på mallarna 
grupperade jag initialt de 89 skolorna i fyra grupper:  

 
grupp 1: egen mall med stort utrymme för fritext 
grupp 2: egen mall med stort utrymme för matris  
grupp 3: kommersiellt system för elevdokumentation  
grupp 4: ingen uppgift om malltyp 
 

Grupperingen bygger på information som jag hämtade från skolornas hemsidor. 
I gruppen ”kommersiellt system för elevdokumentation” ingår en blandning av 
fritextmallar och matriser med fritext. Från grupp 1–3 valde jag ut fjorton skolor 
som jag skickade en intresseförfrågan till. Jag styrde valet av de fjorton skolorna 
så att det blev en variation av mallar, och jag valde skolor där skolans beskriv-
ning av mallen och arbetet med omdömen var framskrivet på hemsidan. För-
frågningarna skickades ut till skolorna och pågick tills jag fick positivt svar från 
minst en skola i varje grupp. Fyra skolor av de fjorton tillfrågade svarade. En 
av de fyra skolorna avbröt sitt deltagande innan jag började samla material. Så-
ledes deltar i studien de tre kvarvarande skolorna, nämligen en skola med egen 
lokalt framtagen mall med stort utrymme för fritext, en skola med en kommu-
nalt framtagen mall med stort utrymme för matris och en med kommersiellt sy-
stem för elevdokumentation. 

Huvudmaterial i studien är alltså drygt 2 200 omdömen skrivna av 52 lärare 
i de tre skolornas mallar. Enkäter med 39 lärare på skolorna används för att ge 
en bakgrund och ingång till analyser av omdömenas språkhandlingar, bedöm-
ningsinnehåll och språkliga form. Enkätsvaren används också som en verksam-
hetsbunden triangulering av textanalyserna (jfr Fairclough 1992:226). Jag har 
även fört samtal med skolornas rektorer om hur mallarna för omdömen har ta-
gits fram. Dessa samtal samt promemorior, styrdokument och stödtexter som 
anger de yttre ramarna för lärarnas skrivande analyseras inte i avhandlingen, 
men jag använder dem för att beskriva omdömenas kontext. Ett sådant material 
behövs dels för att kunna närma sig och analysera språkbruket i omdömena rätt-
visande, dels för att förstå den verksamhet som dessa texter tillkommer i (jfr 
Nikolaidou & Karlsson 2012:35; Fairclough 1992:226). Jag använder alltså en 
kombination av olika metoder för att besvara studiens frågor. 
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ingångsfrågor (se bilaga 3). Via e-post har jag också ställt några uppföljande 
frågor om hur skolan hanterar omdömesskrivande efter att de nya riktlinjerna 
infördes 2013 (se avsnitt 1.1). 

4.6 Data: urval av texter för näranalys  
En del av analyserna i den här studien görs på hela textmaterialet men större 
delen av analyserna i kapitel 7 görs också på ett mindre urval om knappt 520 
omdömen. För att få en spridning i omdömen som representerar materialet som 
helhet har jag valt ut sex omdömen per lärare och ämne från de tre skolorna i 
materialet. Jag valde tre omdömen för flickor och tre omdömen för pojkar från 
varje lärare och ämne som läraren skriver omdömen i. I några av språkämnena 
är dock antalet omdömen färre än sex och då har alla tillgängliga omdömen 
tagits med. Jag styrde också urvalet så att jag i så stor mån som möjligt fick 
olika klasser och elever för lärare som skrivit omdömen i fler än ett ämne. I 
urvalet har jag antingen tagit de tre första omdömena för flickor respektive poj-
kar uppifrån eller nerifrån räknat i min klassvisa och anonymiserade lista av 
varje lärares omdömen.  

Antalet omdömen som finns representerade i urvalet per skola skiljer sig åt. 
Det beror på att antalet lärare och ämnen som finns representerade i studien 
varierar mellan skolorna och att jag i urvalet ville ha med omdömen från alla 
skribenter och i alla ämnen de skrivit omdömen i. I tabell 4.4 redogör jag för 
det näranalyserade materialets storlek. 

 
Tabell 4.4. Material som utgör underlag för näranalys 

Skola Omdömen Skrivande lärare Bedömda ämnen 
Alm 172 16 20 
Bok 136 17 17 
Ceder 209 19 20 
Totalt 517 52 20 

 
Av tabell 4.4 framgår att materialet för näranalys består av 517 omdömen 
skrivna av 52 lärare i 20 olika ämnen. Materialet utgör enligt min mening ett 
rimligt urval – kvantitativt och kvalitativt – för näranalysen för att kunna iden-
tifiera mönster och variation i omdömena utan att någon lärare eller något ämne 
får alltför stort genomslag i resultaten. 

4.7 Kritik av material och insamlingsmetoder 
I 4.7.1–4.7.3 resonerar jag om materialets och insamlingsmetodernas styrkor 
och svagheter. Diskussionen behandlar i tur och ordning rektorssamtalen, en-
kätmaterialet och textmaterialet. 
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4.4 Skriftliga omdömen och skrivmallar  
Som grund för analyserna i kapitel 6–7 ligger drygt 2 200 omdömen i 20 ämnen 
skrivna i tre olika mallar av 52 lärare för 200 elever i nio klasser i årskurs 8 vid 
de tre skolorna i studien. De tre mallarna hanteras digitalt och beskrivs i avsnitt 
6.2. Materialet är i utskrivet originalformat ca 1 200 A4-sidor med malltext och 
lärarskriven text. Lärarnas textmassa uppgår till cirka 135 300 ord. Materialets 
exakta omfång och dess fördelning mellan skolor, klasser, elever och skrivande 
lärare redovisas i tabell 4.3 nedan.  

 
Tabell 4.3. Insamlat material 

Skola Om-
dömen 

Klasser  
(åk 8) 

Elever Skri-
vande 
lärare 

Be-
dömda 
ämnen 

Ord i 
fritext4 

Sidor5 

Alm 692 3 62 16 20 51 257 781 
Bok 654 3 56 17 17 51 740 311 
Ceder 893 3 70 19 20 32 291 118 
Totalt 2 239 9 188 52 20 135 288 1 210 

 
Beräkningen av antal omdömen är gjord med utgångspunkt i att något finns 
ifyllt i mallen. Jag har inte räknat tomma omdömen utan någon text alls. I mate-
rialet räknar jag ämnen som de är representerade av skolorna, det vill säga på 
Bokskolan ses SO som ett ämne, medan Almskolan och Cederskolan ser SO 
som fyra olika ämnen: geografi, historia, religion och samhällskunskap. I mate-
rialet finns omdömen i spanska, franska och tyska. De tre språken följer samma 
kursplan i moderna språk, men jag betraktar dem som olika ämnen eftersom det 
i materialet är olika lärare som undervisar i ämnena.  

4.5 Samtal med rektorer för kontextinformation 
Jag har genomfört samtal med de tre skolornas rektorer i syfte att få en bild av 
mallarnas tillkomst, för att få rektorernas syn på omdömenas innehåll och språk 
samt få veta hur skolan hanterar utvecklingssamtal. Dessa samtal ägde rum 
inom en månad efter det första skolbesöket när omdömena samlades in och va-
rade i 40–45 minuter. Jag förde korta noteringar och dokumenterade samtalen 
på mp3-spelare. Inspelningarna gjorde jag som hjälp för att minnas innehållet 
snarare än för att komma åt exakta formuleringar (jfr Silverman 2004; Kvale 
1997). Inspelningarna har transkriberats enligt en skriftspråklig konvention (se 
Norrby 2004). Namn, orter och andra detaljer som kan röja rektorernas eller 
skolornas identitet avidentifierades i transkriptionen. Samtalen var öppna och 
halvstrukturerade till strukturerade (jfr Trost 1997:19ff). I en intervjuguide 
ställde jag upp ett antal teman som jag ville samtala om och preciserade några 

                                                        
4 Ifyllda identifieringsuppgifter (namn, skola och datum) i dokumentets inledning har inte räknats med. 
5 Vid genomräkningen avrundat till närmaste helsida. 
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ingångsfrågor (se bilaga 3). Via e-post har jag också ställt några uppföljande 
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Fokus i textanalysen, som får mest utrymme i studien, ligger inte på de en-
skilda lärarnas skrivande utan på lärarkollektivets språkbruk och de diskurser 
som detta språkbruk ger uttryck för. För materialspridningens skull är det ändå 
relevant att veta vilka skribenter som är upphov till vilka omdömen i materialet. 
Eftersom skribenterna oftast, men inte alltid, är namngivna är det emellertid 
svårt att enbart utifrån omdömena identifiera det totala antalet skribenter. Det 
är dock möjligt att anta att det rör sig om samma lärare för de elever som går i 
samma klass. Genom att jämföra omdömen i olika ämnen med information om 
lärarna på klassernas scheman har jag lyckats identifiera skribenterna för de 
omdömen som saknar underskrift och på så sätt identifierat upphovspersoner 
till alla omdömen i studien. Jag undersöker alltså inte individernas skrivande, 
men att veta vilka omdömen som har skrivits av olika lärare är relevant för att 
kunna se variationer i kollegiets språkbruk. 
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4.7.1 Rektorssamtalen 
Det ligger i linje med min diskursanalytiska ansats att göra en rik bakgrundsbe-
skrivning med stöd i kontextuellt material. Därför har jag vid materialinsam-
lingen fört samtal med skolornas rektorer om hur mallarna för omdömen har 
tagits fram. Dessa samtal samt promemorior, styrdokument och stödtexter som 
anger de yttre ramarna för lärarnas skrivande analyseras inte explicit i studien, 
men jag använder dem för att beskriva omdömenas kontext och för att förstå 
den verksamhet som dessa texter tillkommer i (jfr Fairclough 1992:226; Niko-
laidou & Karlsson 2012:35). Kontexten ger förklaringar till språkbrukets ut-
formning och möjliggör att lärarnas språkbruk kan problematiseras.  

Rektorssamtalen är korta, och jag samtalade endast vid ett tillfälle med rek-
torerna. Trots detta bidrar samtalen till att förstå kontexten för det professionella 
språkbruk som lärarna använder i sina omdömen.  

4.7.2 Enkätmaterialet 
Antalet svarande i lärarenkäten är under 50 procent. Svarsfrekvensen är god, 
men man kan diskutera om svaren kan ses som representativa för alla lärare som 
undervisar i årskurs 7–9 på de tre skolorna. Det kan nämnas att jag är medveten 
om att jag kanske hade fått andra svar och kanske även högre svarsfrekvens om 
frågorna hade formulerats på annat sätt. Men jag gjorde att val och jag ser svaren 
som exempel på lärarröster om och erfarenheter av skriftliga omdömen, och 
som röster som ger en inblick i arbetet på de tre skolorna samt belyser texternas 
produktionsvillkor och omdömenas språkbruk. Eftersom lärarenkäten har skic-
kats till alla lärare som undervisar i årskurs 7, 8 och 9 på de tre skolorna kan jag 
inte säga att de lärare som har besvarat enkäten också är just de lärare i årskurs 
8 som har författat de omdömen som jag har samlat in och analyserat. De sva-
rande är emellertid att betrakta som möjliga skribenter och är också deltagare i 
samma diskursiva praktiker där de insamlade omdömena tillkommit. 

Lärare har stor arbetsbörda i slutet av vårterminen och i efterhand tänker jag 
att jag kanske borde ha undvikit att skicka ut enkäterna just då. Att jag ändå 
valde tidpunkten var med tanken att jag ville att lärarna skulle besvara enkäten 
i nära anslutning till terminens utvecklingssamtal och till omdömesskrivandet. 
Även om jag hade undvikit vårterminen är det ingen garanti för att bortfallet 
hade blivit mindre, eftersom lärares arbetsbelastning enligt studier är konstant 
hög under hela läsåret (jfr Ds 2013:23).  

4.7.3 Textmaterialet 
Studiens textmaterial är stort. Det är en styrka att materialet är omfångsrikt ef-
tersom det ökar möjligheterna att fånga mönster och variationer i språkbruket, 
men storleken på materialet gör det svårhanterligt och utmanande att analysera 
kvalitativt. Genom att analysera olika aspekter i materialet med kvantitativa och 
kvalitativa metoder, blir materialet enligt min mening trots allt bearbetat och 
belyst från olika perspektiv. 
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5.1 Kontextmaterialet: förhållningssätt och metod 
Utifrån samtal med rektorer och information från skolornas hemsidor vid tiden 
för materialinsamlingen ger jag i kapitel 6 en inblick i hur utvecklingssamtalen 
genomförts på skolorna eftersom dessa är den huvudsakliga arenan för de texter 
som jag analyserar i den här avhandlingen. Beskrivningen av mallarna görs dels 
genom närläsning av mallarnas struktur, innehåll och språk, dels med stöd av 
information insamlad genom samtal med skolornas rektorer om hur mallarna 
för omdömen har tagits fram. Enkätsvaren, rektorssamtalen och mallarnas ut-
formning används som bakgrund och ingång till analyser av fritexternas form 
och innehåll.  

5.1.1 Kvantifiering, kategorisering och tolkning av enkätsvar  
Lärarnas enkätsvar har bearbetats i flera steg. I bearbetningen gjorde jag för 
varje fråga i enkäten en kvantitativ sammanställning av lärarnas svar på slutna 
frågor. De slutna enkätsvaren sammanställdes digitalt skola för skola genom en 
datagenerering i Query & Report. Det sammantagna resultatet för alla skolorna 
sammanställdes manuellt. För lärarnas fritextsvar gjorde jag därefter fråga för 
fråga en kvalitativ närläsning och induktiv tolkning. Till varje enkätsvar i mate-
rialet ställde jag frågan: Vad är detta svar ett exempel på? (jfr Ryan & Bernard 
2003:87). Fritextsvaren grupperades därefter i de olika kategorier som utkris-
talliserades, och en kvantitativ beräkning gjordes av svaren i varje kategori. 
Därpå gjorde jag löpande beskrivningar och tolkningar i relation till omdöme-
nas vidare kontext och i relation till de handlingar, diskurser och formalitetsgra-
der som presenteras i figur 3.6 i kapitel 3.  

I resultatredovisningen av lärarröster i kapitel 6 är det min ambition att be-
lysa mönster i lärarnas svar som kan signalera olika diskurser, visa på motsätt-
ningar i skriv- och bedömningspraktiken och verka som en förklaringsgrund för 
resultatbeskrivningen av lärarnas språkbruk som presenteras i kapitel 7. Lärar-
nas utsagor fungerar således som en verksamhetsbunden kontrollpunkt för ana-
lyser av textmaterialet (jfr Fairclough 1992:226). Jag försöker karaktärisera 
vilka diskurser som synliggörs genom lärarnas beskrivningar, deras tolkningar 
av det konventionellt förväntade språkbruket och av det kollektiva språkbruket. 
Jag karaktäriserar diskurserna i relation till Skolverkets riktlinjer. Jag vill också 
förstå lärarnas beskrivningar med utgångspunkt i att texterna tillkommer i en 
kontext som tidigare har dominerats av muntlig förmedling men nu övergått till 
att vara en skriftligt dokumenterad praktik, där dokumentationen utöver att vara 
information också fyller en kontrollerande funktion som syftar till att professio-
nalisera lärarna. Kvalitativa och självrapporterade aspekter från lärarnas praktik 
redovisas i kapitel 6 med belysande exempel från fritextsvar; det är lärarnas 
tankar om erfarenheter, deras beskrivningar och tolkningen av det som är deras 
bedömningspraktik som synliggörs i fritextsvaren. 
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5 Analysmetoder 

Nedan redovisar jag de metoder som används för att operationalisera den teore-
tiska ramen i praktisk analys och resonerar om hur analysmetoderna fungerar 
tillsammans inom ramen för kritisk diskursanalys. Studiens analyskapitel byg-
ger främst på två olika material – enkätsvar och omdömen – som hanteras och 
analyseras på olika sätt. Även rektorssamtal nyttjas som kontextmaterial i stu-
dien, men analyseras inte. I val och modifiering av analysmetoder har jag i stor 
utsträckning låtit forskningsfrågorna och särskilt materialet styra, vilket är bruk-
ligt i studier med ett kritisk diskursanalytiskt perspektiv (se Fairclough 1992: 
225; Lind Palicki 2010:33).  

Ett övergripande metodiskt angreppssätt vid kritisk diskursanalys är en tol-
kande och hermeneutisk process (se t.ex. Meyer 2001:16), där forskaren kvali-
tativt försöker hitta meningsskapande mönster och samband i ett växelspel mel-
lan teori och material och mellan delar och helheter. Genom kvalitativ analys 
och induktion redogör jag för min egen utgångspunkt och förförståelse, och ut-
ifrån de enskilda iakttagelserna ses helheten (jfr Winther Jørgensen & Phillips 
2000:28). Ett renodlat kvalitativt och induktivt tolkande tillvägagångssätt kan 
föra med sig svårigheter för andra forskare att bedöma reliabilitet, validitet och 
representativitet. För att reducera sådana svårigheter strävar jag efter att så tyd-
ligt som möjligt både redogöra för vilka kriterier jag använder som utgångs-
punkt för analyserna och att exemplifiera och synliggöra vad i materialet jag 
grundar mina tolkningar på (jfr Wodak & Meyer 2009:31). Över den kvalitativa 
analysen läggs också ett kvantitativt raster i syfte att tydligare synliggöra möns-
ter och variationer som den kvalitativa analysen blottlägger. Flera olika text-
analytiska verktyg har prövats för analysen av textmaterialet. De slutliga ana-
lysmetoder som presenteras nedan har utarbetats och funnit sin form i nära sam-
spel med materialet och forskningsfrågorna enligt en abduktiv modell (jfr Hart-
man 2001; Bergh Nestlog 2012).  
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5.1 Kontextmaterialet: förhållningssätt och metod 
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5 Analysmetoder 
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En text, som ett skriftligt omdöme, består med utgångspunkt i ovanstående citat 
av en eller flera handlingar som tillsammans fyller en gemensam funktion som 
beror på vilka deltagare som involveras i aktiviteten. När lärare i skriftliga om-
dömen kommunicerar bedömningar till elever, föräldrar och övriga mottagare 
handlar de med hjälp av språket: de kan exempelvis uppmana, fråga, värdera, 
instruera, sätta upp mål, ange strategier, berömma, kritisera, styra och kontrol-
lera elever i deras kunskapsutveckling och sociala fostran. Ett begrepp för att 
analysera och benämna lärarnas aktiviteter och hur dessa bygger upp skriftliga 
omdömen är språkhandling.  

Språkhandlingar kan analyseras utifrån de funktioner de fyller inom och 
utom texten på makro-, meso- och mikronivå. Några grundaktiviteter som kan 
utföras genom texter är berätta, beskriva, argumentera, utreda, förklara och in-
struera (jfr Ledin 2006). Sådana grundaktiviteter benämns textaktiviteter (se 
Holmberg 2004; Holmberg & Wirdenäs 2005 och Ledin 2006).6 Varje sådan 
textaktivitet byggs upp av en särskild uppsättning (språk)handlingar. Till exem-
pel är tes, argument och konklusion betydelsefulla handlingar i en typisk argu-
mentation. Ett argument i en argumentation kan i sin tur byggas upp av en egen 
uppsättning språkhandlingar som i sig kan bestämmas som beskrivande, berät-
tande eller förklarande aktiviteter men som på en kontextuell och överordnad 
nivå fyller funktionen av ett argument i den argumenterande textaktiviteten (jfr 
Johansson 2015).  

Språkhandlingar kan analyseras och kategoriseras från olika perspektiv, dels 
utifrån sin satsgrammatiska form, dels utifrån kontextuell funktion. Ibland sam-
manfaller ett yttrandes grammatiska form med yttrandets funktion, andra gånger 
kan funktionen bara avgöras av sammanhanget (Searle 1969; Austin 1975; 
Svensson 2010). Språkhandlingar kan med andra ord uttryckas direkt (med kon-
gruent satsgrammatik) eller indirekt (med metaforisk satsgrammatik). En indel-
ning av språkhandlingar utifrån språklig form tar enbart fasta på huvudsatsens 
struktur och tar inte hänsyn till om språkhandlingen också ger uttryck för en 
indirekt språkhandling (Teleman mfl, SAG 1999:681). Allmänna språkhand-
lingar (Hellspong & Ledin 1997:161) är språkhandlingar som realiseras sats-
grammatiskt och har en typisk struktur. Vanligast är påståenden: Jag bedömer, 
frågor: Bedömer du? uppmaningar: Bedöm! samt interjektioner och utrop: Ja! 
Ok! Vad du kan! I Svenska akademiens grammatik (Teleman 1999:680f) redo-
görs för sex huvudsatstyper som har en ”prototypisk språkhandlingsbetydelse”: 
deklarativa (påståenden), interrogativa (frågor), direktiva (uppmaningar), ex-
pressiva (känslouttryck), desiderativa (önskningar) och suppositiva (antagan-
den). Interjektionsmakrosyntagmer har sin grammatiska motsvarighet i ordklas-
sen interjektioner, medan utrop urskiljs genom att de markeras med utrops-
tecken. Ett exempel på en direkt språkhandling med typisk satsgrammatik är: 

                                                        
6 Begreppet textaktivitet kan jämföras med termen texttypologi (se till exempel Werlich 1976, Virtanen 
1992 och Hellspong & Ledin 1997). 
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5.2 Analysmetoder för funktion, innehåll och form 
Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys bär texter spår av praktiker i tre sam-
tidiga språkliga betydelser: en identitetsfunktion, hur identiteter synliggörs, en 
relationell funktion, hur sociala relationer förhandlas, och en ideationell funk-
tion, hur tankemönster och synsätt reflekteras. En språkteori förenlig med Fair-
cloughs synsätt och resonemang som ofta används inom ramen för kritiska dis-
kursanalyser (jfr Meyer 2001:14ff) är Hallidays systemisk-funktionella ling-
vistik (SFL) med tillhörande analysverktyg (se Halliday 1985; Halliday & Matt-
hiessen 2004). Halliday gör en teoretisk uppdelning av språkbruk i tre meta-
funktioner: en interpersonell (mellanmänskliga handlingar), en ideationell (in-
nehåll) och en textuell (form). Utöver Faircloughs tre funktioner, identitet, re-
lation och ideation, lägger Halliday alltså till en textuell funktion som rör texters 
komposition. Hallidays interpersonella funktion omfattar både Faircloughs be-
grepp identitet och relation. De olika betydelserna och funktionerna är samtidigt 
verkande i varje form av språkbruk men vid praktisk analys är det brukligt att 
göra en åtskillnad (jfr Hommerberg 2011; Bergh Nestlog 2012; Skoglund 2014; 
se även Hellspong & Ledin 1997).  

I kapitel 7 i denna avhandling analyseras lärarnas bruk av språkhandlingar, 
hur dessa uttrycks och fördelas i materialet samt förhåller sig till kontexten. Jag 
analyserar omdömenas språkliga form i relation till kontinuumet formellt–in-
formellt språk. Därmed berörs interpersonella och textuella betydelser i ana-
lysen. Jag studerar också bedömningsspråket utifrån bedömningens innehåll 
och därmed analyseras även texternas ideationella betydelse. Omdömenas inter-
personella, ideationella och textuella drag i kapitel 7 tolkas i ljuset av kontexten, 
i det här fallet skrivmallar, enkätsvar och rektorssamtal, men också en vidare 
social praktik vilket ligger i linje med ett diskursanalytiskt angreppssätt.  

För att summera avhandlingens språkteoretiska utgångspunkt är språk något 
som både formar och formas av kontexten, det är socialt och funktionellt (syste-
misk-funktionell lingvistik), något man gör (språkhandling) och något som 
speglar tankar och maktstrukturer (diskurs). 

5.2.1 Språkhandlingar: funktion och form 
Fairclough (1992:126) menar, med utgångspunkt i Levinson (1979), att varje 
genre kan associeras med en särskild aktivitetstyp som byggs upp av språkliga 
handlingar: 

 
Focusing upon genre as text type, a particular genre is associated with a particular 
‘compositional structure’ […] or a particular activity type […]. An activity type 
can be specified in terms of the structured sequence of actions of which it is com-
posed, and in terms of the participants involved in the activity – that is, the set of 
subject positions which are socially constituted and recognized in connection 
with the activity type. [… ] an activity type often delimits a range of options 
rather than specifying a single rigid pattern. (Fairclough 1992:126f)  
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Svea läser läxan. Propositionen får en kommunikativ funktion först när den for-
muleras syntaktiskt i ett visst sammanhang. Jörgensen & Svensson (1987:161) 
avgränsar sex huvudgrupper av språkhandlingar med underkategorier, och ex-
emplifierar hur det propositionella innehållet kan varieras syntaktiskt 
(1987:160ff). De sex huvudgrupperna av talhandlingar (språkhandlingar) är: in-
formerande, informationssökande, påverkande, känslouttryckande, performa-
tiva och aktualiserande. 

I min analys av språkhandlingar i obligatoriska skriftliga omdömen vill jag 
inte bestämma vilken grundläggande textaktivitet som ett obligatoriskt skriftligt 
omdöme kan kategoriseras som, det vill säga om ett omdöme är en berättelse, 
en beskrivning, en argumentation eller en förklaring. Jag är istället intresserad 
av vilka kontextuella språkhandlingar som aktualiseras dels på makronivå – i 
avhandlingen benämnda makrospråkhandlingar, dels på underordnad nivå – i 
analysen benämnda underordnade språkhandlingar. Eftersom texterna som 
analyseras är kortfattade gör jag ingen vidare indelning av de underordnade 
språkhandlingarna i meso- eller mikronivå. Jag studerar dock hur språkhand-
lingarna realiseras och varieras språkligt och vad bruket av språkhandlingarna 
och deras utformning säger om lärares professionella roll. Jag undersöker hur 
vanligt återkommande de vanligaste kontextuella makrospråkhandlingarna är i 
materialet och vad förekomsten, handlingarnas funktion och deras språkliga 
form säger om relationen mellan de skrivande lärarna och de elever som be-
skrivs, bedöms, tilltalas och omtalas i texterna. I enlighet med Faircloughs syn-
sätt på aktivitetstyper (1992:126f), ser jag också språkhandlingar som hierar-
kiskt ordnade. Språkhandlingar på underordnad nivå kan var för sig eller till-
sammans i en sekvens utgöra en kontextuell handling på makronivå. Exempel 
på en kontextuell språkhandling på makronivå i ett omdömes fritextfält kan vara 
en utvärderande sekvens där läraren rapporterar, berömmer och kritiserar en 
elevs kunskaper och utveckling i övrigt.  

Indelningen i kontextuella språkhandlingar i analyserna av fritexterna i ka-
pitel 7 tar avstamp dels i det innehåll och de funktioner som riktlinjer och styr-
dokument pekar ut för obligatoriska skriftliga omdömen, dels i analytisk när-
läsning av lärarnas fritexter. Mitt angreppssätt är funktionellt. Det innebär att 
jag i första hand är intresserad av kontextuella språkhandlingar och av vilka 
speciella funktioner lärarnas fritextyttranden fyller i texten. I andra hand är jag 
intresserad av hur språkhandlingarna realiseras språkligt. För att göra analysen 
hanterbar kategoriserar jag emellertid språkhandlingarna i materialet utifrån en 
indelning av fritexternas yttranden i makrosyntagmer. Begreppet makrosyn-
tagm introducerades av Teleman (1974) för att kunna segmentera både talad och 
skriven svenska. Josefsson beskriver att begreppet används för att ”kunna bryta 
ner och analysera även texter (inte minst talspråkstexter) som innehåller mer än 
bara hela och välkonstruerade huvudsatser, t.ex. meningar som bara består av 
ett ord, ofullständiga meningar, felkonstruerade meningar m.m.” (2001:163). 
Josefsson definierar makrosyntagmer som ”den minsta syntaktiskt självständiga 
delen i en text, dvs. det led som inte är syntaktiskt underordnad [sic!] något 

50 

Jag läser läxan som är ett påstående som realiseras som en deklarativ huvud-
sats. Yttrandet: Kan du läsa läxan? är satsgrammatiskt en interrogativ huvud-
sats, men i en specifik kontext tolkas den som en uppmaning formulerad som 
en fråga, och är därmed ett exempel på en indirekt språkhandling.  

Typiskt för kontextuella språkhandlingar är att de inte är fast knutna till nå-
gon särskild satsform utan att yttrandets funktion bestäms av sammanhanget. 
Hellspong & Ledin (1997:164) använder termen speciella språkhandlingar för 
språkhandlingar som får sin betydelse av sammanhanget. De kontextuella (spe-
ciella) språkhandlingarna är en betydligt mer mångfasetterad grupp än allmänna 
språkhandlingar, eftersom de inte följer någon typisk struktur och eftersom de-
ras funktion avgörs av det kontextuella sammanhanget. I Systemisk Funktionell 
Grammatik (SFG) görs en indelning av språkhandlingar utifrån om talaren eller 
skribenten har en givande eller krävande talarroll och utifrån vilken typ av ut-
byte som görs: av information eller av varor och tjänster (Halliday & Matthiesen 
2004; Holmberg & Karlsson 2008). En sändare ger typiskt information med på-
ståenden, kräver information med frågor, kräver varor och tjänster med uppma-
ningar samt erbjuder varor och tjänster med erbjudanden. SFG:s indelning av 
språkhandlingar utifrån talarroller och utbyten visar att ett yttrande kan ha andra 
funktioner än de som signaleras grammatiskt. Till skillnad från påståenden, frå-
gor och uppmaningar som har en satsgrammatisk typisk motsvarighet saknar 
nämligen erbjudanden ett kongruent grammatiskt uttryck i svenskan. Vi kan er-
bjuda både med uppmaningssatser, påståendesatser och med frågesatser (Holm-
berg & Karlsson 2008:55). Språkhandlingen erbjudande är med andra ord kon-
textuellt betingad och uttrycks indirekt med så kallad metaforisk grammatik.  

Till speciella (kontextuella) språkhandlingar räknar Hellspong & Ledin po-
sitiva och negativa språkhandlingar som likt SFG:s indelning handlar om att ge 
och att ta. Med positiva språkhandlingar uppskattar vi varandra, ger förmåner 
och visar närhet. Exempel på språkhandlingar som är positiva är ”beröm, kom-
plimanger, gratulationer, tack, löften och erbjudanden” (Hellspong & Ledin 
1997:165). Negativa språkhandlingar ”inkräktar på motpartens handlingsfrihet 
och kanske sårar och kränker honom. Ofta markerar eller medför den dessutom 
distans till den andra. Exempel på negativa språkhandlingar är hot, varningar, 
anklagelser, fördömanden, förlöjliganden och befallningar. De tar inte hänsyn 
till vad mottagaren själv önskar utan strävar efter att styra och reglera hans 
handlingar, också mot hans vilja” (Hellspong & Ledin 1997:165). Jörgensen & 
Svensson (1987:160ff) gör en indelning av språkhandlingar (där benämnda som 
talhandlingar) baserad både på språkhandlingens form och på dess funktion. De 
urskiljer den kommunikativa funktionen med utgångspunkt i begreppen propo-
sitioner och propositionellt innehåll: ”Vid analysen av de syntaktiska konstruk-
tionernas kommunikativa funktioner kan det vara lämpligt att ta sin utgångs-
punkt i den rena, från syfte och kontext avskalade satsbetydelsen” (1987:160). 
Samma propositionella innehåll kan uttryckas med olika grammatisk struktur: 
Svea läser läxan; Läser Svea läxan; Läs läxan, Svea: att Svea läser läxan; om 
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Svea läser läxan. Propositionen får en kommunikativ funktion först när den for-
muleras syntaktiskt i ett visst sammanhang. Jörgensen & Svensson (1987:161) 
avgränsar sex huvudgrupper av språkhandlingar med underkategorier, och ex-
emplifierar hur det propositionella innehållet kan varieras syntaktiskt 
(1987:160ff). De sex huvudgrupperna av talhandlingar (språkhandlingar) är: in-
formerande, informationssökande, påverkande, känslouttryckande, performa-
tiva och aktualiserande. 

I min analys av språkhandlingar i obligatoriska skriftliga omdömen vill jag 
inte bestämma vilken grundläggande textaktivitet som ett obligatoriskt skriftligt 
omdöme kan kategoriseras som, det vill säga om ett omdöme är en berättelse, 
en beskrivning, en argumentation eller en förklaring. Jag är istället intresserad 
av vilka kontextuella språkhandlingar som aktualiseras dels på makronivå – i 
avhandlingen benämnda makrospråkhandlingar, dels på underordnad nivå – i 
analysen benämnda underordnade språkhandlingar. Eftersom texterna som 
analyseras är kortfattade gör jag ingen vidare indelning av de underordnade 
språkhandlingarna i meso- eller mikronivå. Jag studerar dock hur språkhand-
lingarna realiseras och varieras språkligt och vad bruket av språkhandlingarna 
och deras utformning säger om lärares professionella roll. Jag undersöker hur 
vanligt återkommande de vanligaste kontextuella makrospråkhandlingarna är i 
materialet och vad förekomsten, handlingarnas funktion och deras språkliga 
form säger om relationen mellan de skrivande lärarna och de elever som be-
skrivs, bedöms, tilltalas och omtalas i texterna. I enlighet med Faircloughs syn-
sätt på aktivitetstyper (1992:126f), ser jag också språkhandlingar som hierar-
kiskt ordnade. Språkhandlingar på underordnad nivå kan var för sig eller till-
sammans i en sekvens utgöra en kontextuell handling på makronivå. Exempel 
på en kontextuell språkhandling på makronivå i ett omdömes fritextfält kan vara 
en utvärderande sekvens där läraren rapporterar, berömmer och kritiserar en 
elevs kunskaper och utveckling i övrigt.  

Indelningen i kontextuella språkhandlingar i analyserna av fritexterna i ka-
pitel 7 tar avstamp dels i det innehåll och de funktioner som riktlinjer och styr-
dokument pekar ut för obligatoriska skriftliga omdömen, dels i analytisk när-
läsning av lärarnas fritexter. Mitt angreppssätt är funktionellt. Det innebär att 
jag i första hand är intresserad av kontextuella språkhandlingar och av vilka 
speciella funktioner lärarnas fritextyttranden fyller i texten. I andra hand är jag 
intresserad av hur språkhandlingarna realiseras språkligt. För att göra analysen 
hanterbar kategoriserar jag emellertid språkhandlingarna i materialet utifrån en 
indelning av fritexternas yttranden i makrosyntagmer. Begreppet makrosyn-
tagm introducerades av Teleman (1974) för att kunna segmentera både talad och 
skriven svenska. Josefsson beskriver att begreppet används för att ”kunna bryta 
ner och analysera även texter (inte minst talspråkstexter) som innehåller mer än 
bara hela och välkonstruerade huvudsatser, t.ex. meningar som bara består av 
ett ord, ofullständiga meningar, felkonstruerade meningar m.m.” (2001:163). 
Josefsson definierar makrosyntagmer som ”den minsta syntaktiskt självständiga 
delen i en text, dvs. det led som inte är syntaktiskt underordnad [sic!] något 
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Jag läser läxan som är ett påstående som realiseras som en deklarativ huvud-
sats. Yttrandet: Kan du läsa läxan? är satsgrammatiskt en interrogativ huvud-
sats, men i en specifik kontext tolkas den som en uppmaning formulerad som 
en fråga, och är därmed ett exempel på en indirekt språkhandling.  
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funktioner än de som signaleras grammatiskt. Till skillnad från påståenden, frå-
gor och uppmaningar som har en satsgrammatisk typisk motsvarighet saknar 
nämligen erbjudanden ett kongruent grammatiskt uttryck i svenskan. Vi kan er-
bjuda både med uppmaningssatser, påståendesatser och med frågesatser (Holm-
berg & Karlsson 2008:55). Språkhandlingen erbjudande är med andra ord kon-
textuellt betingad och uttrycks indirekt med så kallad metaforisk grammatik.  

Till speciella (kontextuella) språkhandlingar räknar Hellspong & Ledin po-
sitiva och negativa språkhandlingar som likt SFG:s indelning handlar om att ge 
och att ta. Med positiva språkhandlingar uppskattar vi varandra, ger förmåner 
och visar närhet. Exempel på språkhandlingar som är positiva är ”beröm, kom-
plimanger, gratulationer, tack, löften och erbjudanden” (Hellspong & Ledin 
1997:165). Negativa språkhandlingar ”inkräktar på motpartens handlingsfrihet 
och kanske sårar och kränker honom. Ofta markerar eller medför den dessutom 
distans till den andra. Exempel på negativa språkhandlingar är hot, varningar, 
anklagelser, fördömanden, förlöjliganden och befallningar. De tar inte hänsyn 
till vad mottagaren själv önskar utan strävar efter att styra och reglera hans 
handlingar, också mot hans vilja” (Hellspong & Ledin 1997:165). Jörgensen & 
Svensson (1987:160ff) gör en indelning av språkhandlingar (där benämnda som 
talhandlingar) baserad både på språkhandlingens form och på dess funktion. De 
urskiljer den kommunikativa funktionen med utgångspunkt i begreppen propo-
sitioner och propositionellt innehåll: ”Vid analysen av de syntaktiska konstruk-
tionernas kommunikativa funktioner kan det vara lämpligt att ta sin utgångs-
punkt i den rena, från syfte och kontext avskalade satsbetydelsen” (1987:160). 
Samma propositionella innehåll kan uttryckas med olika grammatisk struktur: 
Svea läser läxan; Läser Svea läxan; Läs läxan, Svea: att Svea läser läxan; om 
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bedömning på denna nivå och med fokus på elevens psykomotoriska färdig-
heter och förmågor, förståelse, utveckling och procedurkunskap för process-
värdering. 

 
 Återkoppling på personlig nivå riktas mot eleven som person. En sådan 

bedömning utmärks av formuleringar ”such as ’Good girl’ or ’Great effort’ 
typically expresses positive (and sometimes negative) evaluations and affect 
about the student” (Hattie & Timperley 2007:96). I det följande benämner 
jag lärares bedömning på denna nivå och med fokus på elevens uppförande, 
beteende, personliga egenskaper och karaktär för personvärdering. 

 
 Återkoppling på självreglerande eller metakognitiv nivå: syftar till att stärka 

elevens självförtroende, tillit till sitt eget kunnande, kontroll och vilja att lära 
genom uppmuntran. En sådan bedömning ”adresses the way students moni-
tor, direct and regulate actions toward the learning goal. It implies autono-
my, self-control, self-direction, and selfdiscipline” (Hattie & Timperley 
2007:93). I det följande och i analyser i kapitel 7 benämner jag bedömning 
på denna nivå och med fokus på elevens självförtroende och uppmuntrande 
självreglering för psykosocial värdering. 

 
För att granska hur elevers framsteg och utvecklingsområden beskrivs och vär-
deras utvecklar jag språkhandlingsanalysen med en analytisk närläsning av be-
dömningens innehåll. Till varje evaluerande yttrande i fritexterna ställer jag frå-
gan: vad evaluerar läraren här? De huvud- och underkategorier som utkristalli-
serar sig presenteras i resultatkapitlet tillsammans med de definitioner som jag 
har använt som vägledning för att avgöra vad som är evalueringens fokus. 

5.2.3 Språklig utformning: formellt och informellt språk 
Fairclough poängterar att ”a genre tends to be associated with a particular style, 
though genres may often be compatible with alternative styles” (1992:127). I 
likhet med Fairclough (1992) och Hellspong & Ledin (1997) som båda tar sin 
utgångspunkt i Halliday (1978) ser jag stil eller formalitetsgrad som variationer 
i texters framställning och struktur som är avhängiga av kommunikationssitua-
tionens deltagare, verksamhet och framställningssätt. Texter kan exempelvis 
karaktäriseras som formella eller informella och som talade eller skrivna. I av-
snitt 3.2.1 har jag redogjort för Karlsson & Nikolaidous (2012:238) begrepp 
vardagligt–informellt och dominant–formellt skriftbruk. Det finns andra lexiko-
grammatiska dimensioner, dikotomier eller stilaxlar som kan användas för att 
diskutera texters formalitetsgrad (se t.ex. Hellspong & Ledin 1997) och som kan 
inordnas under huvudkategorierna dominant–formellt och vardagligt–infor-
mellt språk. En text som är nominal och formell är också ofta koncentrerad och 
monologisk och en text som är verbal och informell kan också karaktäriseras 
som pratig, dialogisk och engagerad. Texter kan således karaktäriseras som mer 
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annat led” (2001:163). Det finns fyra typer av makrosyntagmer: (1) syntaktiska 
meningar (huvudsatser i form av påståenden, frågor och uppmaningar), (2) till-
talsuttryck, (3) interjektioner och (4) meningsfragment.  

En första indelning av materialet i makrosyntagmer görs eftersom jag vill 
kategorisera alla yttranden i lärarnas fritexter som språkhandlingar oavsett deras 
grammatiska form. I det sammanhanget bör det dock påpekas att en syntaktisk 
mening i påståendeform kan rymma flera språkhandlingar om huvudsatsen till 
exempel är utbyggd med en underordnad att-sats (jfr Jörgensen & Svensson 
1987:161). Ett exempel är Jag tror att du kommer att klara provet. Huvudsats-
matrisen är här ett påstående som markerar skribentens inställning (Jag tror) till 
det påstående som följer i att-satsen (att du kommer att klara provet). För att 
avgöra vilken handling som är aktuell ställer jag till varje makrosyntagm frågan: 
Vad gör läraren genom språket här? Om makrosyntagmen är en syntaktisk me-
ning utbyggd med underordnade satser som uttrycker egna språkhandlingar 
ställs frågan även till dessa satser. Det betyder att en makrosyntagm kan kate-
goriseras som bestående av flera språkhandlingar. Kategoriseringen görs i första 
hand utifrån vilken funktion den språkliga formuleringen fyller i texten (jfr 
Hommerberg 2011:49) och i andra hand utifrån formuleringens grammatiska 
utformning.  

5.2.2 Bedömningens innehåll: värderingens fokus 
Lärare kan förstå bedömning på olika sätt och bedöma utifrån olika perspektiv 
i skriftliga omdömen. Hattie & Timperley skiljer mellan fyra olika nivåer som 
återkoppling kan ges på och som jag menar kan relateras till Bernsteins två dis-
kurser (se kapitel 3). De fyra värderingsnivåerna är: uppgiftsnivå, processnivå, 
självreglerande eller metakognitiv nivå samt personlig nivå (Hattie & Timper-
ley 2007:87; se även Jönsson 2010 och Skolverket 2011) och nivåernas inne-
börd beskrivs i uppställningen nedan:  
 
 Återkoppling på uppgiftsnivå är specifik och fokuseras till en särskilt upp-

gift, produkt eller ett arbete och bedömningen görs av ”how well a task is 
being accomplished or performed” (Hattie & Timperley 2007:91). Bedöm-
ning på uppgiftsnivå ”is often called corrective feedback or knowledge of 
results, and it can relate to correctness, neatness, behavior, or other criterion 
related to task accomplishment” (2007:91). I det följande och i analyserna i 
kapitel 7 benämner jag bedömning på denna nivå och med fokus på en elevs 
resultat och prestationer på enskilda uppgifter och moment för prestations-
värdering. 

 
 Återkoppling på processnivå berör sammanhang, kunskaper om processer, 

färdighetskunskaper, förmågor och begreppsförståelse. Bedömning på den-
na nivå ”is more directly aimed at the processing of information, or learning 
processes requiring understanding or completing the task” (Hattie & 
Timperley 2007:90). I det följande och i analyser i kapitel 7 benämner jag 
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bedömning på denna nivå och med fokus på elevens psykomotoriska färdig-
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beteende, personliga egenskaper och karaktär för personvärdering. 
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tor, direct and regulate actions toward the learning goal. It implies autono-
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på denna nivå och med fokus på elevens självförtroende och uppmuntrande 
självreglering för psykosocial värdering. 
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dömningens innehåll. Till varje evaluerande yttrande i fritexterna ställer jag frå-
gan: vad evaluerar läraren här? De huvud- och underkategorier som utkristalli-
serar sig presenteras i resultatkapitlet tillsammans med de definitioner som jag 
har använt som vägledning för att avgöra vad som är evalueringens fokus. 

5.2.3 Språklig utformning: formellt och informellt språk 
Fairclough poängterar att ”a genre tends to be associated with a particular style, 
though genres may often be compatible with alternative styles” (1992:127). I 
likhet med Fairclough (1992) och Hellspong & Ledin (1997) som båda tar sin 
utgångspunkt i Halliday (1978) ser jag stil eller formalitetsgrad som variationer 
i texters framställning och struktur som är avhängiga av kommunikationssitua-
tionens deltagare, verksamhet och framställningssätt. Texter kan exempelvis 
karaktäriseras som formella eller informella och som talade eller skrivna. I av-
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annat led” (2001:163). Det finns fyra typer av makrosyntagmer: (1) syntaktiska 
meningar (huvudsatser i form av påståenden, frågor och uppmaningar), (2) till-
talsuttryck, (3) interjektioner och (4) meningsfragment.  

En första indelning av materialet i makrosyntagmer görs eftersom jag vill 
kategorisera alla yttranden i lärarnas fritexter som språkhandlingar oavsett deras 
grammatiska form. I det sammanhanget bör det dock påpekas att en syntaktisk 
mening i påståendeform kan rymma flera språkhandlingar om huvudsatsen till 
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matrisen är här ett påstående som markerar skribentens inställning (Jag tror) till 
det påstående som följer i att-satsen (att du kommer att klara provet). För att 
avgöra vilken handling som är aktuell ställer jag till varje makrosyntagm frågan: 
Vad gör läraren genom språket här? Om makrosyntagmen är en syntaktisk me-
ning utbyggd med underordnade satser som uttrycker egna språkhandlingar 
ställs frågan även till dessa satser. Det betyder att en makrosyntagm kan kate-
goriseras som bestående av flera språkhandlingar. Kategoriseringen görs i första 
hand utifrån vilken funktion den språkliga formuleringen fyller i texten (jfr 
Hommerberg 2011:49) och i andra hand utifrån formuleringens grammatiska 
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 Återkoppling på uppgiftsnivå är specifik och fokuseras till en särskilt upp-
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being accomplished or performed” (Hattie & Timperley 2007:91). Bedöm-
ning på uppgiftsnivå ”is often called corrective feedback or knowledge of 
results, and it can relate to correctness, neatness, behavior, or other criterion 
related to task accomplishment” (2007:91). I det följande och i analyserna i 
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färdighetskunskaper, förmågor och begreppsförståelse. Bedömning på den-
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fram kvantitativa värden med hjälp av redan beprövade grammatiskt textanaly-
tiska metoder, som läsbarhetsindex, LIX, enkel nominalkvot, ordvariationsin-
dex, OVIX, och ordfrekvenser. Läsbarhetsindex ger en indikation på hur svår-
läst en text är (jfr Björnsson 1968), ordvariationsindex, visar på ordvariationen 
i en text (se Hultman & Westman 1977), medan enkel nominalkvot ger ett mått 
på texters informationstäthet. Alla dessa tre mått ger en indikation på texternas 
form i materialet som helhet. Jag använder värdena för att dels få indikationer 
på skillnader i form mellan material från olika skolor, dels få ingångar till och 
stöd för de kvalitativa analyserna av språkhandlingar, bedömningsfokus, form 
och professionella roller i ett mindre urval av materialet. 

Ordräkning, frekvensordlistor samt beräkning av läsbarhetsindex och ordva-
riationsindex (LIX och OVIX) har gjorts med hjälp av lix-räknare (lix.se) efter 
att jag anonymiserat och ordnat fritexter lärarvis. Enkel nominalkvot (substan-
tivverbkvot) har jag räknat manuellt på samtliga fritexter. Beräkningarna är 
gjorda på materialet i sin helhet respektive per skola och per lärare (se bilaga 
5). Inför närläsningen av materialet anonymiserades och ordnades alla fritexter 
i omdömesmaterialet lärar-, ämnes- och klassvis. Jag har skrivit ut alla fritexter 
och har i flera omgångar och med olika utgångspunkter läst varje lärares omdö-
men. Vid genomläsningarna har jag noterat återkommande drag i lärarnas texter 
såsom reproduktion, förekomst av tilltal och omtal, omskrivningar och ordval. 
Dessa karaktäristika relateras sedan till språkliga textegenskaper som utmärker 
olika lexikogrammatiska dimensioner och formalitetsgrader enligt tabell 5.1 
ovan. 

5.2.4 Översiktligt tillvägagångssätt 
Arbetsgången för analysen av lärarnas fritexter ser ut så här: 

 
1. Lexikogrammatisk analys på hela materialet (textuellt fokus) 

a. Ordräkning 
b. Substantivverbkvot 
c. Läsbarhetsindex 
d. Ordfrekvens 

2. Makrosyntagmindelning (textuellt fokus) 
3. Språkhandlingsklassificering (vid flera språkhandlingar i en makrosyn-

tagm, sker även individuell klassificering av samordnade utsagor och bi-
satser) 

a. funktion (interpersonellt fokus) 
b. form (textuellt fokus) 
c. kvantitativ beräkning 

4. Bedömningens innehåll  
a. huvudkategori (ideationellt fokus)  
b. underkategori (ideationellt fokus) 
c. kvantitativ beräkning 

5. Diskurser och lärarroller  
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eller mindre formella eller informella utifrån egenskaper som finns represente-
rade i texternas form. Formalitetsgrad ses i den här studien som det lexikogram-
matiska kontinuumet från formellt och institutionellt språk till informellt och 
vardagligt språk. De lexikogrammatiska underkategorier som presenteras i ta-
bell 5.1 nedan använder jag som kontrollpunkter i min analys av de skrivna 
omdömena i kapitel 7. 
 
Tabell 5.1. Formalitetsgrader och lexikogrammatik 

formell och institutionell informell och vardaglig 
underkategori språkliga textegenskaper underkategori 

distanserad och 
opersonlig 
 

 
formord och 
passiver,  
osynlig författare 

 
synlig författare,  
språkhandlingar i 
form av utrop, starka 
värdeord  

engagerad och 
personlig 

objektiv  
och neutral 
 

 
värderingar 
uttryckta med 
ideationella resurser 
i form av materiella, 
relationella, verbala 
och mentala 
processer och 
sättsomständigheter. 
(jfr Holmberg & 
Karlsson 2008:79). 

 
värderingar uttryckta 
med interpersonella 
resurser i form av 
expressiva satser, 
förpliktelsemodalitet 
och satsadverbial som 
visar talarattityd. (jfr 
Holmberg & Karlsson 
2008:79). 

subjektiv och 
känsloladdad 

 

nominal  
och monologisk 
 

 
Många substantiv på 
bekostnad av verb 
och pronomen, 
många långa 
nominalfraser, 
många attributiva 
prepositionsfraser, 
få bisatser, långa 
meningar orsakas i 
regel av långa 
nominalfraser och 
många samord-
ningar och upp-
räkningar (se 
Hellspong & Ledin 
1997:78). Omtal, 
allmänna språk-
handlingar i form av 
påståenden. 

 
Många verb och pro-
nomen på bekostnad 
av substantiv, få 
långa nominalfraser,  
många adverbiella 
prepositionsfraser, 
många bisatser, långa 
meningar orsakas i 
regel av långa 
prepositionsadverbial 
och många underord-
ningar av satser (se 
Hellspong & Ledin 
1997:78). Du-tilltal, 
allmänna språk-
handlingar i form av 
frågor och 
interjektioner. 

verbal och  
dialogisk 

 
Språkliga textegenskaper kan identifieras på flera nivåer och i flera steg både 
kvantitativt och kvalitativt (Cassirer 1993:24ff). På en övergripande nivå tar jag 
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fram kvantitativa värden med hjälp av redan beprövade grammatiskt textanaly-
tiska metoder, som läsbarhetsindex, LIX, enkel nominalkvot, ordvariationsin-
dex, OVIX, och ordfrekvenser. Läsbarhetsindex ger en indikation på hur svår-
läst en text är (jfr Björnsson 1968), ordvariationsindex, visar på ordvariationen 
i en text (se Hultman & Westman 1977), medan enkel nominalkvot ger ett mått 
på texters informationstäthet. Alla dessa tre mått ger en indikation på texternas 
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ovan. 
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tagm, sker även individuell klassificering av samordnade utsagor och bi-
satser) 

a. funktion (interpersonellt fokus) 
b. form (textuellt fokus) 
c. kvantitativ beräkning 

4. Bedömningens innehåll  
a. huvudkategori (ideationellt fokus)  
b. underkategori (ideationellt fokus) 
c. kvantitativ beräkning 

5. Diskurser och lärarroller  
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omdömena för varje elev skrivs istället ut och skickas hem till elev och föräldrar 
1–2 veckor innan utvecklingssamtalet äger rum.  

Förutom förarbete i form av skriftliga omdömen håller mentorerna på Alm-
skolan ett så kallat ”församtal” med varje elev. Samtalet handlar om hur det går 
i skolan. Detta samtal dokumenteras i ett ”underlagspapper” som mentorn vid 
behov diskuterar med sina kolleger i arbetslaget. På Bokskolan skickar rektorn 
med ett följebrev med de utskrivna omdömena som beskriver utvecklingssam-
talets inriktning och syfte. Rektor på Bokskolan menar att föräldrar och elever 
är mer förberedda på ett dialogiskt samtal när de kommer till skolan genom att 
de får allt material i förväg.  

På Almskolan ansvarar elevens mentor för utvecklingssamtalet. På Boksko-
lan har varje klass två klassföreståndare som tillsammans förbereder och ofta 
även håller samtalen tillsammans. Under samtalet ansvarar en klassföreståndare 
för att skriva protokoll och en för att genomföra samtalet. Rektorn menar att 
lärarna under samtalet i första hand riktar sig till och samtalar med eleven, i 
andra hand till föräldrar. På Cederskolan ansvarar klassföreståndaren i de flesta 
fall för utvecklingssamtalet. I enstaka fall närvarar även elevens mentor och i 
några fall specialpedagog. Hur utvecklingssamtalen förlöper varierar på Ceder-
skolan, men utgångspunkten är att en individuell utvecklingsplan ska skrivas 
och att fokus ska ligga på framtida mål. I genomsnitt varar ett utvecklingssamtal 
cirka 30 minuter.  

Almskolans rektor sätter inte någon större tilltro till obligatoriska skriftliga 
omdömens betydelse: ”För elevens kunskapsutveckling tror jag inte att de 
skriftliga omdömena har någon betydelse överhuvudtaget” (Almskolans rektor 
samtal 2010-03-30). Han tonar också ner omdömenas betydelse i skolarbetet 
och lyfter istället fram den individuella utvecklingsplanen, dialogen mellan 
mentor och elev under utvecklingssamtalet och fortlöpande samtal i undervis-
ningens kontext som bättre instrument för att styra eleven i rätt riktning. Han 
ser omdömen mer som ett sätt att styra lärare i deras bedömning än som ett 
medel för att styra elevens utveckling. Han menar dock att omdömena har ett 
informativt syfte så att samtalet kan handla om elevens framtida utveckling 
istället för om elevens prestationer i dåtiden.  

Bokskolans rektor tror att obligatoriska skriftliga omdömen fyller en funkt-
ion för att höja utvecklingssamtalens kvalitet och särskilt för att lyfta fram ele-
vens utveckling i praktiska ämnen som tidigare inte stod i fokus under samtalet. 
En effekt som omdömena också har fört med sig är enligt rektorn att föräldrarna 
nu är mer förberedda på utvecklingssamtal än tidigare, även om han anser att 
det finns utvecklingspotential för att ytterligare förbereda eleverna. En föränd-
ring som Bokskolans rektor tycker att det digitala systemet och omdömena har 
fört med sig är att föräldrarna görs mer delaktiga i processen och därmed också 
lättare kan ifrågasätta ett omdömes innehåll och form (samtal 2010-04-15). 

Cederskolans rektor menar att omdömena främst fyller en informativ funkt-
ion inför samtalet och att innehållet inte ska ta utrymme under samtalet. En följd 
som rektorn ser av omdömena är att de gör eleverna mer medvetna om de mål 
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6 Lärarröster och kontexter 

I detta kapitel undersöker jag vilka erfarenheter lärare har av sin bedömnings-
praktik och av omdömesskrivande i praktiken. Analyserna syftar till att beskriva 
omdömesspråkets kontextuella ramar och omdömenas lokala produktions- och 
distributionsvillkor. Som grund för analyserna ligger ett mindre enkätmaterial 
med 39 lärarröster vid tre skolor, samtal med de tre skolornas rektorer och sko-
lornas tre mallar för omdömen. 

Nedan beskriver jag först utvecklingssamtalets genomförande vid de tre sko-
lorna (6.1) och omdömesmallarnas form och tillblivelse (6.2). Därefter redogör 
jag för lärarnas erfarenheter av förutsättningar i den diskursiva praktiken (6.3), 
deras beskrivningar av omdömenas innehåll (6.4) och deras tolkningar av Skol-
verkets rekommendation om ett sakligt språk i dokumentationen tillsammans 
med beskrivningar av deras språk i skriftliga omdömen (6.5). Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av de diskurser som mallarna, lärarnas tolkningar och 
beskrivningar av språkbruket ger uttryck för (6.6).  

6.1 Utvecklingssamtalet: omdömenas lokala 
produktions- och distributionsvillkor 

För att ge en uppfattning om hur de tre skolornas omdömen produceras och 
distribueras inom sina diskursiva praktiker beskrivs här de tre skolornas ramar 
för utvecklingssamtal när materialet samlades in. Sammanställningen grundar 
sig på samtal med skolornas rektorer och på information inhämtad från skolor-
nas hemsidor vid tiden för materialinsamlingen.  

På de tre skolorna är förberedelserna inför utvecklingssamtalet strukturerade 
på olika vis. Utvecklingssamtal äger rum en gång per termin och på alla tre 
skolorna ansvarar varje ämneslärare för att utforma ett omdöme med skriftlig 
information om hur det går för varje elev. På Alm- och Bokskolan förs omdö-
mena in i digitala system och på Cederskolan i elevspecifika Worddokument 
som finns i en gemensam systemmapp. Alla tre systemen är enbart åtkomliga 
via skolans egna datorer och varken elever eller föräldrar hade vid insamlings-
tillfället möjlighet att logga in i systemen och ta del av omdömena. De inskrivna 
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och utformas. Rektorn är kritisk till matriser, som han anser signalerar bedöm-
ning som något som är lätt att mäta. Istället vill han att lärare reflekterar över 
sina bedömningar för att bli medvetna om sitt arbete (samtal 2010-03-30).  

Figur 6.1 visar Almskolans mall med ett ifyllt exempel från ämnet bild.  
 

 

 
Figur 6.1. Almskolans lokala fritextmall 
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som finns och också att lärarna i större utsträckning än tidigare använder målen 
som utgångspunkt för sin undervisning. Cederskolans rektor är noga med att 
skilja de skriftliga omdömenas funktion och utformning från utvecklingssamta-
let som har en mer social funktion, där det personliga och värderande därför 
också kan få mer utrymme (samtal 2010-05-27). 

Sedan reglerna ändrades och materialet samlades in har Almskolans rektor 
beslutat att omdömen inte ska skrivas i årskurs 6–9 (e-postkonversation 2018-
08-30). Bokskolan har en ny rektor för skolans 4–9-enhet, och sedan materialet 
samlades in har man bytt digitalt system, men omdömen skrivs fortfarande i 
skolans alla årskurser (e-postkonversation 2018-08-28). Cederskolans rektor 
har beslutat att inga omdömen ska skrivas i årskurs 6–9; istället har man tidiga 
utvecklingssamtal som återkopplar betygen och erbjuder en gång per termin 
ämnesutvecklingssamtal för dem som vill kunna ställa frågor direkt till under-
visande lärare (e-postkonversation 2018-09-24). 

6.2 Lokala, kommersiella och kommunala mallar 
På skolorna i studien har lärarna haft olika mycket inflytande när mallarna ut-
formades. Minst har inflytandet varit på Almskolan och störst på Bokskolan. De 
olika processerna har resulterat i tre olika skrivmallar för omdömen:  

 
 en lokalt utformad mall med stort utrymme för fritext i kombination med en 

mindre, kryssbar betygsmatris (Almskolan),  
 en kommersiellt utformad mall med en kombination av lika utrymme för 

kryssmatris och fritext (Bokskolan),  
 en kommunalt utformad mall med kryssbar mål- och betygsmatris och starkt 

avgränsat utrymme för fritext (Cederskolan). 
 
Alm- och Bokskolans lärare har vid tiden för insamlingen fyllt i mallarna i di-
gitalt anpassade system, medan Cederskolans lärare har använt ett gemensamt 
mallat Word-dokument för varje elev. Dokumentet sparas på en server med lo-
kal åtkomst. I avsnitt 6.2.1–6.2.4 beskriver jag de tre mallar som lärarna skriver 
omdömen i och återger översiktligt hur processerna såg ut när mallarna blev till. 
Beskrivningarna görs utifrån den information som framkommit i samtal med 
skolornas rektorer och utifrån en innehållslig och strukturell analys av mallarna.  

6.2.1 Almskolans lokala fritextmall 
I kommun A inleddes i början av hösten 2008 ett arbete med att ta fram en 
kommungemensam avkryssningsmatris för obligatoriska skriftliga omdömen. 
Rektorn på Almskolan valde emellertid att utarbeta en egen lokal och mer öppen 
mall eftersom kommunens arbete gick långsamt och den gemensamma mallens 
matrisstruktur inte överensstämde med rektorns syn på hur en mall ska fungera 
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som finns och också att lärarna i större utsträckning än tidigare använder målen 
som utgångspunkt för sin undervisning. Cederskolans rektor är noga med att 
skilja de skriftliga omdömenas funktion och utformning från utvecklingssamta-
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Figur 6.2. Bokskolans kommersiella matris- och fritextmall 
 
Den kommersiella mallen på Bokskolan består av ett sidhuvud med identifie-
ringsuppgifter överst på varje utskriven sida. Varje omdöme består av en i-
kryss-bar matrisdel följd av ett textfält där läraren kan formulera sig fritt. Ma-
trisdelen i varje ämne är uppställd i olika kunskapsområden som beskrivs i tre 
steg: ”är på väg”, ”har nått målen” och ”har gott och väl nått målen”. Kvalitets-
stegen är en del av den kommersiella mallen, men skolans lärare har ämnesvis 
arbetat fram vilka lokala mål och kriterier som ska nås i respektive årskurs. Mål 
och moment i matrisdelen varierar i omfång och utformning mellan olika äm-
nen.  

Bokskolans rektor ser bedömning i matriser som ett komprimerat och tydligt 
sätt att ge föräldrar och andra lärare information om en elevs utveckling. Vid 
insamlingstillfället var rektorn dock inte nöjd med mallens matrisdel. Han ef-
terfrågar en bredare och tydligare koppling till de nationella kursplanerna och 
vill att de lokala tolkningarna ska synliggöras bättre. Inledningsvis lade man ner 
mycket tid på att få tekniken att fungera och på att utbilda lärare i att hantera det 
digitala systemet. Arbetet med innehållet hamnade därför i bakgrunden, menar 
rektorn (samtal 2010-04-15).  

Bokskolans mall har en professionell (yrkesnära) inramning genom ämnes-
matrisernas bedömningsmoment, lärarnas egna målformuleringar i bedöm-
ningen och genom obefintlig styrning av fritexten. Skolans namn och elevens 
identifieringsuppgifter finns med men är inte lika institutionellt betonade som i 
Alm- och Cederskolans mallar. 
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Almskolans mall är uppbyggd av tre större delar: ett sidhuvud med identifie-
ringsuppgifter som sitter på mallens summerande förstasida, ett ämnesspecifikt 
avsnitt hämtat från kursplanerna i Lpo 94 med rubriken ”Bedömningens inrikt-
ning”, och en tredelad sektion avsedd för lärare att fylla i. Den tredelade sek-
tionen består av två fritextfält med rubrikerna ”Beskrivning av elevens nuva-
rande kunskaper” respektive ”Detta kan/behöver utvecklas” samt en summe-
rande bedömningsmatris med nationella betygssteg. Under rubriken ”Bedöm-
ningens inriktning” beskrivs kunskaper, kompetenser och innehåll som ska be-
dömas i varje ämne.  

För Almskolans rektor är det centralt att hela skolans arbete har en tydlig 
koppling till nationellt uppställda mål och regler och att reglerna följs så långt 
det är möjligt. Det gäller även för obligatoriska skriftliga omdömen, där rektorn 
menar att de nationellt uppställda målen måste tydliggöras hellre än att skolan 
utvecklar egna mål (samtal 2010-03-30). Almskolans mall har en stark institu-
tionell inramning genom att den citerar nationella betygskriterier och kursplaner 
och synliggör kommunens vapen och identifieringsuppgifter. 

6.2.2 Bokskolans kommersiella matris- och fritextmall  
Efter diskussion med Bokskolans lärare beslutade rektorn 2005 att köpa in ett 
digitalt system för elevdokumentation med syftet att få bättre struktur och över-
blick. Vid materialinsamlingen använde alla enheter på Bokskolan det digitala 
systemet. Även övriga skolor i kommunen övergick efter ett kommunalt beslut 
till samma system när det blev obligatoriskt med skriftliga omdömen. Boksko-
lans rektor ser fördelar med att en kommun använder ett gemensamt digitalt 
system för elevdokumentation. Förutom att ett gemensamt system underlättar 
uppföljning av elevers utveckling mellan skolor och stadier kan ett digitalt sys-
tem också fungera som ett kontrollmedel eftersom materialet är tillgängligt för 
både lärare, elever, föräldrar och rektorer, menar Bokskolans rektor. Rektorn 
anser dock att det krävs lokal och kommunal förankring och delaktighet om det 
ska fungera optimalt. I kommun B har man enligt Bokskolans rektor haft prob-
lem med att få alla skolor och stadier att arbeta aktivt med det digitala systemet 
(samtal 2010-04-15).  

Figur 6.2 visar ett ifyllt omdöme i Bokskolans mall i ämnet svenska. 
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Figur 6.3. Utdrag ur Cederskolans kommunala tabellmall 
 

62 

6.2.3 Cederskolans kommunala tabellmall 
På Cederskolan har mallen för omdömen tagits fram gemensamt med lärarre-
presentanter och rektorer från kommunens skolor. På initiativ från skolförvalt-
ningen i kommunen där Cederskolan ligger deltog cirka 50–60 rektorer och lä-
rarrepresentanter från olika skolor i arbetet med att ta fram gemensamma mallar 
för omdömen, individuella utvecklingsplaner och bedömningsunderlag. Enligt 
Cederskolans rektor ville förvaltningen att de gemensamma mallarna skulle bi-
dra till att kvalitetssäkra och göra bedömningen mer rättssäker i kommunen 
(samtal 2010-05-27).  

Processen med att ta fram mallar var tidspressad och rymde interna oenig-
heter om mallarnas utformning, menar Cederskolans rektor. Särskilt fanns det 
olika åsikter om det så kallade bedömningsunderlaget, och varken rektorn eller 
lärarna är helt nöjda med slutprodukten. Cederskolans rektor menar att det 
kommungemensamma arbetet med de olika mallarna blev viktigare än det lo-
kala arbetet på varje skola, och därför blev inte dokumentet användarvänligt. 
Tanken med mallen för det separata bedömningsunderlaget är att den ska fun-
gera som ett hjälpmedel för lärarens bedömning i omdömet, inte att den ifylld 
ska ges till elever och föräldrar. Mallen för bedömningsunderlaget används 
dock enligt rektorn i liten utsträckning av de undervisande lärarna (samtal 2010-
05-27).  

Figur 6.3 visar ett ifyllt omdöme i matematik i Cederskolans mall. Av ut-
rymmesskäl har jag utelämnat bedömningsrutor för andra ämnen i tabellen än 
de som exemplifieras nedan (utelämning markeras med hakparentes i figur 6.3). 
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6.3 Lärarna och den diskursiva praktiken 
Nedan beskriver jag lärarnas enkätsvar. Frågorna i enkäten rör  
 hur många omdömen lärarna skriver per termin,  
 hur lång tid det tar att skriva ett omdöme, 
 hur lärarna har lärt sig skriva omdömen,  
 vilka hjälpmedel och stödmaterial som de använder i skrivandet,  
 vilken inställning de har till skolans mall för omdömen, 
 om de har varit delaktiga när mallen togs fram.  
(se fråga 1–4, 6–7, 10–11 samt 17 i enkäten i bilaga 4). 
 
I enkäten kunde lärarna också lämna övriga kommentarer som de har om sitt 
arbete med obligatoriska skriftliga omdömen. Jag redogör för mönster i svaren 
och för skillnader mellan skolorna. 

6.3.1 Självlärda omdömesskribenter  
I enkäten fick lärarna besvara frågan hur de har lärt sig skriva omdömen. Frågan 
besvarades av 36 lärare och hade flera angivna svarsalternativ. Alternativen kan 
relateras till olika nivåer som har inflytande över hur lärarna har lärt sig skriva 
omdömen: institution, profession, person eller kommersiell yttre aktör. I tabell 
6.1 nedan visar jag svarsfördelningen mellan de olika alternativen och visar 
vilka svar som hör till vilken nivå (institution, profession, person, kommersiell 
yttre aktör eller övrigt). Flera svarsalternativ var möjliga, och i tabellen anges 
svarsfördelning för 36 svarande, varav Alm 12, Bok 13, Ceder 12. 

 
Tabell 6.1. Hur har du lärt dig skriva omdömen?  

Nivå och svarsfördelning 
per nivå 

Svarsalternativ i enkäten Svar per skola och alternativ 
Alm Bok Ceder Alla 

institution 
(systemnivå) 
19 svar, varav  
Alm 8, Bok 7 Ceder 4 

genom att studera hand-
böcker 

6 1 0 7 

på lärarutbildningen 0 1 0 1 
av rektorer 0 4 0 4 
har aldrig fått lära mig 2 1 4 7 

profession 
(yrkesnivå) 
32 svar, varav  
Alm 12, Bok 14, Ceder 6 

av lärarkolleger 6 8 3 17 

genom att titta på redan 
skrivna omdömen 

6 6 3 15 

person 
(individnivå) 
27 svar, varav  
Alm 8, Bok 10, Ceder 9 

på egen hand genom egen 
erfarenhet 

8 10 9 27 

yttre aktör 
(kommersiell nivå) 
1 svar, varav  
Alm 0, Bok 1, Ceder 0 

av utbildningsföretag 0 1 0 1 

övrigt genom att studera hand-
böcker 

0 0 0 0 
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Mallen på Cederskolan består av ett mallat ordbehandlingsdokument för varje 
elev. Dokumentet innehåller ett inledande sidhuvud med plats för identifierande 
information. Därefter följer ett rutsystem där varje ämne har en rad som delas 
upp i en mindre ruta med plats för lärarens egen kommentar och en matris som 
summerar hur målen för ämnet just nu har uppnåtts: ”risk gör [sic!] att målen 
för G ej uppnås”, ”kunskaper motsvarande målen för G”, ”kunskaper motsva-
rande målen för VG”, ”kunskaper motsvarande målen för MVG”. I slutet av 
mallen finns ett utrymme där lärarna ämnesvis kan skriva förslag på mål till den 
individuella utvecklingsplanen.  

Cederskolans rektor är positiv till mallen för omdömen eftersom han anser 
att en kryssmatris med fasta bedömningar och ett begränsat utrymme för löpan-
de text gör det möjligt att se elevens utveckling och samtidigt få lärarna att ”ut-
trycka sig kort och kvalitativt” (Cederskolans rektor samtal 2010-05-27). Mal-
len har en tydlig institutionell inramning genom exponerad kommunlogga, de-
taljerade identifieringsuppgifter och nationella betygssteg, men också genom 
hänvisningar till mål och genom citat från Skolverkets allmänna råd och kom-
mentarer. 

6.2.4 Slutsatser – mallarnas utformning 
I studien finns tre mallar representerade med såväl liknande som särskiljande 
utformning. De tre mallarna är utformade inom ramen för skolan som en sam-
hällelig institution och bär som sådana institutionella drag. De institutionella 
dragen i form av exempelvis loggor framträder tydligast i Alm- och Cedersko-
lans mallar medan de är mindre framträdande i Bokskolans mall. 

Almskolan har en kryssbar betygsmatris och delar genom två rubriker upp 
lärarens fritext i nulägesbeskrivning och framtida utvecklingsområden. Boksko-
lans mall har ett större utrymme för en matris med i-kryss-bara målområden 
som kombineras med en avdelning där läraren kan kommentera i fritext. Ceder-
skolan har ett starkt avgränsat utrymme för fritext med en mindre i-kryss-bar 
mål- och betygsmatris. Utifrån analyser av de tre skolornas mallar består ett 
omdömes yttre form i regel av: 

 
1. sidhuvud med individuella och lokaliserande uppgifter, 
2. (bedömnings)matris som visualiserar betygsläge eller utveckling i graderad 

skala, 
3. utrymme för fritext angivet med eller utan rubriker som pekar ut bedömning 

av nuläge och framtida vägledning. 
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skala, 
3. utrymme för fritext angivet med eller utan rubriker som pekar ut bedömning 

av nuläge och framtida vägledning. 
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Bruket av hjälpmedel verkar i stor utsträckning sammanfalla med hur stort 
utrymme skolornas mallar har för fritext. Ju öppnare mall desto flitigare är lä-
rarna på att använda hjälpmedel, och ju mindre utrymme för fritext desto mindre 
utbrett är bruket. I studien är det Almlärare som flitigast verkar nyttja hjälpme-
del i sitt skrivande, såväl Skolverkets stödmaterial som kommersiella källor 
såsom Ordlistor – grundpaket för lärarnas professionella språk. Cederlärarna 
brukar hjälpmedel i minst utsträckning. Enstaka Cederlärare uppger att de an-
vänder ”lokala hjälp- och stödmaterial om det finns” och någon använder bara 
skolans digitala mall som stöd för att skriva omdömen.  

Lärarna beskriver överlag skolornas mallar som fungerande men med ut-
vecklingspotential. Svaren ger intrycket att det är bra att man på skolan har en 
gemensam mall för omdömen eftersom det, som en Boklärare uttrycker det, kan 
främja ”en likvärdig bedömning av elevens prestationer”. I materialet finns det 
emellertid olika åsikter om huruvida mallarnas utformning är ett stöd i detta 
arbete. Så här skriver några lärare: 

 
Eftersom mallen är väldigt öppen och alla i princip använder den olika, så kan 
jag tänka mig att det kanske kan bli en aning förvirrat för eleven. Några lägger 
ner mycket tid, andra bara några korta ord. (Almlärare) 
 
[Mallen] fungerar ganska bra. I det allmänna skrivfältet har läraren stor frihet att 
skriva kommentarer om eleven. Nackdelen med den friheten är att kommenta-
rerna från olika lärare varierar mycket. (Boklärare) 
 
Det är också svårt ibland att bli nöjd med cirklarna som man ska fylla i. Det kan 
bli svårtytt för den som läser i slutänden. (Boklärare) 
 
Kan vara svårt att få in allt. Men positivt att man kan skriva fri text. (Cederlärare) 

 
Eftersom skolornas mallar är olika finns det skillnader i vad skolornas lärare ser 
som positivt och negativt med dem. De flesta av Almlärarna anser att mallen 
”funkar”, är ”ok” eller ”helt okej”, medan en lärare beskriver mallen som ”om-
ständlig”. Det ses som en fördel att informationen dokumenteras digitalt. Ett 
fåtal menar också att mallen är ”bra med tydliga uppsatta områden” och ”enkel 
med utrymme för egna beskrivningar” (se tabell 13a i bilaga 5). En tredjedel av 
Bokskolans lärare anser att mallen kan bli bättre, mindre begränsad och tydli-
gare eftersom den i nuläget ”säger för lite”. De nackdelar som lärarna anger har 
med det tekniska systemet att göra: att det inte går att logga in hemifrån, att det 
är tungarbetat, att arbete kan gå förlorat om man plötsligt blir utloggad utan att 
ha hunnit spara samt att de matriser som finns att fylla i är svårtolkade (se tabell 
13b i bilaga 5). Bland Cederskolans svarande lärare är åsikterna om mallen mer 
spridda: en del tycker att mallen fungerar bra, andra att den fungerar mindre bra 
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Av tabellen framgår att bland lärarnas svar på hur de har lärt sig skriva omdö-
men dominerar alternativ som kan relateras till individnivån och till den yrkes-
nära nivån, medan den institutionella och kommersiella nivån står i bakgrunden. 
Det stora flertalet har tillägnat sig hantverket på egen hand, med stöd av kolleger 
eller genom att hämta inspiration och stöd i redan skrivna omdömen. Cirka 20 
procent av de svarande anger att de aldrig har fått lära sig skriva omdömen, och 
bara en lärare anger att hen lärt sig omdömesskrivande på lärarutbildningen. Av 
lärarna uppger knappt 20 procent att de har lärt sig genom att studera hand-
böcker och något färre svarar att de har lärt sig av rektorer. En lärare uppger att 
hen har lärt sig skriva omdömen av utbildningsföretag.  

Det finns några skillnader mellan svaren bland lärarna på de tre skolorna i 
studien. På Almskolan anger 6 lärare att de har lärt sig skriva omdömen genom 
Skolverkets rekommendationer, stödmaterial och handböcker, vilket är något 
fler än lärarna på Bok- och Cederskolan. Det är endast lärare på Bokskolan som 
anger att de har lärt sig skriva omdömen av rektorer, av utbildningsföretag och 
på lärarutbildningen, vilket till viss del kan bero på att de använder ett kommer-
siellt inköpt system och därmed har haft företrädare för systemet som visat hur 
mallen ska fyllas i. Att endast en lärare svarar att hen lärt sig på lärarutbild-
ningen kan förklaras av att reformen med omdömen var ny när materialet sam-
lades in och därför inte varit aktuell att hantera i de utbildningar som flertalet 
av lärarna har examinerats från. Några Boklärare svarar att de har lärt sig skriva 
omdömen av kolleger och genom att titta på gamla omdömen. Något fler Ceder-
lärare än Alm- och Boklärare svarar att de aldrig har fått lära sig skriva omdö-
men. Cederlärarna anger också i mindre utsträckning än Alm- och Bokskolans 
lärare att de har lärt sig skriva omdömen av lärarkolleger, genom att titta på 
redan skrivna omdömen eller genom att studera handböcker. När de olika svars-
alternativen relateras till olika nivåer med inflytande över hur lärarna har lärt 
sig skriva omdömen är det alltså något fler Almlärare som väljer svarsalternativ 
som kan relateras till systemnivån än vad det är Bok- och Cederlärare och något 
fler Boklärare än Ceder- och Almlärare som väljer svarsalternativ som kan re-
lateras till den yrkesnära nivån, medan fördelningen på personnivån är mer jämn 
mellan lärarna på de tre skolorna. 

6.3.2 Varierat bruk av hjälpmedel och fungerande mallar 
I enkäten fick lärarna markera vilka hjälpmedel de känner till för omdömesskri-
vande och hur ofta de använder dem i sitt skrivande. De fick också ta ställning 
till den egna skolans mall för omdömen. Lärarna är olika förtrogna med Skol-
verkets stödmaterial och hur mycket materialet används i skrivandet varierar 
mellan skolorna. Bland de svarande lärarna i enkäten uppger fler än hälften att 
de alltid, ofta eller ibland använder Skolverkets allmänna råd och kommentarer 
för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (2008). Övriga 
stöd- och webbmaterial framtagna av Skolverket används generellt i mindre ut-
sträckning eller är inte kända av lärarna (se tabell 2–7 i bilaga 5).  
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jag tänka mig att det kanske kan bli en aning förvirrat för eleven. Några lägger 
ner mycket tid, andra bara några korta ord. (Almlärare) 
 
[Mallen] fungerar ganska bra. I det allmänna skrivfältet har läraren stor frihet att 
skriva kommentarer om eleven. Nackdelen med den friheten är att kommenta-
rerna från olika lärare varierar mycket. (Boklärare) 
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Kan vara svårt att få in allt. Men positivt att man kan skriva fri text. (Cederlärare) 

 
Eftersom skolornas mallar är olika finns det skillnader i vad skolornas lärare ser 
som positivt och negativt med dem. De flesta av Almlärarna anser att mallen 
”funkar”, är ”ok” eller ”helt okej”, medan en lärare beskriver mallen som ”om-
ständlig”. Det ses som en fördel att informationen dokumenteras digitalt. Ett 
fåtal menar också att mallen är ”bra med tydliga uppsatta områden” och ”enkel 
med utrymme för egna beskrivningar” (se tabell 13a i bilaga 5). En tredjedel av 
Bokskolans lärare anser att mallen kan bli bättre, mindre begränsad och tydli-
gare eftersom den i nuläget ”säger för lite”. De nackdelar som lärarna anger har 
med det tekniska systemet att göra: att det inte går att logga in hemifrån, att det 
är tungarbetat, att arbete kan gå förlorat om man plötsligt blir utloggad utan att 
ha hunnit spara samt att de matriser som finns att fylla i är svårtolkade (se tabell 
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Av tabellen framgår att bland lärarnas svar på hur de har lärt sig skriva omdö-
men dominerar alternativ som kan relateras till individnivån och till den yrkes-
nära nivån, medan den institutionella och kommersiella nivån står i bakgrunden. 
Det stora flertalet har tillägnat sig hantverket på egen hand, med stöd av kolleger 
eller genom att hämta inspiration och stöd i redan skrivna omdömen. Cirka 20 
procent av de svarande anger att de aldrig har fått lära sig skriva omdömen, och 
bara en lärare anger att hen lärt sig omdömesskrivande på lärarutbildningen. Av 
lärarna uppger knappt 20 procent att de har lärt sig genom att studera hand-
böcker och något färre svarar att de har lärt sig av rektorer. En lärare uppger att 
hen har lärt sig skriva omdömen av utbildningsföretag.  

Det finns några skillnader mellan svaren bland lärarna på de tre skolorna i 
studien. På Almskolan anger 6 lärare att de har lärt sig skriva omdömen genom 
Skolverkets rekommendationer, stödmaterial och handböcker, vilket är något 
fler än lärarna på Bok- och Cederskolan. Det är endast lärare på Bokskolan som 
anger att de har lärt sig skriva omdömen av rektorer, av utbildningsföretag och 
på lärarutbildningen, vilket till viss del kan bero på att de använder ett kommer-
siellt inköpt system och därmed har haft företrädare för systemet som visat hur 
mallen ska fyllas i. Att endast en lärare svarar att hen lärt sig på lärarutbild-
ningen kan förklaras av att reformen med omdömen var ny när materialet sam-
lades in och därför inte varit aktuell att hantera i de utbildningar som flertalet 
av lärarna har examinerats från. Några Boklärare svarar att de har lärt sig skriva 
omdömen av kolleger och genom att titta på gamla omdömen. Något fler Ceder-
lärare än Alm- och Boklärare svarar att de aldrig har fått lära sig skriva omdö-
men. Cederlärarna anger också i mindre utsträckning än Alm- och Bokskolans 
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sig skriva omdömen är det alltså något fler Almlärare som väljer svarsalternativ 
som kan relateras till systemnivån än vad det är Bok- och Cederlärare och något 
fler Boklärare än Ceder- och Almlärare som väljer svarsalternativ som kan re-
lateras till den yrkesnära nivån, medan fördelningen på personnivån är mer jämn 
mellan lärarna på de tre skolorna. 

6.3.2 Varierat bruk av hjälpmedel och fungerande mallar 
I enkäten fick lärarna markera vilka hjälpmedel de känner till för omdömesskri-
vande och hur ofta de använder dem i sitt skrivande. De fick också ta ställning 
till den egna skolans mall för omdömen. Lärarna är olika förtrogna med Skol-
verkets stödmaterial och hur mycket materialet används i skrivandet varierar 
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sträckning eller är inte kända av lärarna (se tabell 2–7 i bilaga 5).  
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det allmänna kommentarsfältet. Å andra sidan ses den friheten som något nega-
tivt, eftersom den kan leda till att variationerna i kommentarerna mellan olika 
lärare blir stora.  

Kommentarer som bland Bok- och Cederlärarna kan kopplas till den indivi-
duella nivån är att mallarna å ena sidan beskrivs som svårtydda vilket kan tolkas 
som att lärarna inte ser dem som mottagarvänliga. Å andra sidan beskrivs det 
bland Cederlärarna som positivt att antalet kryssmarkeringar i matrisen begrän-
sas, vilket gör mallen mer mottagarvänlig än om antalet kryssmarkeringar hade 
varit fler. Boklärarna anser att deras mall ”säger för lite”, vilket kan förstås som 
att den inte är tillräckligt vägledande. 

En sammanvägd tolkning av lärarnas svar är att en funktionell mall är tydlig, 
enkelt utformad och styr utan att begränsa. Den har plats för lärarens egna kom-
mentarer och plats för bedömningar i enkla och översiktliga matriser. Några 
lärare menar dock att en mall som är för öppen riskerar att användas olika av 
olika lärare och ger därmed inte ett enhetligt intryck för läsaren. Andra lärare 
menar att en mall som är för sluten kan verka begränsande och vara svårtolkad 
både för skribenter och för läsare. 

6.3.3 Administrativ börda och kommunikativt stöd för lärande  
De tre skolorna i studien har alla på ett eller annat sätt digitaliserat sitt omdö-
messkrivande. Systemen är inte tillgängliga hemifrån utan lärarna måste logga 
in och skriva i systemen på sin arbetsplats under arbetstid. Detta till trots uppger 
cirka tre fjärdedelar av de svarande lärarna att de inte har tillgång till en egen 
dator under arbetstid. Ett tjugotal av lärarna i studien delar dator med 1–3 andra 
och en handfull delar dator med så många som 4–8 kolleger.  

I enkäten fick lärarna uppskatta hur många omdömen de skriver per termin 
och hur lång tid det i genomsnitt tar att skriva ett omdöme. Antalet omdömen 
som lärarna anger varierar från 0 till 300 och spridningen i svaren är stor. Ett 
genomsnittsvärde för svaren bland Almskolans lärare är 185 omdömen, bland 
Bokskolans lärare 129 omdömen och bland Cederskolans lärare 195 omdömen. 
Genomsnittstiden som lärarna anger att de lägger ner på att skriva ett omdöme 
är 11 minuter. Tiden varierar emellertid mellan olika lärare. Bland svaren finns 
exempel från 3 minuter upp till 20 minuter per omdöme. Lärarna på Almskolan 
lägger i genomsnitt ner kortare tid (6 minuter) än lärarna på Bokskolan (11 mi-
nuter) och Cederskolan (10 minuter).  

När lärarna fritt får ge övriga kommentarer om sitt arbete med skriftliga om-
dömen (se tabell 12 i bilaga 5) lyfts arbetsbördan, tiden och de system som an-
vänds för skrivandet fram som relevanta faktorer för att texterna ska bli använd-
bara: 

 
Tanken är god men tiden för dokumentation som krävs saknas (Almlärare)  
 
Enormt mycket tid läggs på detta men är med vårt system mycket överskådligt 
vid samtalen. (Boklärare) 
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(se tabell 13c i bilaga 5). Någon önskar att mallen ska kunna uppdateras fortlö-
pande. Några påpekar brister i mallens formalia och layout och hur information 
från olika lärare sammanställs till en helhet, exempelvis: 

 
[Mallen är] ganska bra. Tyvärr mycket småfel, ex. olika typsnitt. Skulle finnas 
bredare rutor att skriva allmänna textomdömen. Vissa elevers omdömen i ett 
ämne kan ta mycket stor plats om skrivrutan är liten från vänster till höger. Kan 
nog kännas jobbigt för eleven. (Cederlärare) 

 
Tekniska svårigheter, layout och formalia påverkar med andra ord läraren i skri-
vandet och kan störa mottagaren i läsningen.  

Lärarnas beskrivningar och argumenten för och emot de tre mallarna rör 
olika nivåer: administration och styrning på institutionell nivå, påverkan på pro-
fessionen och hur mallen påverkar lärarens möjlighet att vara mottagarvänlig i 
sitt skrivande på den personliga nivån. Almlärarnas kommentarer rör främst den 
administrativt institutionella nivån, medan enbart en kommentar gäller den per-
sonliga nivån. Boklärarnas svar handlar främst om den professionella nivån, 
men några kommentarer kan också relateras till den personliga och den institu-
tionella nivån. Cederlärarnas uttalanden berör övervägande den institutionella 
nivån med några utblickar mot den personliga nivån och en kommentar som kan 
relateras till den professionella nivån. 

På institutionell nivå ser Almlärarna det som positivt att mallen har tydligt 
uppsatta områden vilket kan tolkas som att den är styrande. Det ses också som 
positivt att mallen är digital och att allt sparas. Det kan förstås som att det digi-
tala systemet möjliggör kontroll och underlättar administrationen. På den admi-
nistrativa och institutionella nivån ses det hos en Almlärare däremot som nega-
tivt att mallen och systemet är ”omständlig[t]” och att mallen är för öppen, vilket 
kan tolkas som att läraren upplever att den styr för lite. Det som Almlärarna ser 
som positivt med sin mall ser Boklärarna och Cederlärarna som negativt med 
sina mallar och system. Boklärarna beskriver mallen som för begränsad och 
otydlig och menar att det digitala tungarbetade systemet binder läraren vid ar-
betsplatsen. Cederlärarna kritiserar mallens utformning och påpekar att dess 
struktur begränsar deras skrivande och att systemet gör arbetet tidskrävande och 
omständligt.  

Positiva beskrivningar och argument som hos Almlärarna kan kategoriseras 
som tillhörande den professionella (yrkesnära) nivån lyfter fram mallens ut-
rymme för lärarens egna beskrivningar, vilket kan tolkas som att mallen gynnar 
lärarens professionella frihet. Negativa beskrivningar och argument som kan 
relateras till den professionella nivån lyfter fram mallens öppenhet genom ett 
stort utrymme för fritext, vilket leder till att olika lärare använder den på olika 
sätt. På den professionella (yrkesnära) nivån ses det hos Boklärarna å ena sidan 
som positivt att det gemensamma systemet med matriser gynnar en likvärdig 
bedömning, samtidigt som läraren har en professionell frihet att formulera sig i 
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det allmänna kommentarsfältet. Å andra sidan ses den friheten som något nega-
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Kommentarer som bland Bok- och Cederlärarna kan kopplas till den indivi-
duella nivån är att mallarna å ena sidan beskrivs som svårtydda vilket kan tolkas 
som att lärarna inte ser dem som mottagarvänliga. Å andra sidan beskrivs det 
bland Cederlärarna som positivt att antalet kryssmarkeringar i matrisen begrän-
sas, vilket gör mallen mer mottagarvänlig än om antalet kryssmarkeringar hade 
varit fler. Boklärarna anser att deras mall ”säger för lite”, vilket kan förstås som 
att den inte är tillräckligt vägledande. 

En sammanvägd tolkning av lärarnas svar är att en funktionell mall är tydlig, 
enkelt utformad och styr utan att begränsa. Den har plats för lärarens egna kom-
mentarer och plats för bedömningar i enkla och översiktliga matriser. Några 
lärare menar dock att en mall som är för öppen riskerar att användas olika av 
olika lärare och ger därmed inte ett enhetligt intryck för läsaren. Andra lärare 
menar att en mall som är för sluten kan verka begränsande och vara svårtolkad 
både för skribenter och för läsare. 
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Tanken är god men tiden för dokumentation som krävs saknas (Almlärare)  
 
Enormt mycket tid läggs på detta men är med vårt system mycket överskådligt 
vid samtalen. (Boklärare) 
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(se tabell 13c i bilaga 5). Någon önskar att mallen ska kunna uppdateras fortlö-
pande. Några påpekar brister i mallens formalia och layout och hur information 
från olika lärare sammanställs till en helhet, exempelvis: 
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ämne kan ta mycket stor plats om skrivrutan är liten från vänster till höger. Kan 
nog kännas jobbigt för eleven. (Cederlärare) 
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Omdömenas betydelse som kommunikativt stöd för elevernas lärande kommen-
teras av lärare vid alla tre skolorna, men kommentarerna är vanligast bland Bok-
skolans lärare (se tabell 12 i bilaga 5). 

6.3.4 Slutsatser – förutsättningar i den diskursiva praktiken 
Större delen av lärarna i studien kan beskrivas som självlärda omdömesskriben-
ter, och av enkätsvaren att döma verkar lärarna inte ha fått någon direkt fort-
bildning i att skriva omdömen. Istället lär de sig samtidigt som de skriver och 
genom att då och då söka hjälp i Skolverkets stödmaterial. På så sätt utlämnas 
de i stor utsträckning till sin egen erfarenhet och till kollegers kompetens. De 
får själva ta ansvar för att lära sig skriva omdömen antingen individuellt eller 
gemensamt i kollegiet, medan stödet från den institutionella och kommersiella 
nivån kan betraktas som mindre utbrett. 

En mall för obligatoriska skriftliga omdömen är ett internt hjälpmedel som 
optimalt utformad vägleder läraren i skrivandet. Både öppna och slutna mallar 
bär med sig problem som påverkar omdömens användbarhet, likvärdighet och 
begriplighet. Mallarna är kontextuella inramningar till de bedömningar och fri-
textbeskrivningar som lärare gör av eleverna och som sådana kan de begränsa 
eller uppmuntra lärarnas eget skrivande.  Svaren i enkäten ger intrycket att olika 
lärare gör sin egen tolkning av mallen och inom den gör så gott de kan med de 
materiella resurser de fått sig tilldelade. Av enkätsvaren ges intrycket att en 
funktionell mall bör ge utrymme för lärare att vara professionella inom fasta 
ramar och samtidigt bidra till att underlätta deras administration och få bedöm-
ningen att framstå som begriplig för mottagaren. 

Några lärare i enkäten upplever att skriftliga omdömen fyller en central 
funktion i utvecklingssamtalet, att de är ett redskap för att informera och göra 
elever och vårdnadshavare delaktiga i utvecklingssamtalet, och att de bidrar till 
att öka elevernas delaktighet i sitt eget lärande. Flera lärare ser emellertid om-
dömen som en stor administrativ börda som tar tid från planering, undervisning 
och stöttning av elever. Flera lärare verkar i sitt arbete med omdömen få ta på 
sig en roll som administratör snarare än som kommunikatör och undervisare. 
Bristen på tid att göra ett bra jobb får lärarna att känna sig missnöjda med de 
omdömen de skriver och att de känner att omdömena snarare fyller en kontrolle-
rande än en kommunicerande funktion. Många omdömen och begränsad till-
gång till egna datorer och därmed begränsade möjligheter att fylla i mallarna på 
arbetsplatsen är faktorer som påverkar hur mycket tid läraren kan lägga ner på 
att kommunicera bedömningar om varje elev, vilket kan påverka omdömenas 
kvalitet, innehåll och form. 

6.4 Lärarna om omdömenas innehåll 
Nedan har jag sammanställt lärarnas svar på frågor, uppmaningar och påståen-
den om svårigheter med att skriva omdömen, vilka underlag de använder när de 

70 

 
Mycket tidskrävande. Bra att ha vid ett utvecklingssamtal. Tyvärr måste man sitta 
och göra dessa på skolan då de finns i en G-mapp. (Cederlärare) 

 
Som rösterna i enkätsvaren visar ser lärarna omdömen som en administrativ 
börda eller som ett extraarbete som ska utföras förutom planering och genom-
förande av undervisning. Kommentarer av detta slag finns bland lärare på alla 
tre skolorna men åsikten framförs av fler Almlärare än Bok- och Cederlärare 
(se tabell 12 i bilaga 5). Omdömesskrivandet beskrivs som att det tar tid från 
lektionsplanering och inverkar därmed på undervisningens kvalitet. En Alm-
lärare menar att föräldrarna efterfrågar annan information vid utvecklingssam-
talen än den information som lärarna förmedlar i omdömena och att arbetet där-
för blir överflödigt. Att lärarna förväntas skriva mycket om varje elev ses också 
som problematiskt och som något som bidrar till att försämra omdömenas funk-
tion och kvalitet. Några lärarröster: 

 
Mycket arbete och lite uppföljning eller tid till att hjälpa eleverna med det de 
behöver lära sig. Tid till att skriva omdömen tas från planeringstid och elevkon-
takter, hjälpa elever o.s.v. (Almlärare) 
 
Resursslöseri - tid, lärares energi. Betyg borde säga var eleverna ligger och ska 
skriftliga omdömen användas borde de vara enklare/kortare och inte uppföljas 
med obligatoriska, utan av föräldrar begärda samtal med respektive lärare. 
(Boklärare) 
 
Stort och tungt arbete som används vid utvecklingssamtalen. Om man dessutom 
skall skriva en massa underlag till omdömen kan dessa bli lidande av att man inte 
orkar med = kvalitén försämras. (Cederlärare) 

 
Trots att flera av lärarna är kritiska till den utformning som omdömena hade vid 
tiden för enkäten, finns det de som anser att omdömena fyller en funktion vid 
utvecklingssamtalen och att de också ger en möjlighet för eleverna att bli mer 
delaktiga i sitt lärande. De är ett kommunikativt stöd för lärande: 

 
Ju mer eleverna blir delaktiga och skattar sitt eget lärande desto lättare och bättre 
går det att skriva omdömen. (Almlärare) 
 
Tycker det är mycket bra för utvecklingssamtalen. Man har mer att utgå ifrån vid 
dessa samtal. Det tar för visso mycket tid att skriva dem men det har man igen. 
(Boklärare) 
 
Det är bra med skriftliga omdömen, vilka ger ett bra underlag vid utvecklings-
samtalen. Det är viktigt att alla elever känner att de har områden där de kan ut-
vecklas. (Boklärare) 
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självvärderingar och resultat på diagnoser används av ungefär en tredjedel av 
de svarande lärarna, medan portfolio, loggböcker och lokala pedagogiska pla-
neringar är mindre vanliga som underlag. Det är anmärkningsvärt att så få av de 
svarande uppger att de använder lokala pedagogiska planeringar som underlag 
för sitt skrivande, eftersom det är just målen i de lokala planeringarna som Skol-
verket i tidiga rekommendationer anger ska vara utgångspunkten för bedöm-
ningen av elevens utveckling.  

Av lagparagraferna (grundskoleförordningen SFS 1994:1194 kap 7 § 2 och 
numera skollagen SFS 2010:800 kap 10) framgår att omdömen utöver kun-
skapsutveckling också kan skrivas om elevens utveckling i övrigt inom ramen 
för läroplanens mål om skolans rektor beslutar det. Ingen av de tre skolornas 
rektorer har tagit ett sådant beslut. Därför är det anmärkningsvärt att en majori-
tet av de svarande lärarna anser att de skriftligt bedömer elevernas utveckling i 
övrigt. En Cederlärare ”saknar ett omdöme som visar elevuppförande”, och 
några lärare uttrycker det som att bedömning av elevernas utveckling i övrigt 
ofta vägs in i bedömning av elevernas kunskaper. Två lärare skriver exempelvis 
så här i sina fritextsvar: 

 
Allt elevens arbete och uppförande under lektion (vilket direkt påverkar kun-
skapsutveckling). Detta inkluderar prov, läxor, grupparbeten och arbete under 
lektionstid. (Boklärare) 
 
Ansvar för studier, komma i tid, uppförande under lektion, ansvar om arbetsmil-
jön, ansvar för skolans egendom och material. (Cederlärare) 

 
De tre vanligaste bedömningarna av utveckling i övrigt gäller: 
 
1. elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande,  
2. elevuppförande och utveckling av elevernas delaktighet och inflytande och 
3. elevernas intresse för fortsatt lärande. 
 
Bedömning av uppförande, beteende och arbetssätt anges som bedömningsun-
derlag på alla tre skolorna, men genomgående anser Bok- och Cederlärare i 
större utsträckning att de bedömer olika aspekter av elevens utveckling i övrigt. 
De svarande lärarna på Almskolan anger i högre grad att de inte ger sådana 
omdömen. 

6.4.3 Slutsatser – lärarna om omdömenas innehåll 
Lärarna upplever svårigheter med att de ska bedöma elevers utvecklingsområ-
den utan att utgå från deras brister och att de i sina formuleringar förväntas vara 
positiva. De upplever också svårigheter med att skriva formativt och tydligt och 
att ge konkreta förslag på hur utveckling kan ske samtidigt som de har ett be-
gränsat utrymme och inte alltid ett tillräckligt underlag. De underlag som an-
vänds är dock varierande. 
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skriver omdömen om elevers kunskapsutveckling och om de ger kommentarer 
om elevernas utveckling i övrigt (se fråga 5 och 15–16 i enkäten i bilaga 4). 
Frågorna är utformade som kryssfrågor med en uppsättning alternativ som lä-
rarna hade att välja mellan. Jag redogör dels för gemensamma linjer i alla svar, 
dels för skillnader mellan de tre skolorna. 

6.4.1 Svårt att skriva om brister och sia om framtiden 
I enkäten fick lärarna ta ställning till påståenden om svårigheter med att skriva 
skriftliga omdömen. Att skriva om det som är positivt upplevs som lättare än att 
skriva om brister och svårigheter. Det är allra svårast för lärarna att sia om fram-
tiden och att skriva om det som inte fungerar, kanske för att Skolverkets direktiv 
säger att omdömet inte får utgå från elevens brister och det som ligger i framti-
den ofta handlar om det som eleven behöver utveckla för att nå målen. Lärarna 
menar också att det är svårt att hitta tydliga formuleringar och en fungerande 
stilnivå.  

De tre påståenden som det stora flertalet instämmer helt eller delvis i är att 
det är svårt att formulera utvärderingsbara mål, skriva omdömen om kunskaps-
mässigt svaga elever respektive sätta ord på brister. Knappt två tredjedelar in-
stämmer också i att det är svårt att språkligt formulera omdömen, att skriva sak-
ligt och att skriva framåtsyftande. Hälften anser att det är svårt att innehållsligt 
formulera omdömen, utvärdera elevens utveckling i övrigt, beskriva ansvars-
fördelningen för hur målen ska nås och utvärdera elevens kunskapsutveckling. 
Färre än hälften uppger att det är svårt att sätta ord på förtjänster, skriva omdö-
men om ”kunskapsmässigt medelpresterande elever”, beskriva vilka mål som 
ska uppnås och att skriva omdömen om kunskapsmässigt starka elever.  

Det finns några skillnader i vad lärarna på de tre skolorna upplever som 
svårt. Almskolans lärare upplever svårigheter med såväl innehåll, form som 
mottagaranpassning, medan Bok- och Cederskolans lärare främst upplever svå-
righeter med att uttrycka målformuleringar samt brister och svagheter hos ele-
verna. Cederlärarna upplever också svårigheter med att beskriva ansvarsfördel-
ning och att språkligt formulera omdömen.  

6.4.2 Bedömningsunderlag och bedömningsinriktning varierar 
De underlag för bedömning av elevernas kunskaper som flest av de tre skolor-
nas lärare uppger att de använder när de skriver omdömen är i fallande ordning: 

 
1. elevuppsatser och elevarbeten,  
2. resultat på prov, 
3. anteckningar om elevers deltagande i diskussioner,  
4. anteckningar om muntliga redovisningar samt anteckningar om laborativt 

arbete eller grupparbete.  
 

Elevarbeten och diagnoser är vanligare som underlag på Cederskolan, medan 
anteckningar om muntliga redovisningar är vanligare på Bokskolan. Elevers 
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skriver omdömen om elevers kunskapsutveckling och om de ger kommentarer 
om elevernas utveckling i övrigt (se fråga 5 och 15–16 i enkäten i bilaga 4). 
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Tabell 6.2. Utsagor som kategoriseras som enhetligt institutionellt eller kollegialt värde-
ringsfritt språk 

Skola och antal 
lärare  

Tolkningar av Skolverkets rekommendation ”Skolans lärare bör 
utveckla och använda ett gemensamt sakligt språk i dokumenta-
tionen” 

Alm: 8 lärare  ordmässigt lika  
 att använda ”standardiserade” formuleringar kopplade till be-

dömningens inriktning och inte egna formuleringar 
 massa ord som ingen förstår 
 modeord som analysera och reflektera 
 Byråkratsvenska  
 t.ex. att vi lärare har en gemensam utgångspunkt. Det kan t.ex. 

handla om att vi ska beskriva och utveckla deras FÖR-
MÅGOR. Kanske hade det varit bra om vi hade fler sådana 
ledord för hur man beskriver det som inte är så bra. Idag är 
man väldigt försiktig med att det inte får låta negativt. 

 Att man använder ett gemensamt sätt att uttrycka samma typ 
av kunskaper eller utvecklingsområden 

 Att vi använder en mall där alla vet vad de andra menar… och 
vice versa.  

 
Bok: 6 lärare  Färdiga mallar som helt tar bort individualiteten i beskriv-

ningen av eleven. Det kan bli mer svårtytt och man får läsa 
mellan raderna. 

 Jag tolkar gemensamt som ett slags yrkesspråk, som lärare an-
vänder vid dokumentation. Sakligt tolkar jag som att läraren 
har som uppgift att skriva direkt ämnesrelaterat i förhållande 
till ämnets måluppfyllelser. Inte att skriva personliga saker om 
eleverna. 

 ej värderande 
 Inga personliga värderingar om eleven 
 Tydlighet och inga känsloladdade formuleringar 
 Att samtliga formulerar sitt omdöme lika 

 
Ceder: 6 lärare  Färdiga påståenden för varje mål (matriser) i varje ämne 

 Man ska inte skriva några personliga värderingar om elever. 
Hur de uppfyller målen och hur de kan utvecklas vidare. 

 Att vi ska vara överens om uttryck och formuleringar. Att vi 
inte får låta känslorna styra utan sakligt ska se hur eleven sva-
rar mot målen. 

 Använda termer för en lärares professionalism 
 Bra fråga! Det har vi inte diskuterat, mer än att man inte får 

beskriva en elev som lat eller dum eller något annat som kan 
uppfattas som kränkande.  

 Inte kommentera personligheter utan kunskaper 
 
Tolkningar som rör enhetlighet genom fraser från kursplaner, mål och institu-
tionella mallar finns bland de svarande lärarna på alla skolor i studien, men 
tolkningen är något vanligare bland de tio svarande lärarna på Almskolan. Tre 
av Almlärarna tolkar också ett gemensamt sakligt språk som ett tillkrånglat 
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6.5 Lärarna om sitt språkbruk 
I detta avsnitt sammanställer jag lärarnas svar på enkätfrågor rörande om de 
känner sig missnöjda med omdömen som de har skrivit, hur de tolkar Skolver-
kets råd ”att utveckla och använda ett gemensamt sakligt språk i dokumenta-
tionen” respektive vad de tycker är typiskt för den egna skolans omdömesspråk 
(se fråga 8–9 och 12–14 i enkäten i bilaga 4). Jag redogör för mönster i svaren 
och för skillnader mellan de tre skolorna. 

6.5.1 Lärarna tolkar Skolverkets språkliga riktlinjer  
Lärarna fick i enkäten möjlighet att göra en tolkning av Skolverkets rekommen-
dation att ”[s]kolans lärare bör utveckla och använda ett gemensamt sakligt 
språk i dokumentationen” (fråga 12). Bland de 29 lärare som valde att tolka 
rekommendationen råder det ingen enighet om vad som är ett gemensamt sak-
ligt språk. I materialet finns det dock två typer av tolkningar som återkommer 
och som kan relateras till att omdömen verkar ha olika kommunikativa syften: 

 
 omdömen används i ett administrativt och systemorienterat syfte, vilket le-

der till att rekommendationen tolkas som att lärarna ska använda ett mer 
institutionellt byråkratiskt eller kollegialt värderingsfritt språk. 

 omdömen används i ett demokratiskt och utvecklingsorienterat syfte, vilket 
leder till att rekommendationen tolkas som att lärarna ska använda ett kon-
textnära dialogiskt och mottagartillvänt språk. 
 

Beskrivningarna är mer eller mindre dominerande bland de svarande vid de 
olika skolorna. Jag redogör i tur och ordning för de olika grupperingarna av 
tolkningar och beskrivningar som förekommer i materialet och resonerar om 
hur dessa tolkningar och beskrivningar fördelar sig mellan skolorna.  

I enkätsvaren gör drygt en tredjedel av de svarande lärarna (20 av 29) tolk-
ningen att ett språk blir gemensamt och sakligt genom någon form av enhetlig-
het antingen ur ett institutionellt eller ur ett kollegialt perspektiv. Lärarna tolkar 
”gemensamt sakligt” som bedömningar och formuleringar i relation till mål och 
kunskaper i kurs- och läroplaner eller som att de ska använda gemensamma 
formuleringar, nyckelord och uttryck i kollegiet. Tabell 6.2 visar hur tolknings-
utsagor som kategoriserats som institutionellt eller kollegialt värderingsfritt 
språk fördelar sig mellan de tre skolorna i studien.  
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tolkningar mot ett unisont och värderingsfritt språkbruk ur ett kollegialt pers-
pektiv eller mot ett dialogiskt och mottagarvänligt språkbruk är vanligare på 
Bok- och Cederskolan. 

6.5.2 Lärarna beskriver sitt språkbruk som varierat  
Lärarna i enkäten ombads att ta ställning till språket i den egna skolans doku-
mentation. På frågan ”Enligt din mening, använder ni ett gemensamt språk för 
bedömning på skolan där du arbetar?” uppger en majoritet av de lärare som har 
delat med sig av sina erfarenheter att de inte anser att de använder ett gemensamt 
språk för bedömning på sina skolor.  

Lärarnas beskrivningar i svaren på frågan ”Vad tycker du är typiskt för språ-
ket i omdömena på din skola?” gäller både innehåll, form och mottagaranpass-
ning, och beskrivningarna sammanfaller i stor utsträckning med den domine-
rande tolkningen av Skolverkets rekommendation om ”gemensamt sakligt 
språk” på respektive skola. De svarande lärarna på Almskolan lyfter fram stil, 
olikheter mellan olika lärare och innehållets relation till målen. Omdömenas stil 
beskrivs som ”klyschig”, ”onödigt högtravande” och ”svår för eleverna att tol-
ka”. Omdömena beskrivs också som varierande mellan olika lärare. Variation-
erna gäller både formuleringar, bedömningens inriktning och konkretion: 

 
Det är stora skillnader mellan formuleringarna, vissa går ner på detaljnivå, medan 
andra ser till helheter och sammanhang. (Almlärare) 
 
Det är väldigt varierat med personliga och mer allmänt hållna omdömen. (Alm-
lärare) 

 
De lärare som på frågan ”Vad tycker du är typiskt för språket i omdömena på 
din skola?” beskriver omdömenas relation till målen påpekar att omdömena 
brister i målanknytning, att elever inte får tillräcklig vägledning för att kunna 
utvecklas och att omdömena i stället återger betyg och resultat på enskilda mo-
ment: 

 
Ibland saknas uppgifter om hur eleven förhåller sig till målen samt vad eleven 
kan göra för att utveckla sina färdigheter inom respektive ämne. (Almlärare) 
 
Betygsrelaterat. (Almlärare) 
 
Mycket handlar om ett ’bocka av’ uppgifter schema. Tex: ellära=ok eller boll-
spel=G osv. Gemensamt är även att (som jag upplever det) att det är skrivet i en 
positiv framåtanda. (Almlärare) 

 
Hälften av Bokskolans svarande lärare beskriver sitt omdömesspråk som ”sak-
ligt”, ”tydligt”, ”likartat” och ”relativt likartat”. En Boklärare vet inte vad som 
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språk: ”byråkratsvenska”, ”massa ord som ingen förstår”, ”modeord som ana-
lysera och reflektera”. En sådan tolkning finns inte bland Bok- eller Cedersko-
lans lärare. Sex av de svarande lärarna, fyra från Bokskolan och två från Ceder-
skolan, tolkar ett gemensamt sakligt språk som frånvaro av personliga värde-
ringar och känslor i bedömningen. En sådan tolkning finns inte hos de svarande 
Almlärarna som istället lyfter vikten av att lärarna bedömer förmågor och kom-
petenser och att man använder ett likartat språk med nyckelord för att beskriva 
elevernas kunskapsmässiga utvecklingsområden. 

Av de 29 svarande lärarna i materialet tolkar tre (en på Bokskolan och två 
på Cederskolan) ett gemensamt sakligt språk som ett språk som är begripligt 
och lätt att förstå för texternas mottagare. En sådan tolkning kan relateras till en 
annan av Skolverkets rekommendationer som påtalar att omdömena ska vara 
skrivna ”så att elever och föräldrar förstår innebörden” (Skolverket 2008:10, 
2009:2). Tabell 6.3 visar utsagor som har kategoriserats som ett dialogiskt och 
mottagarvänligt språk. 

 
Tabell 6.3. Tolkningar och beskrivningar som kategoriseras som ett dialogiskt och motta-
garvänligt språk 

Skola:  
antal lärare 

Utsagor 

Bok: 
1 lärare 

 Ett språk som är begripligt för de inblandade dvs lärare, elev, 
föräldrar.  
 

Ceder: 
2 lärare 

 Att man alla ska skriva omdömet på ett sådant språk att alla för-
älder tydligt kan förstå innebörden utan misstolkningar. 

 Ett unisont och lättförståeligt språk som riktar sig till föräldern 
och eleven. 

 
En handfull lärare gör inte en tolkning av vad citatet ”ett gemensamt sakligt 
språk” står för utan värderar eller kommenterar istället citatets innebörd. Man 
påtalar att ett gemensamt språkbruk gynnar likvärdighet, men att det inte är en 
garanti för en enhetlig tolkning av omdömenas innehåll. En Almlärare ser posi-
tivt på att Skolverket ger direktiv för hur man ska skriva texterna, medan en 
Cederlärare anser att man ”ska kalla saker för dess rätta namn” och inte använda 
sig av omformuleringar som påverkar begripligheten.  

Sammanfattningsvis ansluter lärarnas tolkningar av Skolverkets rekommen-
dation å ena sidan till ett unisont institutionellt byråkratiskt eller kollegialt och 
värderingsfritt språkbruk, å andra sidan till ett dialogiskt och mottagarvänligt 
språkbruk. Lärarna verkar eniga i åsikten att ett gemensamt språkbruk underlät-
tar kommunikationen, men några anser att ett unisont språkbruk kan utgöra ett 
hinder för texternas begriplighet om man med gemensamt språk också menar 
ett byråkratiskt språkbruk. Tolkningar som tangerar ett unisont och byråkratiskt 
språkbruk ur ett institutionellt perspektiv är vanligast på Almskolan, medan 
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Hälften av Bokskolans svarande lärare beskriver sitt omdömesspråk som ”sak-
ligt”, ”tydligt”, ”likartat” och ”relativt likartat”. En Boklärare vet inte vad som 
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språk: ”byråkratsvenska”, ”massa ord som ingen förstår”, ”modeord som ana-
lysera och reflektera”. En sådan tolkning finns inte bland Bok- eller Cedersko-
lans lärare. Sex av de svarande lärarna, fyra från Bokskolan och två från Ceder-
skolan, tolkar ett gemensamt sakligt språk som frånvaro av personliga värde-
ringar och känslor i bedömningen. En sådan tolkning finns inte hos de svarande 
Almlärarna som istället lyfter vikten av att lärarna bedömer förmågor och kom-
petenser och att man använder ett likartat språk med nyckelord för att beskriva 
elevernas kunskapsmässiga utvecklingsområden. 
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på Cederskolan) ett gemensamt sakligt språk som ett språk som är begripligt 
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annan av Skolverkets rekommendationer som påtalar att omdömena ska vara 
skrivna ”så att elever och föräldrar förstår innebörden” (Skolverket 2008:10, 
2009:2). Tabell 6.3 visar utsagor som har kategoriserats som ett dialogiskt och 
mottagarvänligt språk. 

 
Tabell 6.3. Tolkningar och beskrivningar som kategoriseras som ett dialogiskt och motta-
garvänligt språk 

Skola:  
antal lärare 

Utsagor 

Bok: 
1 lärare 

 Ett språk som är begripligt för de inblandade dvs lärare, elev, 
föräldrar.  
 

Ceder: 
2 lärare 
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och eleven. 
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värderingsfritt språkbruk, å andra sidan till ett dialogiskt och mottagarvänligt 
språkbruk. Lärarna verkar eniga i åsikten att ett gemensamt språkbruk underlät-
tar kommunikationen, men några anser att ett unisont språkbruk kan utgöra ett 
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linje att lärarna ska utforma ”ett gemensamt sakligt språkbruk i dokumenta-
tionen”. Variationerna finns enligt lärarna på alla nivåer i texterna: innehåll, 
form, kvalitet, objektivitet, målanknytning och bedömningens inriktning. 

6.5.3 Lärarna är missnöjda med sina fritexter 
En övervägande majoritet av lärarna som har svarat på frågan om hur nöjda de 
är med sina omdömen uppger att de ibland är missnöjda med omdömen som de 
har skrivit. En knapp tredjedel är sällan missnöjda. Två lärare, båda på Almsko-
lan, svarar att de ofta är missnöjda, medan en lärare på Bokskolan uppger att 
hen aldrig är missnöjd. Mest missnöjda med sina omdömen är lärarna på Alm-
skolan, följt av Bok- och Cederskolan. Bland kommentarerna om missnöje finns 
det några orsaker som återkommer. Flera förklaringar handlar om tid och hur 
tidsbristen eller tidstillgången påverkar språket och formuleringarna i omdö-
mena. Det finns i materialet svar utifrån två olika uppfattningar om tidsanvänd-
ning. Det finns å ena sidan lärare som menar att tiden är för knapp för att man 
ska kunna skriva utförliga och individuella omdömen. Å andra sidan finns det 
lärare som menar att de lägger ner extra tid för att omdömet ska bli bra: 

 
De är flummiga, allmänt hållna. Måste bli så om det inte ska ta för lång tid. (Alm-
lärare) 
 
Eftersom jag vill att det ska bli så upplysande som möjligt för eleven spenderar 
jag hellre lite längre tid på mina formuleringar så att jag för det mesta känner mig 
nöjd. (Boklärare) 
 
Svårt att hinna skriva något annat än standardkommentarer. (Cederlärare) 

 
Några kommentarer handlar om språket och formuleringarnas användbarhet. 
Lärarna anser att det är svårt att formulera sig tydligt, kortfattat och framåtsyf-
tande. Formuleringarna blir otydliga eller för allmänna för att lärarna exempel-
vis inte får lyfta upp elevers brister i omdömet: 

 
Det kan vara svårt att skriva omdömen som är tydliga och som blir användbara 
för eleven. Krävs stor konkretion. (Almlärare) 
 
Vi får inte skriva att en elev är lat, och den ersättande formuleringen blir ofta 
flummig; ’troligtvis finns kapacitet, men deltagandet på lektionerna är svagt...’ 
el.dyl. (Cederlärare) 

 
Enstaka kommentarer till graden av missnöje med de egna omdömena handlar 
om innehållet och texternas omfång. Lärarna anger att de inte har tillräckligt 
med underlag för att kunna skriva konkreta, omfångsrika och användbara om-
dömen. De menar också att de har bristande kunskap om elevernas måluppfyl-
lelse: 
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är typiskt för omdömesspråket på Bokskolan. På frågan ”Vad tycker du är ty-
piskt för språket i omdömena på din skola?” svarar några att omdömenas for-
muleringar utmärks av frånvaro av personliga värderingar, en positiv ton och en 
större inriktning på kunskaper och målformuleringar: 

 
De flesta formulerar sig tydligt och klart med få känslouttryck om så inte behövs. 
(Boklärare) 
 
Många positiva och generella uttryck. Inga personliga omdömen om elevens ka-
raktär. (Boklärare) 
 
Under senare år har det blivit allt mer ämnesrelaterat och framåtblickande. Innan 
kunde man läsa omdömen, kommentarer som mer berörde elevers beteenden och 
uppförande. (Boklärare) 

 
Det sista exemplet signalerar genom ordval som ”ämnesrelaterat” i förhållande 
till ”beteenden och uppförande” en medvetenhet om förändringar i bedömnings-
diskursen från fostransbedömning till kunskapsbedömning (jfr Bernstein 1990) 

Bland de svarande lärarna på Cederskolan råder en stor spridning i beskriv-
ningarna. Några skildrar omdömena som varierande mellan olika lärare. Varia-
tionerna gäller omdömenas omfång, stil, kvalitet och formuleringar och förkla-
ras med en frånvaro av ”färdiga termer” och med lärarnas varierande erfarenhet 
och ambitionsnivå: 

 
Det är varierande. En del skriver för lite. Jag tror inte att så många använder 
färdiga termer utan man skriver friare formuleringar. (Cederlärare) 
 
De är mkt individuella beroende på lärare och skiftande i kvalité. (Cederlärare) 
 
Några lärare som varit med länge skriver bara enstaka ord, somliga noterar endast 
provresultat. Många unga ambitiösa lärare lägger mer energi på att formulera sig 
korrekt och sakligt. (Cederlärare) 

 
Andra Cederlärare beskriver omdömena som värdeneutrala, fackspråkliga och 
allmänna. Enstaka lärare beskriver språket som enkelt, vardagligt och riktat till 
mottagarna. En Cederlärare menar att omdömena är för omfångsrika och ”ten-
derar till att bli långa uppsatser i varje ämne”, medan andra beskriver språket i 
omdömena som tillrättalagt med formuleringar som ”de är för positiva och 
speglar inte alltid verkligheten” och ”torftigt, fegt och undvikande av obehag-
liga sanningar”. 

Sammantaget beskriver lärarna vid de tre skolorna sitt omdömesspråk som 
varierat och att det saknar gemensamma drag, vilket går emot Skolverkets rikt-
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kursplaner, kommunvapen och identifieringsuppgifter samt nationella betygs-
steg. Lärarna anger också i stort att de lärt sig skriva omdömen med hjälp av 
Skolverkets råd och stödmaterial och att de använder dessa hjälpmedel i stor 
utsträckning. Almskolans lärare tolkar dessutom i hög grad ett gemensamt sak-
ligt språk som enhetliga fraser, mål, kunskaper och förmågor och som ”till-
krånglad byråkratsvenska”. Almlärarna ser också i större utsträckning omdö-
men som en administrativ börda och som att omdömesskrivande tar mer tid än 
vad det ger. De beskriver omdömenas språk som bristande i målanknytning, 
klyschigt och högtravande. De menar även att omdömena återger betyg och re-
sultat på enskilda moment istället för att ge utvecklande vägledning. Lärarna 
upplever att det är svårt att formulera omdömen på flera plan och särskilt upp-
lever de att det är svårt att formulera utvärderingsbara mål, att språkligt utforma 
omdömen, att skriva innehållsligt korrekta omdömen samt att skriva om kun-
skapsmässigt svaga elever. De uppger i större utsträckning än de andra skolorna 
att de bedömer elevernas kunskaper framför deras sociala utveckling och bete-
enden. 

Bokskolan kan utifrån sin mall och lärarnas enkätsvar sägas vara kollegialt 
kontext- och yrkesnära professionell. Det motiveras av att skolan har en kom-
mersiellt framtagen men kollegialt förankrad och utvecklad mall med såväl 
summativt som formativt inriktade delar. Mallen har nedtonade loggor och 
identifieringsuppgifter som elevens namn, termin och mentor, vilket kan bero 
på att mallen är utformad i ett inköpt digitalt system. Frånvaron av kommunva-
pen och liknande försvagar den mallens institutionella ram. Boklärarna uppger 
att de har lärt sig skriva omdömen med hjälp av kolleger och genom att studera 
omdömen som skrivits vid tidigare tillfällen. Flera lärare ser möjligheten med 
att omdömen kan användas som ett redskap i utvecklingssamtalet och som stöd 
för elevernas lärande. Bokskolans lärare tolkar i större utsträckning ett gemen-
samt sakligt språkbruk som en frånvaro av personliga värderingar och känslor 
och som ett språk som är lätt att förstå för textens mottagare. De beskriver sitt 
eget språkbruk som sakligt, likartat och positivt och bedömer elevernas kuns-
kaper i kombination med deras sociala utveckling. Bokskolans lärare ser i lägre 
grad svårigheter med omdömesskrivande men upplever svårigheter med att 
formulera mål och skriva omdömen om kunskapsmässigt svaga elever.  

Cederskolan är mer svårkategoriserad. Utifrån lärarnas självskattade erfar-
enheter, tolkningar och beskrivningar kan lärarna bestämmas som mer person-
ligt professionella än som institutionellt byråkratiskt eller kollegialt kontext- 
och yrkesnära professionella. Mallen är kommunalt framtagen med lärarrepre-
sentanter och har en institutionell framtoning med kommunvapen, detaljerade 
identifieringsuppgifter och nationella betygssteg. Lärarna har dock olika inställ-
ning till mallen och är kritiska till dess utrymme för fritext och till mallens typ-
snitt och layout. Cederlärarna anger i hög utsträckning att de aldrig har fått lära 
sig skriva omdömen. De utnyttjar inte kolleger, omdömen skrivna vid tidigare 
tillfällen eller Skolverkets handböcker, rekommendationer och stödmaterial. 
Lärarna beskriver ett gemensamt sakligt språkbruk som frånvaro av personliga 
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För lite underlag. (Almlärare) 
 
För korta. (Boklärare) 
 
Ibland har man inte full koll på elever i detalj hur de uppnår alla mål. (Ceder-
lärare) 

 
Kommentarer om omdömenas språk är något vanligare på Almskolan, där man 
använder en mall med stort utrymme för lärarnas eget skrivande och med inle-
dande formuleringar hämtade direkt från kursplanen, än på Bok- och Cedersko-
lan. 

6.5.4 Slutsatser – lärarnas beskrivningar av sitt språkbruk och 
tolkningar av Skolverkets rekommendation 

Lärarna i studien gör ingen entydig tolkning av Skolverkets rekommendation 
att de ska utveckla ett gemensamt sakligt språkbruk i dokumentationen. Tolk-
ningarna går från unisont och byråkratiskt till dialogiskt och mottagarvänligt 
och varierar i viss mån mellan de tre skolorna. Almskolans lärare tolkar i högre 
grad ett gemensamt sakligt språkbruk som ett enhetligt byråkratiskt språkbruk 
än Bok- och Cederskolans lärare. Bok- och Cederlärarna tolkar i högre grad ett 
gemensamt sakligt språkbruk som ett enhetligt värderingsfritt språk eller som 
ett dialogiskt och mottagartillvänt språk.  

Lärarna ser både fördelar och nackdelar med ett gemensamt språkbruk. En 
fördel är att lärarna utvecklar ett gemensamt synsätt, men en nackdel är att det 
kan ske på bekostnad av individualisering och begriplighet om man med ett ge-
mensamt språkbruk menar ett standardiserat och byråkratiskt språkbruk. Lärar-
na själva säger sig inte använda ett gemensamt språkbruk i sina omdömen. De 
karaktäriserar istället språkbruket som varierande i innehåll, omfång, form och 
tilltal.  

6.6 Sammanfattande slutsatser – diskurser i 
lärarröster och kontexter 

Utifrån lärarnas enkätsvar och de mallar som skolorna använder för omdömen 
och hur de har tagits fram, kan de tre skolorna sägas representera delvis olika 
synsätt och diskurser genom sitt språkbruk och arbete med obligatoriska skrift-
liga omdömen. Gemensamt i materialet är att det finns en variation av institu-
tionellt, kollegialt och personligt hållet språkbruk. De tre skolorna befinner sig 
på olika punkter på en skala från konventionellt och formellt till vardagligt och 
informellt språkbruk och uppvisar olika förutsättningar för att skriva omdömen. 

Almskolan kan utifrån sin mall och lärarnas självskattade erfarenheter, tolk-
ningar och beskrivningar sägas vara institutionellt byråkratiskt professionell. 
Det motiveras av att skolan har en mall som innehåller utdrag från nationella 
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För lite underlag. (Almlärare) 
 
För korta. (Boklärare) 
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7 Språkhandlingar, bedömning och 
språklig form 

I detta kapitel beskriver och analyserar jag språkhandlingar (7.1), bedömning 
(7.2) och språklig utformning (7.3) i fritextfälten i skriftliga omdömen. Kapitlet 
avrundas med en analys av vilka roller bedömningsspråket tilldelar omdömenas 
skribenter och vilka slutsatser som kan dras i relation till aktualiserade diskurser 
(7.4). Analyserna är kvalitativa med kvantitativa summerande inslag och har ett 
interpersonellt fokus, men även ideationella och textuella aspekter berörs i ka-
pitlet. Som grund för analyserna i avsnitt 7.1 och 7.2 finns drygt 500 omdömen, 
medan hela materialet om drygt 2 200 omdömen belyses i avsnitt 7.3.  

7.1 Språkhandlingar i lärarnas fritexter 
Analyserna i detta avsnitt syftar till att beskriva vad lärare gör med hjälp av 
språket i skriftliga omdömen och vilka grammatiska realiseringar språkhand-
lingarna tar. I språkhandlingsanalysen vill jag visa på mönster och variationer. 
De tre skolorna i studien har olika mallar för omdömen, där rubriker och matri-
ser i olika grad pekar ut plats och utrymme för mål, bedömning och vägledning. 
Det förekommer dock att information som placeras under rubriker som syftar 
på fritextinformation om elevens framtida utveckling också innehåller värde-
rande beskrivningar av nuläget och omvänt. Nedan presenterar jag en analys av 
vilka språkhandlingar lärarna utför i fritexterna och hur dessa förhåller sig till 
omdömenas riktlinjer, oberoende av under vilken rubrik i omdömet som fritex-
ten står. Jag exemplifierar och resonerar också om språkhandlingarnas gramma-
tiska realiseringar. 

7.1.1 Sex makrospråkhandlingar 
Genom närläsning och analys av fritexterna i de drygt 500 omdömena – skrivna 
av 52 lärare i 20 ämnen – har jag identifierat sex makrospråkhandlingar som 
förekommer i och konstituerar ett omdöme: kontextinformerande, vägledande, 
summerande, attityd- och känslouttryckande samt dialogsökande. De sex 
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värderingar och känslor i bedömningen, och några tolkar det som att det ska 
vara begripligt för mottagaren. Lärarnas beskrivningar av skolans språkbruk i 
omdömen visar en stor spridning och variation mellan olika lärare. Lärarna upp-
lever främst svårigheter med målformuleringar, med att bedöma elevers brister 
och med att beskriva ansvarsfördelning. 

Lärarnas skiftande beskrivningar av språkets form i skriftliga omdömen kan 
relateras till att omdömen har olika och delvis konkurrerande kommunikativa 
syften som ger företräde för olika diskurser och som tar fasta på olika direktiv i 
styrdokument och råd. Följande syften och diskurser har identifierats i lärarrös-
ter, mallar och tolkningar:  

 
 ett administrativt och systemorienterat syfte uttryckt genom ett enhetligt in-

stitutionellt byråkratiskt eller kollegialt språk.  
 ett demokratiskt och utvecklingsorienterat syfte uttryckt genom ett kontext-

nära, dialogiskt, individuellt och mottagaranpassat språk. 
 

Många omdömen och begränsad tillgång till egna datorer och därmed begrän-
sade möjligheter att fylla i mallarna på arbetsplatsen är faktorer som påverkar 
hur mycket tid läraren kan lägga ner på att kommunicera bedömningar om varje 
elev. Dessa faktorer påverkar omdömenas kvalitet, innehåll, form och tillkomst-
sätt och därmed vilka former omdömena tar sig i praktiken.  
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I exemplet inleds omdömet med att läraren i fyra meningar ger kontextin-
formation om arbetsområden och lektionsaktiviteter. Kontextinformationen 
återges med syntaktiska meningar i påståendeform (SMpås). I kontextinforma-
tionen omtalas klassen, läraren och eleverna med ett kollektivt ”vi”. Efter kon-
textinformationen följer ett avsnitt där läraren i sex meningar genom utvärde-
ring rapporterar och berömmer den bedömda elevens prestationer, personliga 
beteenden och kunskaper. Utvärderingen uttrycks med meningsfragment (MF) 
och syntaktiska meningar i påståendeform (SMpås). Meningsfragmenten domi-
nerar där läraren rapporterar provresultat, medan de syntaktiska meningarna do-
minerar när elevens beteende och kunskaper beskrivs och värderas. I det här 
avsnittet omtalas eleven med sitt tilltalsnamn ”Beda” och med pronomenet 
”hon”. Utvärderingen följs av dialogsökning där läraren adresserar den efterföl-
jande vägledningen direkt till eleven genom en tilltalsmakrosyntagm (TMS). 
Vägledningen ges i form av syntaktiska meningar i imperativ (SMimp) eller i 
påståendeform (SMpås) med modala modifieringar som ”möjligen” och ”kan”. 
Variationer i tilltal och omtal i ett och samma omdöme kan ses som tecken på 
en komplex mottagarsituation. Kontextinformationen och utvärderingen riktas 
närmast till elevens vårdnadshavare och till den mentor som leder utvecklings-
samtalet, medan den del av omdömet som syftar till förändring adresseras direkt 
till eleven. De olika språkhandlingarna kan varvas om varandra i fritextfältet, 
och uppställningen av språkhandlingar i exempel 7.1 ska därför inte ses som ett 
linjärt mönster giltigt för samtliga omdömen. Däremot kan uppställningen ses 
som ett exempel på hur makrospråkhandlingarna representeras av underordnade 
språkhandlingar och som ett exempel på det analytiska tillvägagångssättet för 
de språkliga analyser som ligger till grund för resultaten i avsnitt 7.1 och 7.2. 

I tabell 7.1 ger jag en översikt av de sex makrospråkhandlingarnas förekomst 
i materialet per skola och totalt. Vid sammanräkningen av makrospråkhand-
lingarnas förekomst och utbredning har varje underordnad språkhandling kate-
goriserats som tillhörande en av de sex makrospråkhandlingarna. Därefter har 
förekomsten räknats. På så sätt ges en bild av i vilken omfattning respektive 
makrospråkhandling föreligger i materialet. Jag tolkar och resonerar om makro-
språkhandlingarnas förekomst och utbredning i materialet i relation till texter-
nas diskursiva och sociala praktik. 
 
Tabell 7.1. Makrospråkhandlingarnas förekomst i materialet (andel i procent av alla mak-
rospråkhandlingar per skola och totalt) 

Makrospråkhandlingar Alm Bok Ceder Alla 
kontextinformation 3 % 24 % 17 % 15 % 
utvärdering 43 % 39 % 38 % 40 % 
vägledning 42 % 21 % 31 % 31 % 
summering  7 % 3 % 5 % 5 % 
attityd- och känslouttryck 3 % 9 % 5 % 6 % 
dialogsökning 2 % 4 % 4 % 3 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 
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makrospråkhandlingarna ger inte en typisk beskrivning av varje enskild fritext 
i materialet utan ska ge en inblick i vad lärare vid de tre skolorna generellt gör 
i fritexterna. Att alla språkhandlingar förekommer i en och samma fritext är 
sällsynt. Det finns omdömen utan utvärdering, men med vägledning, och det 
finns fritexter som bara består av kontextinformation. I dessa fall kan själva 
bedömningen förmedlas genom en matris som ligger utanför fritexten.  

I exempel 7.1 visas ett omdöme där fyra av omdömesspråkets sex makro-
språkhandlingar finns representerade.  

Exempel 7.1. Makrospråkhandlingar i lärarnas fritexter – Bengt-Ove, biologi, 8314vt10f 
Beda 

Makro-
språkhand-
ling  

nr Fritext  Form Under-
ordnad 
språk-
handling 

Fokus 

kontext-
information 

1 I höstas avslutade vi 
avsnittet Ryggradsdjur.  

SM pås redogör 
 

arbetsområde 

 2 Senare delen av förra 
terminen läste vi Ekologi. 

SM pås redogör arbetsområde 

 3 Detta avsnitt har vi just 
haft prov på. 

SM pås redogör lektions-
aktivitet 

 4 Nu kommer vi att läsa sex 
och samlevnad. 

SM pås redogör arbetsområde 

utvärdering - Resultat ht år 8: MF [rubrik]  
 5 Prov ryggradsdjur: VG MF rapporterar prestation: 

resultat 
 6 Arbete Ryggradsdjur, 

skriftlig del: OK 
MF rapporterar prestation: 

resultat 
 - Resultat vt år 8: MF [rubrik]  
 7 Prov Ekologi: G+ MF rapporterar prestation: 

resultat 
 - Arbetsinsats: MF [rubrik]  
 8 Beda gör bra lektions-

insatser.  
SM pås berömmer prestation: 

kvalitet 
 9a Hon är muntligt aktiv SM pås berömmer  person: 

beteende 
 9b och visar då prov på goda 

kunskaper. 
>> 
(forts. 
SMpås) 

berömmer process: 
kunskaper 

 10 De skriftliga resultaten 
håller god nivå. 

SM pås berömmer  prestation: 
kvalitet 

vägledning - Att tänka på: MF [rubrik]  

dialog-
sökning 

11 Beda, TMS adresserar  tilltalsnamn 

vägledning 12 fortsätt så här SM imp föreslår psykosocial: 
självreglering 

 13 Möjligen kan de skriftliga 
resultaten höjas en bit till. 

SM pås önskar prestation: 
kvalitet 
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hänvisningar och citat från kursplaner, vilka får stort utrymme i mallen. Bok-
skolan beskriver kontexten genom kollegialt framtagna och punktade målfor-
muleringar placerade i en matris, och Cederskolan genom kortare hänvisningar 
till mål och citat från Skolverkets allmänna råd och kommentarer. Produktionen 
av omdömen kan därför säga begränsas av deltagarnas resurser och av nuva-
rande och tidigare sociala strukturer, normer och konventioner i den diskursiva 
praktiken. Vad lärare gör i ett omdöme och hur lärare språkhandlar är beroende 
av skolans sociala praktik. Utformningen av omdömen kan därigenom tolkas 
genom sin diskursiva praktik som också är beroende av tanke- och handlings-
mönster på skolan, till exempel vad det innebär att bedöma elever och att kom-
municera i rollen som lärare.  

I den fortsatta analysen presenterar jag de sex makrospråkhandlingarna i 
varsitt avsnitt (7.1.2–7.1.6), resonerar om språkliga realiseringar och exempli-
fierar genomgången med hela omdömen eller utdrag ur omdömen. Exemplen är 
valda för att visa både på mönster och på variationer i materialet. Språkhand-
lingarna diskuteras i relation till institutionell och social kontext för att belysa 
varför omdömena ser ut som de gör.  

7.1.2 Informera 
I lärarens uppdrag att formulera skriftliga omdömen som det uttrycktes 2008 
ingick att göra omdömenas mottagare medvetna om kontexten. I Skolverkets 
allmänna råd och kommentarer för den individuella utvecklingsplanen med 
skriftliga omdömen från 2008 uttrycks: 

 
Uppföljning och bedömning av elevens lärande och utveckling förutsätter att de 
nationella mål som undervisningen har inriktats mot är tydliggjorda. Det kan vara 
svårt för elev och vårdnadshavare att se hur målen i läroplanen och kursplanerna 
hänger ihop med undervisningen. Det är därför viktigt att information om målen 
i styrdokumenten också kan relateras till en beskrivning av hur undervisningen 
har genomförts för att konkretisera innebörden i de nationellt fastställda målen. 
(Skolverket 2008:11) 

 
Riktlinjerna förordar att lärarna på något vis sätter in målen i en kontext och 
konkretiserar dem genom beskrivningar av undervisning i ämnet. I fritexterna i 
studiens material finns inslag där lärarna på olika sätt och i olika utsträckning 
informerar om kontexten i enlighet med Skolverkets rekommendation. Nedan 
beskriver jag det innehåll som fokuseras när lärare ger kontextinformation. Jag 
exemplifierar också hur informationen realiseras språkligt och resonerar om 
språkbruket i relation till kontexten.  

Den vanligaste kontextinformationen i materialet är att lärare redogör för 
avslutade, pågående eller kommande arbetsområden, kursmoment, lektionsak-
tiviteter och examinationer som i utsagorna i exempel 7.2. 
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Att utvärdering (40 %), som ”Du har mycket bra läs- och hörförståelse”, följt 
av vägledning (31 %), såsom ”Träna upp ditt aktiva ordförråd”, är de två mest 
utbredda makrospråkhandlingarna i materialet är inte förvånande eftersom lä-
rarnas uppdrag enligt riktlinjerna just är att utvärdera hur eleverna ligger till och 
att vägleda dem framåt (jfr Skolverket 2008). Däremot kan det kommenteras att 
omdömena, visserligen i liten utsträckning, innehåller attityd- och känslouttryck 
(6 %) av typen ”Det var jättehärligt att se dig utvecklas i dansen” och dialogsö-
kande inslag (3 %) som ”Vad beror det på?”. Det är anmärkningsvärt dels för 
att texterna är allmänna handlingar som ska fungera fristående från sin närkon-
text, dels för att skribenterna är myndighetspersoner. Förekomsten kan tolkas i 
ljuset av den diskursiva praktik där texterna möter sina mottagare – utvecklings-
samtalet – och förklaras av lärarnas roll som närbyråkrater (jfr Fredriksson 
2010). Utvecklingssamtalet är en arena där muntlig förmedling och dialogisk 
kommunikation länge har dominerat ((jfr Carlgren & Klette 2008:127; Krantz 
2009:174; Forsberg & Lindberg 2010:23). I lärarrollen förenas också en myn-
dighetsroll med en relationsskapande roll. Dessa båda förhållanden skulle sam-
mantaget kunna förklara såväl närvaron av attityd- och känslouttryck som dia-
logsökande inslag i materialet. De dialogsökande inslagen kan också relateras 
till Skolverkets rekommendation att omdömena ska vara skrivna ”så att elever 
och föräldrar förstår innebörden” (Skolverket 2008:10, 2009:2). Dialogiska in-
skott, frågor och direkt tilltal kan vara ett sätt att bemöda sig om att mottagaren 
förstår.  

I tabell 7.1 kan ytterligare några skillnader mellan skolorna noteras. I Alm-
skolans fritexter finns det i materialet som helhet en balans mellan utvärdering 
(43 %) och vägledning (42 %), det vill säga att utvärdering och vägledning före-
kommer ungefär lika mycket. Den något jämnare balansen i jämförelse med 
förekomsterna i Bok- och Cederskolans fritexter skulle kunna förklaras av kon-
textuella förutsättningar. Till skillnad från Bok- och Cederskolan har Almsko-
lans mall två rubriker som pekar ut specifika platser för utvärdering respektive 
vägledning i fritexterna, vilket sett till spridningen i materialet verkar ge en viss 
garanti för att delarna på något sätt berörs när omdömen skrivs. Den några pro-
centenheter högre förekomsten av aktiviteten summering av måluppfyllelse och 
betyg i Almskolans fritexter (7 %)  jämfört med Bok- och Cederskolans (3 % 
respektive 5 %), kan också relateras till att fritextfälten i Almskolans mall följs 
av en summerande bedömningsmatris med nationella betygssteg som läraren 
ska kryssa i. Läraren kan i fritexten kommentera hur matrisen har fyllts i och 
under vilka premisser bedömningen gäller.  

Av tabell 7.1 framgår också att Bokskolan har fler inslag av kontextinforma-
tion i sina omdömen än Alm- och Cederskolan, 24 % i jämförelse med 3 % 
respektive 17 %. Bokskolan konstaterades i kapitel 6 vara kollegialt och kon-
text- och yrkesnära professionell i sin mall och i sina tolkningar och erfarenheter 
av omdömesskrivande, vilket alltså också går igen i texterna. Skillnaderna mel-
lan de tre skolorna skulle således i viss mån kunna förklaras av mallarnas ut-
formning. Almskolans institutionella mall beskriver kontexten med hjälp av 
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Exempel 7.4. Lärare hänvisar till andra dokument, refererar innehåll i tidigare omdömen 
och kommenterar omdömesskrivande 

a) Alf-Johan, matematik se åtg.program 
b) Bengt-Olof, idrott i mitt förra omdöme om dig skrev jag att du sköter dig 

bra i idrott och har bra kondition, att du är duktig i boll-
spel och redskap. 

c) Carl-Bertil, religion se ovan [omdöme i samhällskunskap] 
 
I exempel 7.4 visar jag de vanligaste dokumenten som lärarna hänvisar till i 
fritexterna. Vanligast är åtgärdsprogram, och i andra hand kommer tidigare om-
dömen, både egna och andras. Att lärarna hänvisar till andras omdömen med 
inomtextuella referenser såsom ”se ovan” förekommer enbart hos Cederskolans 
lärare, vilket kan förklaras av att lärarna där skriver sina omdömen i ett gemen-
samt ordbehandlingsdokument. De refererande och hänvisande inslagen i skrift-
liga omdömen visar på intertextualitet mellan några av skolvärldens olika gen-
rer och texttyper och ger särskilt en bild av utvecklingssamtalets diskursordning 
(jfr Fairclough 1992:68ff, 124ff). När ett omdöme ska skrivas kan lärare hämta 
information till innehållet från lektionsanteckningar, tidigare omdömen och be-
tygskriterier men i omdömestexten också syfta framåt till nya eller andra texter 
som leder läsaren vidare – som till exempel en hänvisning till ett redan skrivet 
eller snart producerat åtgärdsprogram. En annan typ av intertextuell hänvisning 
är lärarnas redogörelser för mål, betygskriterier och betygsgränser, vilket visas 
nedan:  
 
Exempel 7.5. Lärare återger eller hänvisar till mål, betygskriterier, betygsgränser och 
centralt ämnesinnehåll 

a) 
 

Alf-Fredrik, fysik Omdömet i fysik utgår i stora drag utifrån tre 
aspekter, skriftliga resultat, aktivitet och kunnande i 
diskussioner samt aktivitet och kunnande i labora-
tioner. 

b) Britt-Kajsa, syslöjd Att kunna skriva om sitt arbete och reflektera ingår 
i betyget. 

c) Carl-Magnus, musik Betyget i musiken omfattar både praktiska och teo-
retiska delar. 

 
Exempel 7.5 visar kontextinformation där läraren återger eller hänvisar till mål, 
betygskriterier, betygsgränser eller centralt ämnesinnehåll. Hittills kan jag kon-
statera att det är vanligt att undervisning och aktiviteter beskrivs, att lärare re-
dogör för institutionella ramar och att de intertextuellt hänvisar till andra doku-
ment i diskursen. Däremot förutsätts de mål, som bedömningarna i omdömen 
ska relatera till, vara kända eftersom det är ovanligt att lärarna gör uttalade 
kopplingar mellan mål och innehåll i fritexterna. I Alm- och Bokskolans mallar 
finns delar av nationella mål återgivna, men i den mån målen finns tillgängliga 
i mallen måste läsaren själv göra en koppling till det innehåll som lärarna delger 
i fritexten. Att just målen inte är närvarande i fritexterna är värt att kommentera 
eftersom all bedömning ska ske i förhållande till målen i kursplaner och läroplan 
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Exempel 7.2. Lärare redogör för avslutade, pågående eller kommande aktiviteter 
a) Ann-Britt, spanska Grammatiskt har vi gått igenom bla maskulinum, fe-

mininum, plural, singular, presens ar, er och ir -verb, 
oregelbudna verb, futurum och perfekt. 

b) Britt-Lis, matematik Slutet av förra terminen läste vi bråk och potenser. 
Det hade vi prov på innan jul. Det senaste kapitlet vi 
läst har handlat om procent och diagram. Vi hade 
Diagnos på det kapitlet 4/3 och den 10/2 hade vi ett 
prov som omfattade större delen av de två senaste 
kapitlen. 

c) Carl-Johan, engelska Nästa prov är på Section Three den 3:e maj. Vi kom-
mer att ha ett Wingsprov till före sommaren. 

 
Fokus i kontextinformationen ligger alltså på vad lärarna och klassen har gjort, 
gör eller kommer att göra. I exempel 7.2 utsaga a–c förankras kontextinforma-
tionen i tid genom språkhandlingarnas finitet (jfr Holmberg & Karlsson 
2006:43ff), med språkliga tempusmarkörer för dåtid (”läste” ”hade”), nutid 
(”är) och framtid (”kommer att ha”). Den kontextnära tidsförankringen sker 
också genom tidsomständigheter såsom ”slutet av förra sommaren”, ”innan jul”, 
”3/4”, 10/2” och ”den 3:e maj”. Det finita verbets skiftningar från dåtid till nutid 
och framtid är extra synliga när lärare ger kontextinformation. Förankringen i 
tid kan också relateras till skolverksamheten i stort där aktiviteter schemamäss-
igt fördelas över tid. Att kontextinformationen rör sig över tid och får större 
utrymme i Bokskolans omdömen än i Alm- och Cederskolans styrker också ka-
tegoriseringen av Bokskolan som kollegialt och kontext- och yrkesnära pro-
fessionell.  

Förutom att återge vilka moment man har ägnat lektionerna åt och vilka upp-
gifter arbetsområdena har resulterat i, redogör lärarna också för institutionella 
ramar och förutsättningar såsom extra resurser och tidsomfattning: 

 
Exempel 7.3. Lärare redogör för institutionella ramar och förutsättningar 

a) Alf-Fredrik, matematik Asta arbetar med anpassat material hos Anna-Petra. 
b) Bengt-Erik, träslöjd du har bara slöjd en timme per vecka 
c) Carl-Curt, bild Får uppgifter och info av mig 

 
När lärare redogör för institutionella ramar och förutsättningar sker det oftast 
med det finita verbet i presens (”arbetar”, ”har”, ”får”) som i exempel 7.3 ovan 
vilket ger intrycket att förutsättningar och ramar är konstanta.  

När lärarna ger kontextinformation förekommer det också att de hänvisar 
till andra dokument och refererar innehåll i tidigare omdömen om eleverna 
samt att de kommenterar skrivandet i sig. Att språkhandla på dessa sätt verkar 
lärarna se som relevant bakgrundsinformation för att mottagaren ska kunna för-
stå kontexten. Denna typ av kontextinformation visas nedan: 
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ment förekommer såsom ”inlämning senast den 31 mars”. I exempel 7.6 omta-
las deltagare med ett lärarinkluderande ”vi”. I övrigt används passiva formule-
ringar som döljer läraren som aktör som i ”eleverna har fått”, och ”klassen över-
raskades”. De moment som informeras om omskrivs i bestämd form och betrak-
tas som kända (”de inre och yttre krafterna”, ”den franska revolutionen”, ”kolo-
nialtiden”, ”hembygdsarbetet”), vilket de är för elever och undervisande lärare 
men inte för vårdnadshavare och utomstående.  

Utrymmesmässigt kan lärarnas information om kontexten ges på två olika 
sätt, antingen som ett inledande återberättande eller refererande avsnitt i fritex-
ten, som följs av bedömning av elevens kunskaper och kompetenser eller som 
återkommande insprängda kommentarer i fritexten. De kontextinformerande 
delarna av fritexterna är också olika långa. Längst sammanhängande informa-
tion om kontexten finns i omdömen skrivna av lärare i samhällsorienterande och 
naturorienterande ämnen. Men kontextinformationen kan också utgöras av en 
enda mening som: ”Vi läser just nu om Kommunerna”. Det finns även omdö-
men som helt saknar information om kontexten. Utöver direkt kontextinforma-
tion ges läsaren också indirekt information om kontexten när läraren utvärderar 
och vägleder, eftersom arbetsuppgifter, prov och arbetsmoment utgör deltagare 
eller omständigheter i de processer som beskrivs. Eftersom de informerande in-
slagen i texterna ofta är giltiga för hela klasser är det vanligt att dessa delar 
uttrycks på likartat vis eller klipps och klistras in ordagrant i alla individuella 
omdömen för eleverna i en klass, något som synliggörs i avsnitt 7.3.2.  

7.1.3 Utvärdera 
En central del av syftet med skriftliga omdömen är att sätta elevens kunskaps-
utveckling i fokus och att bedöma elevens kunskaper i relation till mål. Riktlin-
jerna öppnar också för bedömning av elevens utveckling i övrigt om skolans 
rektor beslutar det (se SFS 1994:1194 kap 7 § 2). I det följande presenterar jag 
några språkhandlingar som aktualiseras när lärare utvärderar i omdömenas 
fritexter. Jag visar även hur innehållet realiseras språkligt med exempel hämtade 
från olika omdömen samt resonerar om språkhandlingarna i relation till kontex-
ten. Jag har identifierat tre underordnade språkhandlingar som lärare använder 
vid utvärdering och vars fördelning presenteras i tabell 7.2 nedan. 
 
Tabell 7.2. Lärare utvärderar – underordnade språkhandlingar (andel i procent av materi-
alets utvärderande språkhandlingar) 

Utvärderande språkhandlingar Alm Bok Ceder Alla 
rapporterar 29 % 28 % 28 % 28 % 
berömmer 66 % 57 % 56 % 60 % 
kritiserar 5 % 14 % 17 % 12 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Av tabell 7.2 framgår att 60 % av materialets utvärderande språkhandlingar är 
berömmande, 12 % kritiserande och 28 % rapporterande. Att de berömmande 
språkhandlingarna dominerar materialet kan relateras till Skolverkets allmänna 
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(SFS 1994:1194 kap 7 § 2) och eftersom syftet med kontextinformationen just 
är att tydliggöra och konkretisera de nationella målen i relation till undervisning 
och genomförda aktiviteter. I kapitel 6 konstaterade jag utifrån enkätsvaren att 
få lärare använder lokala pedagogiska planeringar som underlag för sitt skri-
vande av omdömen och i bedömning av elevers utveckling. Det är i de lokala 
planeringarna, vanliga tillsammans med Lpo 94, som de nationella kursmålen 
konkretiseras.  

Som kontextinformation räknar jag också de utsagor där lärare i fritexterna 
skriver under sina omdömen med namn och datum. Sådana underskrifter finns 
endast representerade i Cederskolans fritexter, vilket kan förklaras av att rektorn 
på Cederskolan har uppmanat lärarna att skriva under sina omdömen. Även om 
det inte förekommer några underskrifter i Alm- och Bokskolans fritexter gene-
reras sådana automatiskt som en del av skolornas digitala mallar. Underskrifter 
med eller utan datumangivelser kan ses som uttryck för myndighetsutövning 
och som del av en myndighetsdiskurs där det är relevant att låsa fast information 
i tid och rum. 

Vanligen uttrycker lärare informerande språkhandlingar utan modala modi-
fieringar, vilket kan bero på att de här talar om saker de är säkra på och har god 
kännedom om men också att det är ett vanligt sätt att tala om vad undervisningen 
har berört. Exempel 7.6 visar ett längre informerande moment i ett omdöme 
hämtat från Bokskolan. Text som kategoriserats som annan makrospråkhand-
ling placeras inom hakparentes.  

 
Exempel 7.6. Språkbruk när lärare informerar 

Grammatiskt realiseras kontextinformerande språkhandlingar i materialet ge-
nom syntaktiska meningar i påståendeform och av olika längd som i ”Under den 
senare delen av -09 arbetade vi med historia: Upptäckare – kolonialtiden och 
även med urbefolkningen i Nord- och Sydamerika”, men också meningsfrag-

Bokskolan, 
Britt-Kristin 
SO, 82-17vt10f 
 

I SO-ämnena ingår historia, geografi, samhällskunskap och relig-
ion. I geografi har vi under en period arbetat med de inre - och yttre 
krafterna (vulkaner etc). Vi avslutade med en skrivning. I religion 
har vi fokuserat på reformationen och den katolska kyrkan. Även 
här avslutades arbetsområdet med en skrivning. Under den senare 
delen av -09 arbetade vi med historia: Upptäckare – kolonialtiden 
och även med urbefolkningen i Nord- och Sydamerika. Här över-
raskades klassen med ett oförberett prov på området. Just nu lägger 
vi tyngden på Den franska revolutionen. Parallellt med arbetsområ-
dena arbetar vi även en gång per vecka med nutidsorientering. Ele-
verna har även fått två pass till arbete med hembygdsarbetet (inläm-
ning senast den 31 mars). Det fungerade mycket fint. Läx- och prov-
dag är onsdagar. [Beverly! Ja. Du arbetar fint under lektionspassen 
i SO. Bra! Du har sammantaget lyckats med betyg VG på skrivning-
arna om Upptäckarna och den katolska kyrkan. På skrivningen om 
Upptäckarna nådde du betyg G. Fortsätt att lägga dig på en hög och 
jämn linje! Lycka till!] 
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nosen”, ”G på det senaste Wingsprovet”. Jag hittar olika strategier för att för-
medla positiv och negativ kritik om elevers lärande i mitt material. Exempelvis 
är det vanligt att negativ kritik förmedlas med förmildrande ordval, nedtonade 
graderingar och frekvensardverbial såsom ”lite svårstartad ibland”, ”kan vara 
lite av en slowstarter”, ”var lite tyst i början”. Även Hovfendahl (2006a) kon-
staterar att lärare använder olika strategier för att förmedla positiv och negativ 
kritik om elevers lärande i anslutning till utvecklingssamtal. Positiv kritik eller 
beröm förstärks även i mitt material genom graderingar såsom ”Är den som 
alltid sitter på lösningarna till grammatiska klurigheter”, ”gör alltid bra ifrån 
sig”, ”alltid villig att hjälpa till om och där så behövs”. Det vanligast förekom-
mande värdeordet i materialet är ”bra” i olika konstellationer såsom ”jättebra”, 
”inte bra”, ”ganska bra och mycket bra”. Många gånger avgörs den positiva 
eller negativa värderingen av normer i kontexten såsom ”kommer i tid” och ”gör 
läxor”. Bedömningens innehållsliga fokus och fördelning i materialet fördjupas 
och diskuteras vidare i avsnitt 7.2. 

7.1.4 Summera 
Skriftliga omdömen får vara betygsliknande, men de ska ses som komplement 
till betyg och Skolverket (2008) rekommenderar därför att den nationella be-
tygsskalan inte ska användas i skriftliga omdömen. I uppdraget att formulera 
skriftliga omdömen ingick också att tydligt förmedla om en elev riskerar att inte 
nå målen (se Skolverket 2008) och att summera vilka insatser som behövs för 
att nå målen. I det analyserade materialet har jag lokaliserat fyra underordnade 
språkhandlingar som finns representerade när lärare summerar i fritexterna och 
dessa och fördelningen mellan dem presenteras i tabell 7.3 nedan. 
 
Tabell 7.3. Lärare summerar – underordnade språkhandlingar (andel i procent av materia-
lets summerande språkhandlingar) 

Summerande språkhandlingar Alm Bok Ceder Alla 
meddelar betyg/måluppfyllelse  55 % 12 % 26 % 35 % 
prognosticerar betyg/måluppfyllelse 24 % 41 % 40 % 34 %  
villkorar 16 % 41 % 31 % 27 % 
varnar 5 % 6 % 3 % 4 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
I det analyserade materialet är det vanligt att lärare använder den nationella be-
tygsskala som gällde våren 2010 (U–MVG) både för att summera kursmål och 
för att ange betyg på enskilda uppgifter eller moment. I omdömena både med-
delar (35 %), prognosticerar (34 %) och villkorar (27 %) lärare betyg och 
måluppfyllelse i summerande moment, men det är mindre vanligt att lärarna 
direkt varnar (4 %) för att mål eller betyg inte nås. När Almskolans lärare sum-
merar i omdömen meddelar de i högre grad betyg och måluppfyllelse (55 %) än 
de prognosticerar desamma (24 %). För Bokskolans omdömen är fördelningen 
den omvända. Där är det vanligare att lärarna summerar genom att prognosticera 
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råd som stipulerar att omdömena ska vara positiva och inte får utgå från elevens 
brister. Att kritiserande handlingar ändå förekommer kan förklaras av den rikt-
linje som påtalar att det i omdömena tydligt ska framgå om en elev riskerar att 
inte nå målen. Den rika förekomsten av berömmande språkhandlingar kan pro-
blematiseras utifrån lärarnas erfarenheter av omdömesskrivande så som de 
framträder i enkätresultaten. De kritiserande språkhandlingarna är något vanli-
gare på Cederskolan än på Alm- och Bokskolan. Det är också bland Cedersko-
lans lärare som åsikter som att omdömena ”är för positiva och inte alltid speglar 
verkligheten” och att omdömesspråket är ”torftigt, fegt och undvikande av obe-
hagliga sanningar” förekommer. Det är troligt att några av Cederskolans lärare 
av den anledningen förbigår rekommendationen om att omdömena ska vara po-
sitiva och har en mer tillåtande inställning till kritiska kommentarer. Hos Alm-
lärarna finns däremot åsikter som ”Idag är man väldigt försiktig med att det inte 
får låta negativt” och omdömet ska vara ”skrivet i en positiv framåtanda”, vilket 
också syns genom en lägre grad av kritiserande språkhandlingar i Almskolans 
omdömen. Den ymniga förekomsten av berömmande språkhandlingar är noter-
bar i relation till tidigare forskning. Hofvendahl (2006a, 2006b) konstaterar att 
bedömningspraktiken i anslutning till utvecklingssamtal ofta har en negativ kri-
tisk utgångspunkt, så kallat bristfokus, men sett till resultaten i min studie verkar 
riktlinjer i allmänna råd för omdömesskrivande ha styrt om den skriftliga be-
dömningspraktiken så att positiva formuleringar dominerar i bedömningen i 
materialet. Lärare i materialet visar också denna medvetenhet genom utsagor 
som: ”idag är man väldigt försiktig med att det inte får låta negativt”. 

Utvärderande språkhandlingar är generellt sett påståenden med eller utan di-
rekta värdeord eller explicit värderande uttryck. I materialet realiseras utvärde-
rande språkhandlingar som 

 
 deklarativa syntaktiska meningar med eleven som utskrivet subjekt: ”Du får 

fint resultat” eller som underförstått subjekt: ”jobbar bra och fokuserat”  
 meningsfragment: ”Syror och baser = bra”; ”lite ojämt ibland”  
 att-satser: ”[Jag vet] att du kan mer än du visar” 
 
För att-satser gäller att de utgör satsdelar i påståenden som i sig utgör språk-
handlingar. Själva värderingen i språkhandlingen kan uttryckas med värderande 
ord, fraser eller hela satser och uttryckas både med interpersonella och med ide-
ationella resurser, men också enbart med hjälp av kontexten. Påståenden som 
innehåller utskrivna eller kontextuella plusord ger en berömmande språkhand-
ling och visar uppskattning som i påståendet ”Du förstår instruktioner snabbt 
och omsätter dem till praktisk handling på ett bra sätt”. Påståenden som inne-
håller värderande utskrivna eller kontextuella minusord ger istället en kritise-
rande språkhandling såsom ”lite svårstartad ibland”. Påståenden som enbart 
återger betyg eller resultat utan värderande plus eller minusord kategoriseras 
som rapporterande språkhandlingar som ”Du hade 97/118 på den andra diag-
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 deklarativa syntaktiska meningar med eleven som utskrivet subjekt: ”Du får 

fint resultat” eller som underförstått subjekt: ”jobbar bra och fokuserat”  
 meningsfragment: ”Syror och baser = bra”; ”lite ojämt ibland”  
 att-satser: ”[Jag vet] att du kan mer än du visar” 
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innehåller utskrivna eller kontextuella plusord ger en berömmande språkhand-
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Att mildra negativa scenarion som icke godkända betyg eller berömmande för-
stärka med metaforer är en vanlig språklig strategi när bedömningar förmedlas 
i materialet, vilket även tidigare forskning visar (jfr Hofvendahl 2006a). I mitt 
material används också graderingar och adjektiva attributiva förstärkningsord 
för att förstärka och ytterligare gradera betyg. Några sådana utsagor ställs upp i 
exempel 7.8 nedan: 

 
Exempel 7.8. Förstärkningsord när lärare summerar 

a) Alf-Göran, engelska Alfred når VG med mkt stor marginal. 
b) Anna-Greta, franska Nu får du ett + efter betyget! 
c) Bengt-Ove, fysik Beata har ett starkt G i fysik. 
d) Carl-Bertil, historia I historia för närvarande ett stabilt och säkert G 

 
Omdömen är avstämningar på vägen mot ett betyg och därför är det inte an-
märkningsvärt att lärare i omdömen sammanfattar genom att prognosticera 
framtida betyg eller måluppfyllelse. Prov på prognoser visas i exempel 7.9 ne-
dan. Text som har kategoriserats som annan summerande språkhandling place-
ras inom hakparentes. 
 
Exempel 7.9. Lärare prognosticerar betyg eller måluppfyllelse 

a) Alf-Göran, engelska [Anita når målen precis], men det finns fortfa-
rande risk för att hon inte ska göra det i framtiden 

b) Anna-Lisa, idrott Det finns absolut kapacitet för ett kommande 
MVG 

c) Anna-Greta, franska Ser absolut möjlighet till toppbetyg i framtiden. 
d) Bengt-Anders, kemi Bia har inga problem att behålla sitt betyg med 

nuvarande prestation. 
e) C-N, idrott Kommer att nå målen för VG i Idrott och hälsa. 

Men har fortfarande möjligheten att nå målen för 
MVG 

 
När prognosen är extra säker eller rymmer ett visst mått av osäkerhet använder 
läraren modala markeringar som gör utsagan mer eller mindre sannolik, särskilt 
när eleven ligger mellan två betyg och prognosen är ett högre betyg såsom ”ab-
solut” i utsaga (b) och (c) i exempel 7.9. Det kan relateras till att betygssättning 
är myndighetsutövning och att ett positivt gynnande beslut gäller. Modala mar-
keringar bidrar på så sätt till att förstärka eller försvaga säkerheten och utsagans 
sannolikhet.  

I materialet är lärarna också noga med att villkora sina betygsprognoser. Fö-
rekomsten av villkor kan också förklaras av att betygssättning är myndighetsut-
övning. Villkor är en i förväg uppställd förutsättning för att läraren ska kunna 
avge det utlovade betyget, och genom villkoret kan läraren friskriva sig från 
prognosen om eleven inte följer villkoret. Förekomsten av villkor kan också 
förklaras av att det i lärarens uppdrag att formulera skriftliga omdömen ingick 
att sammanfatta insatser som behövs för att nå målen (se Skolverket 2008). Det 
finns argument för att kategorisera den underordnade språkhandlingen villkor 
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och villkora framtida betyg och måluppfyllelse (41 % för båda) än att de med-
delar (eller fastställer) betyg och måluppfyllelse (12 %). Cederskolans lärare 
summerar genom att prognosticera, villkora och meddela betyg i 40 %, 31 % 
respektive 26 % av de summerande språkhandlingarna. Dessa skillnader mellan 
skolorna kan förklaras av förhållanden i den diskursiva praktiken som den kom-
mer till uttryck i skolornas mallar och genom enkätsvar. Almskolans lärare ser 
i högre grad omdömesskrivande som ett administrativt arbete där bedömningen 
är tillbakablickande och kopplas till en systeminriktad summativ bedömnings-
diskurs, vilken också synliggörs i Almskolans mall och i rektorns syn på be-
dömning. På Bokskolan används en mall där bedömningen av olika kunskaps-
områden beskrivs i tre målrelaterade steg: ”är på väg”, ”har nått målen” och 
”har gott och väl nått målen”. Att Boklärarna i lägre grad meddelar betyg och 
måluppfyllelse i fritexterna kan alltså förklaras av att detta redan synliggörs i 
matrisen. På samma sätt kan den högre förekomsten av villkorade prognoser i 
Bokskolans summerande avsnitt också förklaras av målmatrisen. Hur matrisen 
har kryssats i kan troligen ge incitament till lärarna att i fritexten kommentera 
måluppfyllelsen. Villkoren och prognoserna kan också förklaras av att Boksko-
lans diskursiva praktik framstår som mer utvecklingsorienterad och formativ än 
Alm- och Cederskolans praktiker. Cederskolans fördelning mellan summativ 
summering och formativ utvecklingsorientering så som den kommer till uttryck 
i fritexternas summerande språkhandlingar kan också i viss mån förklaras av 
förhållanden i den diskursiva praktiken. Cedermallen har en i-kryss-bar mål- 
och betygsmatris där både de nationella betygsstegen och målbegreppet an-
vänds, vilket kan tänkas ge incitament till lärarna att såväl sätta betyg som att 
prognosticera och villkora utveckling mot ett betyg.  

Språkligt realiseras summerande avsnitt i omdömena som syntaktiska me-
ningar i påståendeform med eller utan utskrivet subjekt som ”Du är godkänd” 
respektive ”Har ett relativt säkert VG”, men även meningsfragment förekom-
mer såsom ”G i dagsläget”. När lärare meddelar betyg och måluppfyllelse sker 
det oftast utan modala markeringar eller osäkerhetsmarkörer för betygen VG 
och MVG, medan sådana markeringar förekommer i samband med betyget G 
(”Når med tvekan G”) och särskilt om eleven riskerar att inte nå upp till ett 
godkänt betyg. Osäkerhetsmarkörer signalerar att lärarna har makt och att det 
är lärarnas bedömning som avgör betyget. Lärarna använder även metaforer för 
att signalera möjlig utveckling som högre betyg, men särskilt för att förmedla 
risk för att målen för godkänt inte kommer att nås såsom i exempel 7.7 nedan. 
Understrykning markerar metaforer. 
 
Exempel 7.7. Metaforer när lärare summerar  

a) Anna-Lisa, idrott Idagsläget ligger du och snuddar på MVG 
b) Ann-Charlotte, engelska Ditt G hänger på en skör tråd. 
c) Bengt-Erik, träslöjd Du ligger på gränsen till att inte nå målen 
d) Cajsa-Anna, tyska du ligger och svajar mellan två betyg. 
e) Carl-Magnus, musik Ligger på ett solklart MVG i allt 

 



95 

Att mildra negativa scenarion som icke godkända betyg eller berömmande för-
stärka med metaforer är en vanlig språklig strategi när bedömningar förmedlas 
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Betygsvarningarna realiseras ibland som syntaktiska meningar i imperativ som 
i utsaga (c) och (d) i exempel 7.11, och förstärks ibland med utropstecken eller 
versaler som i utsaga (a). I enstaka förekomster används utropande nominali-
seringar för att varna som i utsaga (e). Vanligast är dock att läraren betygsvarnar 
med hjälp av syntaktiska meningar i påståendeform, där varningen framgår av 
sammanhanget som i utsaga (b). Att de direkt utformade varningarna inte är så 
vanliga i materialet kan tolkas som att läraren tonar ner sin maktposition. Var-
ningar är negativa språkhandlingar eftersom de tillkännager eller uppmärksam-
mar att elever riskerar att utsättas för obehagliga följder, såsom underkänt betyg, 
om de inte handlar på önskat sätt eller ändrar sitt handlande. Å ena sidan ska det 
i ett omdöme tydligt framgå om målen riskerar att inte nås. Å andra sidan får ett 
omdöme inte utgå från elevens brister och ska vara positivt formulerat. Direkta 
betygsvarningar är ett sätt för lärarna att möta riktlinjen att omdömen tydligt 
ska förmedla om en elev riskerar att inte nå målen, medan påståendeformen gör 
varningen mindre hotande. 

7.1.5 Vägleda 
I omdömesskrivandet ingår att formativt förmedla hur eleven kan utvecklas i 
förhållande till målen. När lärare vägleder ger de elever hjälp att handla på ett 
som de bedömer lämpligt sätt för att nå målen. Ett framåtsyftande vägledande 
moment i omdömen kan uttryckas med olika underordnade språkhandlingar. I 
tabell 7.4 ställer jag upp de underordnade språkhandlingar som finns represen-
terade när lärare vägleder i skriftliga omdömen. Förekomsterna diskuterar jag i 
relation till texternas diskursiva och sociala praktik. Jag exemplifierar och dis-
kuterar också hur de olika handlingarna realiseras språkligt i materialet. 

 
Tabell 7.4. Lärare vägleder – underordnade språkhandlingar (andel i procent av materi-
alets vägledande språkhandlingar) 

Vägledande språkhandlingar Alm Bok Ceder Alla 
instruerar 80 % 69 % 64 % 73 % 
motiverar 12 % 10 % 17 % 14 % 
påminner 2 % 6 % 5 % 4 % 
uppmuntrar 1 % 1 % 3 % 1 % 
föreslår 4 % 9 % 6 % 6 % 
erbjuder 1 % 2 % 2 % 1 % 
önskar 0 % 3 % 2 % 1 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Bland de vägledande språkhandlingarna i materialet i tabell 7.4 är det vanligast 
att lärarna instruerar sina elever. Av de vägledande språkhandlingarna är 73 % 
instruerande, och i 14 % av vägledningen motiverar lärarna sina instruktioner. 
Andra underordnade språkhandlingar som lärare använder vid vägledning är att 
de påminner, uppmuntrar, föreslår, erbjuder och önskar, men dessa handlingar 
är mindre vanliga i materialet. Förekomsten är ändå noterbar, eftersom texterna 
är myndighetstexter, och kan förklaras av lärarnas nära relationer med de elever 
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både som underkategori till makrospråkhandlingen summering och till makro-
språkhandlingen vägledning. Villkoret rymmer nämligen indirekt en vägle-
dande instruktion. Jag kategoriserar dock villkor som hörande till makrospråk-
handlingen summering eftersom villkoren hänger tätt samman med prognoser 
för att nå ett visst betyg och eftersom villkoren också är tätt knutna till Skol-
verksrekommendationen ”summera vilka insatser som behövs för att nå målen” 
(Skolverket 2008). Exempel 7.10 visar utsagor som har kategoriserats som vill-
kor. Inom hakparentes markeras text som har kategoriserats som annan summe-
rande underkategori. 
 
Exempel 7.10. Lärare villkorar betyg och betygsprognoser 

a) Ann- Louise, syslöjd Fortsätt på det här sättet [så kommer ett högre betyg 
så småningom] 

b) Cajsa-Anna, svenska Gör du inte detta [kommer du aldrig nå målen för be-
tyget Godkänt i svenska]. 

c) C-N, idrott [Når målen för Väl Godkänd i Idrott och hälsa] under 
förutsättningen att Calle i fortsättningen aktivt deltar 
på lektionerna i samma utsträckning som hittills 

d) C-D, syslöjd [Du har ett starkt G och kan mkt väl nå VG.] Men då 
måste du öka hastigheten, jobba mer efter arb be-
skrivning och lämna in stickningen. 

 
Språkligt realiseras villkor som i exempel 7.10 ofta med lägre eller högre grad 
av förpliktelsemodalitet i form av modala hjälpverb (”Men då måste du öka 
hastigheten”, ”Behöver skapa VG resultat på de avslutande övningarna”). Vill-
koren fogas gärna till prognosen genom konjunktionerna ”så” och ”men” som i 
utsaga (a) och (d). Villkor kan också realiseras som villkorsbisatser som i utsaga 
(b) ovan eller som en omständighet uttryckt genom prepositionsfras med att-
sats som del av en nominalfras i prepositionsfrasens rektion som i utsaga (c). 

I summerande moment i materialet förekommer det att lärarna betygsvarnar. 
Det görs emellertid i liten utsträckning i fritexterna. Istället är det vanligare att 
lärare hänvisar till åtgärdsprogram eller villkorar en godkänd betygsprognos. I 
exempel 7.11 visas prov på betygsvarningar i materialet. Inom hakparentes pla-
ceras text som har kategoriserats som annan språkhandling. 

 
Exempel 7.11. Lärare betygsvarnar 

a) Alf-Åke, biologi [Ditt g är svagt] – SE UPP! 
b) Britt-Stina, franska [Läxläsningen har blivit något bättre] och det vill 

till att du lägger på ett kol där för att inte riskera 
ditt betyg. 

c) Cajsa-Anna, svenska Låt inte svenskbetyget slinka dig ur händer p g a 
utebliven arbetsinsats, jättesena inlämningar och 
ogjorda omprov. 

d) Cajsa-Britta, matematik Riskera inte ditt betyg. 
e) Carl-Erik, teknik Betygsvarning! 
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förhållande till målen. När lärare vägleder ger de elever hjälp att handla på ett 
som de bedömer lämpligt sätt för att nå målen. Ett framåtsyftande vägledande 
moment i omdömen kan uttryckas med olika underordnade språkhandlingar. I 
tabell 7.4 ställer jag upp de underordnade språkhandlingar som finns represen-
terade när lärare vägleder i skriftliga omdömen. Förekomsterna diskuterar jag i 
relation till texternas diskursiva och sociala praktik. Jag exemplifierar och dis-
kuterar också hur de olika handlingarna realiseras språkligt i materialet. 

 
Tabell 7.4. Lärare vägleder – underordnade språkhandlingar (andel i procent av materi-
alets vägledande språkhandlingar) 

Vägledande språkhandlingar Alm Bok Ceder Alla 
instruerar 80 % 69 % 64 % 73 % 
motiverar 12 % 10 % 17 % 14 % 
påminner 2 % 6 % 5 % 4 % 
uppmuntrar 1 % 1 % 3 % 1 % 
föreslår 4 % 9 % 6 % 6 % 
erbjuder 1 % 2 % 2 % 1 % 
önskar 0 % 3 % 2 % 1 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Bland de vägledande språkhandlingarna i materialet i tabell 7.4 är det vanligast 
att lärarna instruerar sina elever. Av de vägledande språkhandlingarna är 73 % 
instruerande, och i 14 % av vägledningen motiverar lärarna sina instruktioner. 
Andra underordnade språkhandlingar som lärare använder vid vägledning är att 
de påminner, uppmuntrar, föreslår, erbjuder och önskar, men dessa handlingar 
är mindre vanliga i materialet. Förekomsten är ändå noterbar, eftersom texterna 
är myndighetstexter, och kan förklaras av lärarnas nära relationer med de elever 
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både som underkategori till makrospråkhandlingen summering och till makro-
språkhandlingen vägledning. Villkoret rymmer nämligen indirekt en vägle-
dande instruktion. Jag kategoriserar dock villkor som hörande till makrospråk-
handlingen summering eftersom villkoren hänger tätt samman med prognoser 
för att nå ett visst betyg och eftersom villkoren också är tätt knutna till Skol-
verksrekommendationen ”summera vilka insatser som behövs för att nå målen” 
(Skolverket 2008). Exempel 7.10 visar utsagor som har kategoriserats som vill-
kor. Inom hakparentes markeras text som har kategoriserats som annan summe-
rande underkategori. 
 
Exempel 7.10. Lärare villkorar betyg och betygsprognoser 

a) Ann- Louise, syslöjd Fortsätt på det här sättet [så kommer ett högre betyg 
så småningom] 

b) Cajsa-Anna, svenska Gör du inte detta [kommer du aldrig nå målen för be-
tyget Godkänt i svenska]. 

c) C-N, idrott [Når målen för Väl Godkänd i Idrott och hälsa] under 
förutsättningen att Calle i fortsättningen aktivt deltar 
på lektionerna i samma utsträckning som hittills 

d) C-D, syslöjd [Du har ett starkt G och kan mkt väl nå VG.] Men då 
måste du öka hastigheten, jobba mer efter arb be-
skrivning och lämna in stickningen. 

 
Språkligt realiseras villkor som i exempel 7.10 ofta med lägre eller högre grad 
av förpliktelsemodalitet i form av modala hjälpverb (”Men då måste du öka 
hastigheten”, ”Behöver skapa VG resultat på de avslutande övningarna”). Vill-
koren fogas gärna till prognosen genom konjunktionerna ”så” och ”men” som i 
utsaga (a) och (d). Villkor kan också realiseras som villkorsbisatser som i utsaga 
(b) ovan eller som en omständighet uttryckt genom prepositionsfras med att-
sats som del av en nominalfras i prepositionsfrasens rektion som i utsaga (c). 

I summerande moment i materialet förekommer det att lärarna betygsvarnar. 
Det görs emellertid i liten utsträckning i fritexterna. Istället är det vanligare att 
lärare hänvisar till åtgärdsprogram eller villkorar en godkänd betygsprognos. I 
exempel 7.11 visas prov på betygsvarningar i materialet. Inom hakparentes pla-
ceras text som har kategoriserats som annan språkhandling. 

 
Exempel 7.11. Lärare betygsvarnar 

a) Alf-Åke, biologi [Ditt g är svagt] – SE UPP! 
b) Britt-Stina, franska [Läxläsningen har blivit något bättre] och det vill 

till att du lägger på ett kol där för att inte riskera 
ditt betyg. 

c) Cajsa-Anna, svenska Låt inte svenskbetyget slinka dig ur händer p g a 
utebliven arbetsinsats, jättesena inlämningar och 
ogjorda omprov. 

d) Cajsa-Britta, matematik Riskera inte ditt betyg. 
e) Carl-Erik, teknik Betygsvarning! 
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(b), (c) och d) i exempel 7.12. Med hög grad av förpliktelse minimeras utrym-
met för andra handlingsalternativ än det som läraren förespråkar. Vad som är 
tillåtet eller möjligt att göra visar lärare genom att uttrycka låg grad av förplik-
telse med hjälp av det modala hjälpverbet ”kan” som i utsaga e). Med låg grad 
av förpliktelse ges handlingsfrihet i relation till det som läraren föreslår. Instruk-
tioner med medelhög grad av förpliktelse uttryckta med det modala hjälpverbet 
”bör”, som i utsaga (a), anger att läraren rekommenderar handlandet men att det 
finns handlingsfrihet. I materialet finns vägledande instruktioner också ut-
tryckta som  
 
 meningsfragment:  ”Mindre snack och trams på lektionerna” 
 nominaliseringar: ”Skärpning”  
 ja/nej-frågor  ”Kan vi göra något åt denna keps?”.  
 
Uppmaningar uttryckta med ”grammatiska metaforer öppnar för fler responsal-
ternativ än för handlingen i sig” påpekar Holmberg & Karlsson (2006:54) och 
uppmaningar formulerade som frågor gör att kravet på handling inte blir lika 
omedelbart. När lärare vägleder elever genom att instruera ger de i utsagorna 
ibland också konkreta anvisningar om lämpligt tillvägagångssätt med sättsom-
ständigheter och tidsomständigheter såsom i ”Fortsätt att arbeta intensivt med 
språk och innehåll när du skriver text”.  

Drygt en tiondel av vägledningen utgörs av att lärare motiverar sina instruk-
tioner genom att ge skäl för varför handlandet är vettigt eller lämpligt, troligen 
som en strategi för att få eleven att acceptera det. En vanlig typ av motivering 
är att handlandet krävs för ett högre betyg eller för att nå nästa nivå. Sådana 
motiveringar skulle också kunna analyseras som villkor för ett betyg, men jag 
kategoriserar dem som motiveringar eftersom de är starkt kopplade till en spe-
cifik instruktion eller uppgift och inte villkorar ett specifikt betyg. Motiverande 
handlingar visas i exempel 7.13. Motiveringar markeras med understrykning 
och normalstil anger instruktioner. Inom hakparentes placeras text som har ka-
tegoriserats som annan språkhandling. 

 
Exempel 7.13. Lärare motiverar sina instruktioner 

a) Ann-Theres, fysik För att nå nästa nivå behöver du visa goda kunskaper i 
ellära 

a) Britt-Lill, svenska Det du kan tänka på när det gäller din skrivinsats är dock 
att försöka utveckla texterna och använda fler synonymer 
och variera språket lite. Det gör texterna mer intressanta 
och höjer "värdet" på dem. 

b) Britt-Karin, engelska [Det är viktigt] att du visar dina kunskaper med tanke på 
betyget  

c) Cajsa-Stina, spanska Träna upp ditt aktiva ordförråd, så du har möjlighet att bli 
mer trygg i att uttrycka dig både skriftligt och muntligt 

d) Ann-Louise, syslöjd Välj ett svårare och större arbete nästa gång, för att utmana 
dig själv. 

e) Britt-Kajsa, syslöjd variera dina tekniker, för att få kunskapsbredd 
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som omtalas och kan hänga samman med att lärarrollen som sådan har intimise-
rats (jfr Agevall 2008:44). Det kan också uppmärksammas att den instruerande 
språkhandlingen är något vanligare i Almlärarnas fritexter (80 %) än i Bok- och 
Cederlärarnas (69 % respektive 64 %), men i övrigt är sättet att utforma vägled-
ning jämförbart mellan de tre skolorna. 

Med hjälp av instruktioner kräver lärare varor (prestationer) och tjänster (ut-
veckling av processer) av eleverna. Med denna typ av direktiv följer en förvän-
tan om att eleverna åtar sig att handla – det vill säga gör det som läraren upp-
manar (jfr Holmberg & Karlsson 2006:35). I omdömena realiseras instruktioner 
vanligtvis språkligt genom huvudsatser med enkla verb i imperativ (”Räck upp 
handen ofta!”), vilket är vanligt i situationer där sändaren har ett tydligt maktö-
verläge som i fallet lärare–elev (2006:53). I materialet får instruktionerna emel-
lertid också andra grammatiska uttryck såsom påståendesatser med en kombi-
nation av ”måste” följt av infinitiv eller påståendesatser med andra modala 
hjälpverb eller adverb som förstärker eller försvagar förpliktelsen i uppma-
ningen, som utsagorna i exempel 7.12 nedan där modala uttryck markeras med 
understrykning. Holmberg & Karlsson menar att ”påståenden är den språkhand-
ling som minst pockar på lyssnarens eller läsarens responsdrag” (2006:49), vil-
ket kan förklara varför påståendeformen används för instruktioner i skriftliga 
omdömen. Omdömen är allmänna handlingar och myndighetstexter ska kunna 
läsas över tid och rum även om den efterfrågade handlingen har en uttalad adres-
sat i den elev som bedöms. 

 
Exempel 7.12. Instruktioner realiserade som påståendesatser med förpliktelsemodalitet  

a) Ann-Kristin, svenska Du bör alltid läsa igenom dina skrivna texter innan 
du lämnar in. 

b) Ann-Sofie, musik Du ska fortsätta att utveckla dina kunskaper i att 
spela enskilt och tillsammans med andra genom att 
träna på att byta snabbare mellan olika ackord, bli 
säkrare på de ackord du redan kan samt att lära dig 
nya. 

c) Ann-Theres, fysik Du behöver bli säkrare på begrepp och teorier i 
ämnet och använda dem för att förklara olika hän-
delser. 

d) Britt-Lill, svenska Du måste även vara observant när jag skriver upp 
på tavlan vad ni har för hemuppgifter och ev. 
läxor. 

e) Carl-Bertil, samhällskunskap Du kan dock lägga ner lite mer tid att arbeta på So-
Lektionerna  

f) Britt-Marie, spanska Möjligen kan de skriftliga resultaten höjas en bit 
till. 

 
Instruerande uppmaningar uttryckta som påståenden som i utsagorna ovan öpp-
nar i olika grader upp för förhandling på ett annat sätt än raka uppmaningar 
utformade med imperativa satser. Uppmaningar utformade som påståenden med 
hög grad av förpliktelse och där läraren ser handlandet som nödvändigt uttrycks 
i materialet med de modala hjälpverben ska, behöver och måste som i utsaga 
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som en strategi för att få eleven att acceptera det. En vanlig typ av motivering 
är att handlandet krävs för ett högre betyg eller för att nå nästa nivå. Sådana 
motiveringar skulle också kunna analyseras som villkor för ett betyg, men jag 
kategoriserar dem som motiveringar eftersom de är starkt kopplade till en spe-
cifik instruktion eller uppgift och inte villkorar ett specifikt betyg. Motiverande 
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och normalstil anger instruktioner. Inom hakparentes placeras text som har ka-
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a) Britt-Lill, svenska Det du kan tänka på när det gäller din skrivinsats är dock 
att försöka utveckla texterna och använda fler synonymer 
och variera språket lite. Det gör texterna mer intressanta 
och höjer "värdet" på dem. 

b) Britt-Karin, engelska [Det är viktigt] att du visar dina kunskaper med tanke på 
betyget  

c) Cajsa-Stina, spanska Träna upp ditt aktiva ordförråd, så du har möjlighet att bli 
mer trygg i att uttrycka dig både skriftligt och muntligt 

d) Ann-Louise, syslöjd Välj ett svårare och större arbete nästa gång, för att utmana 
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ket kan förklara varför påståendeformen används för instruktioner i skriftliga 
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läsas över tid och rum även om den efterfrågade handlingen har en uttalad adres-
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Exempel 7.16. Lärare föreslår 
a) Ann-Britt, svenska Det är bara att fortsätta som nu. 
b) Alf-Gösta, träslöjd FORTSÄTT SÅ. 
c) Ann-Louise, syslöjd Fortsätt på den utslagna vägen 
d) Anna-Lisa, idrott Fortsätt din positiva utveckling 
e) Bengt-Ove, biologi Fortsätt kämpa på 
f) Britt-Karin, tyska Fortsätt jobba bra på lektion och med läxläsningen. 
g) Cajsa-Lisa, syslöjd Jobba på! 
h) C-N, idrott Ta chansen och kör på nu! 

 
Typiskt realiseras lärares uppmuntrande förslag som syntaktiska meningar i im-
perativ som rymmer verbet ”fortsätt”, men även andra verb följt av verbpartikel 
som ”kämpa på”, ”jobba på” och ”kör på” i utsaga (e), (f), (g) och (h) i exempel 
7.16 förekommer i materialet. Två positiva och förtroliga strategier som lärare 
nyttjar vid vägledning är också att de erbjuder tjänster, hjälp och stöd och öns-
kar handlingar, vilket visas prov på i exempel 7.17 och 7.18 nedan. 
 
Exempel 7.17. Lärare erbjuder 

a) Anna-Lisa, engelska Då får vi se till att ge dig svårare och mer utma-
nande uppgifter. 

b) Ann-Britt, spanska Jag ska visa dig vad jag menar. 
c) Alf-Fredrik, fysik Ev. kan Anna-Petra hjälpa till när det är pooltid 
d) Britt-Lill, svenska Jag har olika mallar som du kan använda dig av. 
e) Carl-Magnus, musik Kom in så bestämmer vi en tid! 
f) C-N, idrott Är det något du funderar över, ta kontakt med mig! 
g) Carl-Erik, matematik Jag kommer att erbjuda Catta att tillsammans med 

två andra elever få lite extraundervisning. 
 
Exempel 7.17 visar att lärare synliggör sig själva i omdömen när de erbjuder. 
De omtalar sig själva med ett ”jag”, som i ”Jag har olika mallar som du kan 
använda dig av” (d) och ”Jag kommer att erbjuda Catta att tillsammans med två 
andra elever få lite extraundervisning” (g). Men de hänvisar också till andra 
lärare med namn som i ”Ev. kan Anna-Petra hjälpa till när det är pooltid” (c) 
eller inkluderar sig själva i ett ”vi” tillsammans med den elev som erbjuds hjälp 
eller stöd som i ”Då får vi se till att ge dig svårare och mer utmanande uppgifter” 
(a). Erbjudandets grammatik varierar. Lärare erbjuder med rena påståenden som 
”Jag ska visa dig vad jag menar” (b), påståenden med villkorsomständigheter 
såsom ”Är det något du funderar över, ta kontakt med mig!” (f) och uppma-
ningar, exempelvis ”Kom in så bestämmer vi en tid!” (e). 

Önskningar är en förtrolig vägledande strategi lärare nyttjar i fritexterna. 
Men önskningar skulle också kunna kategoriseras som känsloytttringar efter-
som de är knutna till lärarens vilja. Eftersom önskningarna knyts till framtida 
efterfrågat handlande hos eleven kategoriserar jag dem dock som vägledande 
handlingar. I materialet realiseras önskningar med modala markeringar såsom 
”skulle gärna se” och ”skulle dock vilja”, men läraren uttrycker också sina önsk-
ningar med verbet ”vill” som i utsagorna i exempel 7.18 nedan. 
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Grammatiskt uttrycks motiveringar genom orsaksomständighet i exempel 7.13, 
som ”så du har möjlighet att bli mer trygg i att uttrycka dig både skriftligt och 
muntligt”, ”för att utmana dig själv” och ”för att få kunskapsbredd” i utsaga c), 
d) och e). 

Vägledning genom påminnelser används när lärare föreslår ett lämpligt till-
vägagångssätt som förmodas gynna den uppmanades kunskapsutveckling, och 
där tillvägagångssättet har förmedlats vid ett tidigare tillfälle. I exempel 7.14 
visas sådana vägledande påminnelser.  

 
Exempel 7.14. Lärare påminner 

a) Carl-Johan, engelska Glöm inte att jag förutsätter att ni läser kontinuerligt 
hemma för bästa möjliga språkutveckling 

b) Britt-Stina, franska Glöm inte att använda din cd-skiva när du gör dina 
läxor. 

c) Anna-Greta, franska Tänk på mitt tjat om verben 
d) Cajsa-Gunnel, hem-

kunskap 
Tänk på att hålla fokus hela lektionen och att inte 
stressa inför proven 

e) Cajsa-Anna, tyska Tänk på att komma i tid!!! 
 

I fritexterna i exempel 7.14 realiseras påminnelser med imperativ i form av 
mentala processer som ”glöm inte” och ”tänk på”. Ofta följs det mentala impe-
rativet av instruerande att-satser som i utsaga (a) eller av infinitivfraser som i 
utsaga (b), (d) och (e).  

När lärare vägleder förekommer det också att de uppmuntrar de bedömda 
eleverna genom positiva utrop som i exempel 7.15.  

 
Exempel 7.15. Lärare uppmuntrar 

a) Anna-Lisa, idrott Tro på dig själv! 
b) Anna-Lisa, idrott Det här fixar du! 
c) Britt-Stina, engelska Du kan om du bara vill! 
d) Cajsa-Lisa, syslöjd Du kan!! 
e) Cajsa-Britta, matematik Det kan du!! 

 
Språkligt markeras uppmuntrande utrop oftast med ett eller flera utropstecken, 
vilket visas i exempel 7.15. Uppmuntrande utrop är positivt utformade språk-
handlingar som syftar till att påverka elever i riktningen mot det angivna målet, 
exempelvis godkänt eller högre betyg. En annan positiv språkhandling som lä-
rare använder för att vägleda elever framåt är att de föreslår eleven att fortsätta 
som hittills, vilket ges prov på nedan i exempel 7.16. 
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f) Britt-Karin, tyska Fortsätt jobba bra på lektion och med läxläsningen. 
g) Cajsa-Lisa, syslöjd Jobba på! 
h) C-N, idrott Ta chansen och kör på nu! 

 
Typiskt realiseras lärares uppmuntrande förslag som syntaktiska meningar i im-
perativ som rymmer verbet ”fortsätt”, men även andra verb följt av verbpartikel 
som ”kämpa på”, ”jobba på” och ”kör på” i utsaga (e), (f), (g) och (h) i exempel 
7.16 förekommer i materialet. Två positiva och förtroliga strategier som lärare 
nyttjar vid vägledning är också att de erbjuder tjänster, hjälp och stöd och öns-
kar handlingar, vilket visas prov på i exempel 7.17 och 7.18 nedan. 
 
Exempel 7.17. Lärare erbjuder 

a) Anna-Lisa, engelska Då får vi se till att ge dig svårare och mer utma-
nande uppgifter. 

b) Ann-Britt, spanska Jag ska visa dig vad jag menar. 
c) Alf-Fredrik, fysik Ev. kan Anna-Petra hjälpa till när det är pooltid 
d) Britt-Lill, svenska Jag har olika mallar som du kan använda dig av. 
e) Carl-Magnus, musik Kom in så bestämmer vi en tid! 
f) C-N, idrott Är det något du funderar över, ta kontakt med mig! 
g) Carl-Erik, matematik Jag kommer att erbjuda Catta att tillsammans med 

två andra elever få lite extraundervisning. 
 
Exempel 7.17 visar att lärare synliggör sig själva i omdömen när de erbjuder. 
De omtalar sig själva med ett ”jag”, som i ”Jag har olika mallar som du kan 
använda dig av” (d) och ”Jag kommer att erbjuda Catta att tillsammans med två 
andra elever få lite extraundervisning” (g). Men de hänvisar också till andra 
lärare med namn som i ”Ev. kan Anna-Petra hjälpa till när det är pooltid” (c) 
eller inkluderar sig själva i ett ”vi” tillsammans med den elev som erbjuds hjälp 
eller stöd som i ”Då får vi se till att ge dig svårare och mer utmanande uppgifter” 
(a). Erbjudandets grammatik varierar. Lärare erbjuder med rena påståenden som 
”Jag ska visa dig vad jag menar” (b), påståenden med villkorsomständigheter 
såsom ”Är det något du funderar över, ta kontakt med mig!” (f) och uppma-
ningar, exempelvis ”Kom in så bestämmer vi en tid!” (e). 

Önskningar är en förtrolig vägledande strategi lärare nyttjar i fritexterna. 
Men önskningar skulle också kunna kategoriseras som känsloytttringar efter-
som de är knutna till lärarens vilja. Eftersom önskningarna knyts till framtida 
efterfrågat handlande hos eleven kategoriserar jag dem dock som vägledande 
handlingar. I materialet realiseras önskningar med modala markeringar såsom 
”skulle gärna se” och ”skulle dock vilja”, men läraren uttrycker också sina önsk-
ningar med verbet ”vill” som i utsagorna i exempel 7.18 nedan. 
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Grammatiskt uttrycks motiveringar genom orsaksomständighet i exempel 7.13, 
som ”så du har möjlighet att bli mer trygg i att uttrycka dig både skriftligt och 
muntligt”, ”för att utmana dig själv” och ”för att få kunskapsbredd” i utsaga c), 
d) och e). 

Vägledning genom påminnelser används när lärare föreslår ett lämpligt till-
vägagångssätt som förmodas gynna den uppmanades kunskapsutveckling, och 
där tillvägagångssättet har förmedlats vid ett tidigare tillfälle. I exempel 7.14 
visas sådana vägledande påminnelser.  

 
Exempel 7.14. Lärare påminner 

a) Carl-Johan, engelska Glöm inte att jag förutsätter att ni läser kontinuerligt 
hemma för bästa möjliga språkutveckling 

b) Britt-Stina, franska Glöm inte att använda din cd-skiva när du gör dina 
läxor. 

c) Anna-Greta, franska Tänk på mitt tjat om verben 
d) Cajsa-Gunnel, hem-

kunskap 
Tänk på att hålla fokus hela lektionen och att inte 
stressa inför proven 

e) Cajsa-Anna, tyska Tänk på att komma i tid!!! 
 

I fritexterna i exempel 7.14 realiseras påminnelser med imperativ i form av 
mentala processer som ”glöm inte” och ”tänk på”. Ofta följs det mentala impe-
rativet av instruerande att-satser som i utsaga (a) eller av infinitivfraser som i 
utsaga (b), (d) och (e).  

När lärare vägleder förekommer det också att de uppmuntrar de bedömda 
eleverna genom positiva utrop som i exempel 7.15.  

 
Exempel 7.15. Lärare uppmuntrar 

a) Anna-Lisa, idrott Tro på dig själv! 
b) Anna-Lisa, idrott Det här fixar du! 
c) Britt-Stina, engelska Du kan om du bara vill! 
d) Cajsa-Lisa, syslöjd Du kan!! 
e) Cajsa-Britta, matematik Det kan du!! 

 
Språkligt markeras uppmuntrande utrop oftast med ett eller flera utropstecken, 
vilket visas i exempel 7.15. Uppmuntrande utrop är positivt utformade språk-
handlingar som syftar till att påverka elever i riktningen mot det angivna målet, 
exempelvis godkänt eller högre betyg. En annan positiv språkhandling som lä-
rare använder för att vägleda elever framåt är att de föreslår eleven att fortsätta 
som hittills, vilket ges prov på nedan i exempel 7.16. 
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Den vanligaste typen av attityd- och känslouttryckande språkhandlingar i 
skriftliga omdömen är uppskattningar (34 %). Det näst vanligaste attityd- och 
känslouttrycket i materialet är allmänna kommentarer (29 %), följt av proposi-
tionella attityder (18 %), det vill säga anföringssatser där lärarens inställning 
till summeringen eller värderingen synliggörs, och känsloyttringar (16 %). 
Minst omfattning av attityd- och känslouttrycken har lyckönskningar (3 %).  

Det finns några noterbara skillnader mellan de tre skolorna i materialet. 
Känsloyttringar är vanligare på Cederskolan (33 %) än på Bokskolan (14 %), 
och förekommer i lägst grad på Almskolan (7 %). I Almskolans fritexter utgörs 
drygt två femtedelar av attityd- och känslouttrycken av att lärare kommenterar 
i jämförelse med en knapp femtedel i Cederskolans fritexter och en knapp tred-
jedel i Bokskolans texter. De lyckönskningar som förekommer finns främst re-
presenterade i Bokskolans fritexter, medan inga alls finns i Almskolans texter. 
Det faktiska språkbruket kan diskuteras i relation till lärarnas egna beskriv-
ningar av sitt språkbruk i enkäten. Några Boklärare anser att frånvaro av per-
sonliga värderingar är typiskt för deras omdömen och en Boklärare uttrycker 
det som att ”[d]e flesta formulerar sig tydligt och klart med få känslouttryck om 
så inte behövs”. Utifrån analysen av fritexterna kan också konstateras att käns-
louttryck förekommer i Bokskolans fritexter, men i begränsad utsträckning. 
Almskolan beskrivs utifrån enkätsvaren som institutionell i sitt språkbruk, och 
den lägre graden av attityd- och känslouttryck i de analyserade fritexterna kan 
bekräfta den beskrivningen. 

Med uppskattningar ger lärare uttryck för sina attityder och uppmuntrar 
samtidigt eleverna. Till skillnad från den vägledande språkhandlingen upp-
muntran som syftar till framtida handling, är attityduttryckande uppskattningar 
bakåtsyftande och knyts till utvärdering. I exempel 7.19 synliggörs prov på upp-
skattningar i fritexterna. Inom hakparentes placeras text som har kategoriserats 
som annan språkhandling. 

 
Exempel 7.19. Lärare uppskattar  

a) Ann-Kristin, tyska Bra jobbat!!! 
b)  Alf-Fredrik, fysik bra! 
c) Britt-Inger, hemkunskap Mycket bra. 
d) Britt-Marie, spanska BRA 
e) Britt-Inger, hemkunskap TOPPEN!!!! 
f) Carl-Bertil, samhällskunskap [Du har ett trevligt och positivt sätt], vilket upp-

skattas 
g) Ann-Louise, syslöjd [Andreas flätar med 8 trådar och är mycket kon-

centrerad på uppgiften], vilket är mycket bra. 
 
Uppskattningar realiseras ofta som meningsfragment eller utrop i form av ett 
värderande ”bra!”, ”Mycket bra” eller ”bra jobbat!!!!” med eller utan ett eller 
flera förstärkande utropstecken (utsaga a, b och c i exempel 7.19). Även versaler 
som i Britt-Ingers ”TOPPEN!!!” (e) och Britt-Maries ”BRA” (d) används när 
lärare uppskattar. Lärare kan också uppskatta genom relativa bisatser som i ”Du 
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Exempel 7.18. Lärare önskar 
a) Britt-Lill, svenska Jag skulle gärna se några fler bokredovisningar 

från dig. 
b) Britt-Lill, svenska Jag skulle dock vilja se dig lite mer muntligt ak-

tiv på lektionerna. 
c) Britt-Kajsa, syslöjd Gärna någon garnteknik framöver 
d) Britt-Kajsa, syslöjd Vill se Din dagbok. 
e) Carl-Magnus, musik Skulle gärna vilja ha med dig mer där. 
f) Carl-Johan, B-sven7 Jag vill se dina böcker i sv/en lite oftare! 

 
De förtroliga strategier som uttrycks genom erbjudanden och önskningar ger 
eleven handlingsutrymme. Med ett erbjudande läggs ansvaret på eleven och 
med önskningar blir det efterfrågade handlandet en fråga om att visa respekt för 
lärarens person. Riktlinjerna för omdömen anger att ett omdöme ska vara posi-
tivt och utgå från elevens styrkor (Skolverket 2008), men jag kan konstatera att 
lärare i enkäten i kapitel 6 uttrycker att omdömena är ”för positiva” och inte 
alltid speglar verkligheten”. De positiva utropen och förtroliga strategierna kol-
liderar med de direktiv som riktlinjerna har om hur omdömet ska skrivas från 
ett myndighetsperspektiv. 

7.1.6 Uttrycka attityder och känslor 
Totalt 6 % procent av det analyserade fritextmaterialet utgörs av utsagor där 
läraren uttrycker attityder och känslor, vilket är noterbart eftersom skriftliga 
omdömen är myndighetstexter och offentliga handlingar. Expressiva känslout-
tryck och attityder torde helt lysa med sin frånvaro i offentliga objektiva texter 
men förekommer alltså i de skriftliga omdömen som jag har studerat. Förekoms-
ten kan kanske förklaras av att lärare är byråkrater med nära relationer till ele-
verna (jfr Fredriksson 2010:45; Lipsky 1980) och att det är svårt för lärarna att 
kliva ur den nära relationen i omdömesskrivandet och distansera sig. Tabell 7.5 
visar de underordnade språkhandlingar som finns representerade när lärare 
framträder med egna känslor och attityder i materialet. Jag exemplifierar också 
hur de olika handlingarna realiseras språkligt och diskuterar förekomsten i re-
lation till kontexten.  

 
Tabell 7.5. Läraren uttrycker attityder och känslor – underordnade språkhandlingar (andel 
i procent av materialets attityd- och känslouttryck) 

Attityd- och känslouttryckande 
språkhandlingar 

Alm Bok Ceder Alla 

kommenterar 43 % 29 % 19 % 29 % 
uppskattar 33 % 34 % 28 % 34 % 
uttrycker propositionell attityd 17 % 17 % 19 % 18 % 
yttrar känslor 7 % 14 % 33 % 16 % 
lyckönskar 0 % 6 % 1 % 3 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
                                                        
7 Kombinerad undervisning i svenska och engelska. 
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Den vanligaste typen av attityd- och känslouttryckande språkhandlingar i 
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och förekommer i lägst grad på Almskolan (7 %). I Almskolans fritexter utgörs 
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i jämförelse med en knapp femtedel i Cederskolans fritexter och en knapp tred-
jedel i Bokskolans texter. De lyckönskningar som förekommer finns främst re-
presenterade i Bokskolans fritexter, medan inga alls finns i Almskolans texter. 
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ningar av sitt språkbruk i enkäten. Några Boklärare anser att frånvaro av per-
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så inte behövs”. Utifrån analysen av fritexterna kan också konstateras att käns-
louttryck förekommer i Bokskolans fritexter, men i begränsad utsträckning. 
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den lägre graden av attityd- och känslouttryck i de analyserade fritexterna kan 
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Med uppskattningar ger lärare uttryck för sina attityder och uppmuntrar 
samtidigt eleverna. Till skillnad från den vägledande språkhandlingen upp-
muntran som syftar till framtida handling, är attityduttryckande uppskattningar 
bakåtsyftande och knyts till utvärdering. I exempel 7.19 synliggörs prov på upp-
skattningar i fritexterna. Inom hakparentes placeras text som har kategoriserats 
som annan språkhandling. 

 
Exempel 7.19. Lärare uppskattar  

a) Ann-Kristin, tyska Bra jobbat!!! 
b)  Alf-Fredrik, fysik bra! 
c) Britt-Inger, hemkunskap Mycket bra. 
d) Britt-Marie, spanska BRA 
e) Britt-Inger, hemkunskap TOPPEN!!!! 
f) Carl-Bertil, samhällskunskap [Du har ett trevligt och positivt sätt], vilket upp-

skattas 
g) Ann-Louise, syslöjd [Andreas flätar med 8 trådar och är mycket kon-

centrerad på uppgiften], vilket är mycket bra. 
 
Uppskattningar realiseras ofta som meningsfragment eller utrop i form av ett 
värderande ”bra!”, ”Mycket bra” eller ”bra jobbat!!!!” med eller utan ett eller 
flera förstärkande utropstecken (utsaga a, b och c i exempel 7.19). Även versaler 
som i Britt-Ingers ”TOPPEN!!!” (e) och Britt-Maries ”BRA” (d) används när 
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Exempel 7.18. Lärare önskar 
a) Britt-Lill, svenska Jag skulle gärna se några fler bokredovisningar 

från dig. 
b) Britt-Lill, svenska Jag skulle dock vilja se dig lite mer muntligt ak-

tiv på lektionerna. 
c) Britt-Kajsa, syslöjd Gärna någon garnteknik framöver 
d) Britt-Kajsa, syslöjd Vill se Din dagbok. 
e) Carl-Magnus, musik Skulle gärna vilja ha med dig mer där. 
f) Carl-Johan, B-sven7 Jag vill se dina böcker i sv/en lite oftare! 

 
De förtroliga strategier som uttrycks genom erbjudanden och önskningar ger 
eleven handlingsutrymme. Med ett erbjudande läggs ansvaret på eleven och 
med önskningar blir det efterfrågade handlandet en fråga om att visa respekt för 
lärarens person. Riktlinjerna för omdömen anger att ett omdöme ska vara posi-
tivt och utgå från elevens styrkor (Skolverket 2008), men jag kan konstatera att 
lärare i enkäten i kapitel 6 uttrycker att omdömena är ”för positiva” och inte 
alltid speglar verkligheten”. De positiva utropen och förtroliga strategierna kol-
liderar med de direktiv som riktlinjerna har om hur omdömet ska skrivas från 
ett myndighetsperspektiv. 

7.1.6 Uttrycka attityder och känslor 
Totalt 6 % procent av det analyserade fritextmaterialet utgörs av utsagor där 
läraren uttrycker attityder och känslor, vilket är noterbart eftersom skriftliga 
omdömen är myndighetstexter och offentliga handlingar. Expressiva känslout-
tryck och attityder torde helt lysa med sin frånvaro i offentliga objektiva texter 
men förekommer alltså i de skriftliga omdömen som jag har studerat. Förekoms-
ten kan kanske förklaras av att lärare är byråkrater med nära relationer till ele-
verna (jfr Fredriksson 2010:45; Lipsky 1980) och att det är svårt för lärarna att 
kliva ur den nära relationen i omdömesskrivandet och distansera sig. Tabell 7.5 
visar de underordnade språkhandlingar som finns representerade när lärare 
framträder med egna känslor och attityder i materialet. Jag exemplifierar också 
hur de olika handlingarna realiseras språkligt och diskuterar förekomsten i re-
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av den underordnade språkhandlingen meddelar betyg/måluppfyllelse eller som 
utvärdering av typerna beröm eller kritik. Holmberg & Karlsson påpekar att 
mentala processer ”kan anföra satser och tillsammans med dem bilda satskom-
plex” (2006:86, kursiv i original), och Jörgensen & Svensson skriver att huvud-
satsmatriser kan ”utnyttjas för att tala om varifrån informationen kommer, för 
att markera inställning till påståendet eller för att helt enkelt sätta igång me-
ningen” (1987:161). I materialet betonar dessa typer av realiseringar lärarens 
upplevelser och sådana subjektiva utvärderingar är svåra för elever att ifråga-
sätta och kan också påverka omdömenas rättssäkerhet.  

Genom propositionella attityder i anföringar träder lärarna fram som person-
ligt ansvariga i texterna, vilket också kan ses som en strategi för att mildra be-
dömningen och göra den öppen för omförhandling. Lärarens åsikt i språkhand-
lingen i huvudsatsmatrisen kan med andra ord inte ifrågasättas. Om läraren sä-
ger ”Jag tycker ändå att…” är det svårt att svara på den språkhandlingen med 
exempelvis ett ”Nej, det tycker du inte”. Däremot öppnar bedömningsutsagan i 
satsen ”Du ligger fortfarande på ett VG” för medhåll eller motstånd. Det går att 
svara både ”Nej, du ligger inte alls på ett VG” och ”Ja, det stämmer” på en sådan 
utsaga. Likt resultaten i Hofvendahls studier (2006a:137, 163), ramar lärare i 
mitt material in sakligt utvärderande utsagor med propositionella attityder för-
medlade med mentala processer såsom ”jag tycker” och ”jag anser”, men också 
”jag tror”. I materialet är tyckandet vanligast vilket framgår av exempel 7.21. 
Propositionella attityder kan också rama in vägledande språkhandlingar, vilket 
visas nedan: 

 
Exempel 7.22. Propositionell attityd ramar in vägledande utsagor 

a) Anna-Lisa, idrott Vill du högre så toro jag att kapaciteten finns 
b) Anna-Lisa, idrott Jag vet att du kan, så tro på dig själv 
c) Ann-Britt, spanska men jag tror att du kan ge mer om du vill 
d) Britt-Inger, hemkunskap men jag vet att du kan jobba mycket snyggt och ha 

en superattityd (praktiska provet) 
 
I exempel 7.22 visar jag att vanliga anföringsverb som ”tror” och ”vet” fungerar 
som propositionella attityder som kan rama in vägledande utsagor. Liksom öv-
riga inramningar följs attityduttrycket av en att-sats. När det är vägledning som 
inramas utgörs att-satsen av en framtida handling som läraren tror eller vet att 
eleven kommer att klara av. Läraren kan också synliggöra sig själv i fritexterna 
genom mindre propositionella och mer sakliga anföringar. Sådana anföringar 
åskådliggörs i exempel 7.23, där anföring markeras med understrykning och 
summerande eller utvärderande utsagor med hakparentes. 
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har ett trevlig och positivt sätt, vilket uppskattas” (f) eller i ”Andreas flätar med 
8 trådar och är mycket koncentrerad på uppgiften, vilket är mycket bra” (g). 
Uppskattningar uttrycker lärarens inställning till utsagor i utvärderande språk-
handlingar. Uppskattande utsagor placeras ofta som en summering efter att lära-
ren har listat elevens prestationer, förmågor eller positiva beteenden. 

Ett annat sätt för läraren att visa sin inställning är genom att yttra känslor, 
vilket visas i exempel 7.20. Understrykning markerar ord som uttrycker känslor. 
 
Exempel 7.20. Läraren yttrar känslor 

a) Anna-Lisa, idrott Det var jättehärligt att se dig utvecklas i dansen. 
b) Alf-Fredrik, matematik Det känns som en positiv utveckling senaste tiden. 
c) Anna-Lisa, idrott Lider med dig om ditt knä. 
d) Anna-Lisa, idrott Vet precis vad du går igenom. 
e) Britt-Lill, svenska Kul att du var noga med illustrationen! 
f) Britt-Kristin, svenska Härligt! 
g) Bengt-Inge, svenska Jag hade nog hoppats att Barin skulle få bättre po-

äng på grammatikförhöret. 
h) Cajsa-Inga, religion Det är roligt att man kan skämta med dig. 
i) Cajsa-Inga, religion Det är jätte kul att ha dig i undervisningen. 

 
Känsloyttringar som förekommer i fritexterna är att läraren ”känner”, ”hoppas”, 
”förväntar” och uttrycker medlidande som i ”lider med dig om ditt knä”. Fler-
talet känsloyttringar uttrycks med syntaktiska meningar i påståendeform som i 
utsaga (a), b), (g), (h) och (i) eller som meningsfragment som i utsaga (c), (d), 
(f) i exempel 7.20. Verben som förmedlar känslor utgörs av mentala processer 
som” känna”, ”lida”, ”veta”, ”förvänta” och ”hoppas”. Lärare verbaliserar också 
känslor med adjektiv som ”härligt”, ”roligt”, ”kul” och ”jättekul” (utsagorna e, 
f, h och i). Det som läraren yttrar känslor inför realiseras ofta som efterföljande 
att-satser. Känsloyttringar betonar lärarnas upplevelser och sådana är svåra att 
ifrågasätta för de elever som värderas.  

Ibland ramas fritexternas summerande och utvärderande språkhandlingar in 
av ett attityduttryck i form av en propositionell attityd eller anföringssats där 
lärarens inställning till summeringen eller värderingen synliggörs såsom i ex-
empel 7.21 där propositionell attityd i anföringssats markeras med understryk-
ning och summerande eller utvärderande utsagor markeras med hakparentes. 

 
Exempel 7.21. Propositionell attityd  

a) Anna-Greta, franska Tycker absolut [att du just nu ligger på ett VG] 
b) Cajsa-Britta, matematik men jag tycker ändå [att du fortfarande ligger på 

ett VG] 
c)  Britt-Inger, hemkunskap men jag tycker [att det har blivit bättre] 
d) Britt-Stina, franska men jag tycker [att du har tappat lite av aktiviteten 

på lektionerna] 
 
I analysen har propositionella attityder inklusive efterföljande utsagor i att-sat-
ser kategoriserats som egna makrospråkhandlingar av typen attityduttryck me-
dan själva utsagan i att-satsen kategoriserats som summering som representeras 
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av den underordnade språkhandlingen meddelar betyg/måluppfyllelse eller som 
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I exempel 7.22 visar jag att vanliga anföringsverb som ”tror” och ”vet” fungerar 
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åskådliggörs i exempel 7.23, där anföring markeras med understrykning och 
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har ett trevlig och positivt sätt, vilket uppskattas” (f) eller i ”Andreas flätar med 
8 trådar och är mycket koncentrerad på uppgiften, vilket är mycket bra” (g). 
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Den vanligaste kommentaren i materialet, vilket också synliggörs ovan är vari-
anter på ”Det är viktigt” följt av en process i en att-bisats såsom i utsaga (d), (h) 
och (i), där det värderande ”viktigt” förstärker den instruktion som läraren ger i 
att-satsen. Läraren kommenterar också tidigare instruktioner, rapporteringar be-
röm eller kritik och visar därigenom sin inställning samtidigt som normer syn-
liggörs (jfr Hellspong & Ledin 1997:208): ”du biter oftast ihop och kör ändå” 
(c), ”kan bero på slarv, stress eller okoncentration” (e), ”Det är viktigare med 
kvalitét än kvantitet” (g), ”man får inget gratis” (l) och ”ty lathet kräver ingen 
prestation!” (n). 

I skriftliga omdömen finns även lyckönskningar genom frasen ”Lycka till!” 
i mer eller mindre utbyggda varianter. När frasen byggs ut är det ofta med en 
specificering av vad läraren önskar ska gå bra, t.ex. ”Lycka till på kommande 
skrivuppgifter i vår!”.  

7.1.7 Söka dialog 
I fritextmaterialet förekommer det uttryck där lärarna verkar eftersträva dialog 
med mottagarna. Fördelningen av de handlingar som finns representerade när 
lärare söker dialog i fritexter synliggörs i tabell 7.6 och diskuteras och exemp-
lifieras därefter. 

 
Tabell 7.6. Läraren söker dialog – underordnade språkhandlingar (andel i procent av 
materialets dialoggsökande språkhandlingar)  

Dialogsökande språkhandlingar Alm Bok Ceder Alla 
adresserar 86 % 67 % 81 % 76 % 
söker bekräftelse eller medhåll 9 % 15 % 3 % 9 % 
söker information 5 % 16 % 16 % 15 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
I tabell 7.6 utgörs drygt tre fjärdedelar av de dialogsökande språkhandlingarna 
i fritexterna av att läraren adresserar omdömet eller en utsaga till den elev som 
bedöms genom att använda elevens egennamn i en tilltalsmakrosyntagm såsom 
i ”Alicia, [du…]”, ”[fortsätt så här], Bror”, ”Christina!”. Adresseringar finns i 
de tre skolornas fritexter men är något vanligare bland Almskolans dialogsö-
kande makrospråkhandlingar (86 %) än i Bokskolans (67 %) och Cederskolans 
(81 %). Adresseringar ger omdömen drag av en förtrolig brevdiskurs.  

Förutom adresseringar räknar jag också utsagor där skribenten söker bekräf-
telse såsom i ”Eller hur Christin?!”, ”Trodde du verkligen inte att jag skulle 
märka det?” respektive ”Där kanske du kan öka i 9:an?” som underordnat dia-
logssökande språkhandlingar. Denna typ av språkhandling förekommer främst 
i Bokskolans fritexter (15 %). Andra dialogsökande handlingar som är något 
vanligare i materialet från Bokskolan (16 %) och Cederskolan (16 %) än från 
Almskolan (5 %) är att läraren söker information såsom i ”Vad hände på skriv-
delen på provet, Beverly, glömde du att läsa på (G-)?”, ”Gör du dina hemupp-
gifter och läxläsningen som du ska?”, ”Räknar du uppgifter hemma innan  pro-
ven för att läsa på?”, ”Är din högtalare färdig?” respektive ”Vad beror det på?”. 
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Exempel 7.23. Läraren synliggör sig själv i anföringar som ramar in summering och utvär-
dering 

e) Ann-Britt, spanska Jag får uppfattningen [att han blir uttråkad när de 
andra fortfarande håller på med uppgiften de har 
fått och Alfred är redan klar]. 

b) Bengt-Göran, matematik och jag bedömmer [att du kommer att klara MVG 
även i fortsättningen om du fortsätter att arbeta lika 
bra som nu] 

c) Bengt-Göran, fysik och jag får intrycket [att du bara längtar efter att 
lektionen skall ta slut]. 

d) Britt-Karin, engelska Jag märker [att du inte gärna vill räcka upp handen 
om ingen annan gör det] 

 
När läraren använder den typ av anföringar som illustreras i exempel 7.23 såsom 
”jag bedömer”, ”jag märker”, ”jag får uppfattningen” och ”jag får intrycket” 
görs läraren till en observerande bedömare istället för till en känsloagerande 
bedömare när ”tror” och ”tycker” används. Valet av anföring kan alltså vara 
skillnaden mellan subjektiv och objektiv värdering även om läraren synliggörs 
som aktör. I några utsagor i fritextmaterialet förekommer också att talarens atti-
tyd markeras med satsadverbialet ”tyvärr” som i ”Men tyvärr, liksom tidigare 
underpresterar du på lektionerna”, vilket gör den efterföljande bedömningen 
subjektiv (jfr Holmberg & Karlsson 2008:79). 

Förutom att uppskatta, yttra känslor och rama in summerande, utvärderande 
och vägledande språkhandlingar med propositionella attityder, uttrycker också 
läraren sin attityd genom allmänna kommentarer om stort och smått i fritex-
terna. I exempel 7.24 ställs några av fritextmaterialets många kommentarer upp. 
Inom hakparentes placeras text som har kategoriserats som annan språkhand-
ling. 

 
Exempel 7.24. Läraren kommenterar  

a) Anna-Greta, franska Repetition är nyckelordet för goda kunskaper och ver-
ben är oerhört viktiga att kunna, särskilt de som även 
fungerar som hjälpverb i olika tempus. 

b) Alf-Johan, matematik Det är dock inget som löser sig av sig självt 
c) Anna-Lisa, idrott Du biter ju oftast i hop och kör ändå. 
d) Anna-Lisa, idrott Det viktigaste är att man försöker. 
e) Ann-Charlotte, svenska Kan bero på slarv, stress eller okoncentration 
f) Ann-Britt, spanska [Var lite tyst i början] och det är ju inte så konstigt. 
g) Alf-Fredrik, matematik Det är viktigare med kvalitét än kvantitet. 
h) Britt-Marie, spanska Det är viktigt att du lär dig grammatik ordentligt 
i) Britt-Stina, franska  Det är mycket viktigt att du använder cd-skivan när du 

gör dina läxor 
j) Britt-Stina, engelska Det ger ju resultat. 
k) Britt-Karin, tyska kanske var provet svårare den här gången. 
l) Bengt-Inge, svenska Man får inget gratis. 
m) Bengt-Ove, fysik [Berit tycker att fysik är svårt] och jag har förståelse för 

detta. 
n) Bengt-Anders, kemi ty lathet kräver ingen prestation! 
o) Cajsa-Greta, tyska Det är inte så lätt att lära sig ett nytt språk 
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utgör underlag för analyserna i avsnitt 7.1, men i 7.2 fokuseras särskilt de delar 
av materialet som fördelat sig på makrospråkhandlingarna utvärdering, vägled-
ning, summering samt attityd- och känslouttryck.  

7.2.1 Fyra evaluerande huvudkategorier  
I det praktiska analysarbetet av bedömningens innehåll har jag använt arbets-
blad i Excel för att strukturera och ordna materialet schematiskt, se figur 7.1. 

 

 
Figur 7.1. Analys och kategorisering av materialet 
 
Varje makrosyntagm har närlästs och delats in i evaluerande uttryck som place-
rats på en egen rad i arbetsbladet. Bedömningarna har kategoriserats med ut-
gångspunkt i en modifierad analysmodell från Hattie & Timperley (2007:87) 
som delar in bedömning i fyra huvudkategorier – se avsnitt 5.2.2. I analysen har 
varje evaluerande uttryck inordnats i någon av de fyra huvudkategorierna pres-
tationsvärdering, processvärdering, personvärdering respektive psykosocial 
värdering. Huvudkategoriseringen har därefter kompletterats med en underka-
tegorisering. För att underlätta identifiering av mönster och variationer har hu-
vudkategorierna färgkodats i den praktiska analysen. Varje förekomst har där-
efter räknats.  

I tabell 7.7 ges en översikt av de fyra bedömningskategoriernas fördelning i 
procent av antal evaluerande förekomster per skola och totalt. Fördelningen tol-
kas i relation till resultaten av enkäterna i kapitel 6 och med hjälp av teoretiska 
begrepp.  
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Det som läraren oftast söker information om är den del av skolarbetet som sker 
utanför lektionstid och i hemmet, det vill säga förberedelser, läxor och hemupp-
gifter där läraren inte kan observera förloppet. Läraren söker också information 
om elevens ambitioner såsom i ”Är du nöjd med svaga Godkända resultat i 
svenska?” och ”Vill du satsa?”. Bekräftelse- och informationssökande språk-
handlingar realiseras i materialet som frågeformade huvudsatser, meningsfrag-
ment eller huvudsatser i påståendeform med det frågande påhänget ”eller hur?”.  

Även i analysen av dialogsökande språkhandlingar korrelerar skillnaderna 
mellan skolorna med resultaten från enkätstudien i kapitel 6, där lärarna på Bok- 
och Cederskolan i högre grad verkar tolka språkbruket i omdömena som ett di-
alogiskt och mottagartillvänt språk än Almskolans lärare. Att dialogsökande in-
slag förekommer i texterna kan förklaras av utvecklingssamtalet som en social 
och diskursiv praktik. Utvecklingssamtalet är en arena där lärare förmedlar be-
dömningar och texterna fysiskt möter sina mottagare. Det är också en social 
praktik där muntliga och skriftliga kommunikationsformer möts.  

7.1.8 Slutsatser – språkhandlingar: funktion och form 
I analyserna i avsnitt 7.1 har sex makrospråkhandlingar med underordnade 
språkhandlingar identifierats och exemplifierats: kontextinformerande, utvärde-
rande, vägledande, summerande, attityd- och känslouttryckande samt dialog-
sökande. De fyra första makrospråkhandingarna kan kopplas till institutionella 
riktlinjer för skriftliga omdömen, medan förekomsten av de två sistnämnda sna-
rare kan förklaras av att skriftliga omdömen tillkommer i en relationellt styrd 
kontext och av att omdömestexterna där förväntas fylla en funktion i institu-
tionaliserade samtal som lärarna deltar i med elever och vårdnadshavare. Av de 
sex överordnade handlingarna uppvisar särskilt vägledning en rik flora av un-
derordnade språkhandlingar. Det kan troligen förklaras av att läraren i detta mo-
ment anpassar sitt språkbruk till olika individer och att olika individer fordrar 
styrning i högre och lägre grad. I vägledningen kan lärarens maktposition skön-
jas och skribenterna använder sig av olika språkliga strategier för att tona upp 
eller ned sin maktposition.  

7.2 Bedömningens innehåll 
Detta avsnitt syftar till att analysera vad lärare bedömer hos elever i fritextfälten 
i skriftliga omdömen och belyser hur den sociala verkligheten konstrueras i och 
genom omdömena (jfr Fairclough 1992:169ff). Bedömningens innehåll besk-
rivs mot bakgrund av de institutionella krav som ställs på texterna där Bernste-
ins begrepp instruerande undervisningsdiskurs och reglerande fostransdiskurs 
(jfr Bernstein 1990, 1996) samt Gerrevalls indelning i summativ administrativ 
systemdiskurs och formativ utvecklingsorienterad diskurs (Gerrevall 2008) an-
vänds för att förklara mönster och variationer i bedömningskategoriernas för-
delning i materialet. Som grund för analysen ligger de omdömen som också 
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utgör underlag för analyserna i avsnitt 7.1, men i 7.2 fokuseras särskilt de delar 
av materialet som fördelat sig på makrospråkhandlingarna utvärdering, vägled-
ning, summering samt attityd- och känslouttryck.  

7.2.1 Fyra evaluerande huvudkategorier  
I det praktiska analysarbetet av bedömningens innehåll har jag använt arbets-
blad i Excel för att strukturera och ordna materialet schematiskt, se figur 7.1. 

 

 
Figur 7.1. Analys och kategorisering av materialet 
 
Varje makrosyntagm har närlästs och delats in i evaluerande uttryck som place-
rats på en egen rad i arbetsbladet. Bedömningarna har kategoriserats med ut-
gångspunkt i en modifierad analysmodell från Hattie & Timperley (2007:87) 
som delar in bedömning i fyra huvudkategorier – se avsnitt 5.2.2. I analysen har 
varje evaluerande uttryck inordnats i någon av de fyra huvudkategorierna pres-
tationsvärdering, processvärdering, personvärdering respektive psykosocial 
värdering. Huvudkategoriseringen har därefter kompletterats med en underka-
tegorisering. För att underlätta identifiering av mönster och variationer har hu-
vudkategorierna färgkodats i den praktiska analysen. Varje förekomst har där-
efter räknats.  

I tabell 7.7 ges en översikt av de fyra bedömningskategoriernas fördelning i 
procent av antal evaluerande förekomster per skola och totalt. Fördelningen tol-
kas i relation till resultaten av enkäterna i kapitel 6 och med hjälp av teoretiska 
begrepp.  
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Det som läraren oftast söker information om är den del av skolarbetet som sker 
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i skriftliga omdömen och belyser hur den sociala verkligheten konstrueras i och 
genom omdömena (jfr Fairclough 1992:169ff). Bedömningens innehåll besk-
rivs mot bakgrund av de institutionella krav som ställs på texterna där Bernste-
ins begrepp instruerande undervisningsdiskurs och reglerande fostransdiskurs 
(jfr Bernstein 1990, 1996) samt Gerrevalls indelning i summativ administrativ 
systemdiskurs och formativ utvecklingsorienterad diskurs (Gerrevall 2008) an-
vänds för att förklara mönster och variationer i bedömningskategoriernas för-
delning i materialet. Som grund för analysen ligger de omdömen som också 
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gialt och kontext- och yrkesnära professionella. Den jämna och högre förekoms-
ten av prestationsvärdering (41 %) och personvärdering (37 %) i fritexterna 
stöder lärarnas utsagor.  

Utifrån analysen av Cederskolans mall och lärarnas enkätsvar i kapitel 6 be-
stämdes Cederskolans lärare som mer personligt professionella än institutionellt 
byråkratiskt eller kollegialt professionella. Det är en slutsats som även bedöm-
ningskategoriseringen stöder, där personvärdering (40 %) dominerar följt av 
prestationsvärdering (37 %). Cederlärarna uppgav också i hög utsträckning att 
de aldrig har fått lära sig skriva omdömen, att de inte heller tar hjälp av kolleger, 
omdömen skrivna vid tidigare tillfällen eller Skolverkets handböcker, rekom-
mendationer och stödmaterial. Detta kan också förklara att det finns få före-
komster av processvärdering (13 %) i Cederlärarnas fritexter.  

Av Skolverkets allmänna råd framgår att omdömen är offentliga handlingar 
och att lärare därför ska utforma dem så att de inte kränker elevers personliga 
integritet (2008, 2013a). Bedömningen ska göras av elevers kunskaper (exem-
pelvis processer och prestationer), och om rektor beslutar om det, också av deras 
sociala utveckling inom ramen för läroplanen. Social utveckling behandlas i 
(den vid materialinsamlingen aktuella) läroplanens andra del under rubrikerna 
”Normer och värden”, ”Elevernas ansvar och inflytande” samt ”Skolan och om-
världen”. Social utveckling i övrigt som faller inom läroplanens ram gäller res-
pekt för andra människor, förståelse för andras situation, omsorg om närmiljö, 
nyfikenhet, lust att lära, sätt att lära, tillit till egen förmåga, trygghet, hänsynsta-
gande, förmåga att visa respekt i samspel med andra, förståelse för vikten att 
vårda sitt språk, förmåga att lyssna, förmåga att argumentera, ansvarstagande 
för studier, inlärning och skolarbete samt ansvarstagande för arbetsmiljö och 
demokratisk förmåga (Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för-
skoleklassen och fritidshemmet 1994). I allmänna råd för skriftliga omdömen 
rekommenderar Skolverket särskilt att omdömena inte får innehålla bedöm-
ningar av elevernas personliga karaktär och beteenden såsom ambition, arbets-
förmåga, uppträdande och uppmärksamhet (Skolverket 2008, 2012, 2013a) och 
exemplifierar rekommendationen så här: 

 
Sådana beskrivningar kan vara pigg och glad, positiv, flitig, att ta för sig, inte bli 
sittandes, inte vara tystlåten, lyda tillsägelser, vara trevlig, slarvig m.m. Detta är 
en viktig gränsdragning då sådana exempel kan påverka elevens identitetsskap-
ande. Beskrivningarna riskerar att inte visa respekt för eleven som person eller 
alla individers lika värde. (Skolverket 2013a:14f). 

 
Riktlinjerna sätter alltså kunskapsutveckling som skriftliga omdömens mitt-
punkt, och lämnar till rektor att besluta om social utveckling i övrigt ska bedö-
mas eller inte. Rekommendationerna i citatet gäller även för skriftlig doku-
mentation inom ramen för den senaste läroplanen från 2011 (se Skolverket 
2017). För resultaten av bedömningsanalysen är det särskilt viktigt att påpeka 
att ingen av de tre skolornas rektorer har tagit ett beslut om att social utveckling 
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Tabell 7.7. Bedömningens innehåll – fyra huvudkategorier (fördelning i procent av antal 
evaluerande uttryck per skola och totalt) 

Bedömningens 
innehåll 

Almskolan Bokskolan Cederskolan Alla 

prestation 28 % 41 % 37 % 35 % 
process 44 %   13 % 14 % 25 %  
person 24 % 37 % 40 % 33 % 
psykosocial 4 % 9 % 9 % 7 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
De fyra huvudkategorierna i tabell 7.7 är inte en typisk beskrivning av bedöm-
ningen i varje enskild fritext i materialet, utan ger snarare en representation av 
vad lärare generellt bedömer hos elever i omdömen. Av tabellen framgår att 
drygt en tredjedel (35 %) av evalueringarna i materialet handlar om elevers pre-
stationer såsom betyg, aktiviteter, uppgifters kvaliteter, kursbetyg och målupp-
fyllelse. En tredjedel (33 %) berör elevers person i form av egenskaper, beteen-
den och arbetssätt, och en fjärdedel fokuserar processer såsom färdigheter, för-
mågor, kunskaper, förståelse, procedurer och utveckling. Enbart 7 % av de eva-
luerande uttrycken utgörs av psykosocial värdering som uppmuntrar elevers 
självförtroende och stärker förmågan till självreglering. I förhållande till Bok- 
och Cederskolan utmärker sig Almskolan med en hög andel av processvärde-
ring (44 %). Bok- och Cederskolan har istället en högre grad av personvärdering 
med 37 % respektive 40 % jämfört med 24 % i Almskolans omdömen. Det är 
en fördelning som anknyter till svaren i lärarenkäten i avsnitt 6.4.2, där bedöm-
ning av uppförande, beteende och arbetssätt anges som förekommande bedöm-
ningsunderlag på alla tre skolorna, men där Bok- och Cederlärare i större ut-
sträckning anger att de bedömer olika aspekter av elevens utveckling i övrigt. 
De svarande lärarna på Almskolan anger i högre grad att de inte ger sådana 
omdömen. Den höga förekomsten av processvärdering i Almskolans omdömen 
kan troligtvis förklaras av att lärarna på skolan i stor utsträckning använder 
Skolverkets råd och stödmaterial och att lärarna i sina tolkningar av Skolverkets 
råd om ett sakligt språk fokuserar på kunskaper, förmågor och mål. Fritextfältet 
i Alm-mallen omgärdas också av ett ämnesspecifikt avsnitt hämtat från kurspla-
nerna i Lpo 94 med rubriken ”Bedömningens inriktning”. Under rubriken be-
skrivs kunskaper, kompetenser och innehåll som ska bedömas i varje ämne. I 
kapitel 6 konstaterade jag också att Almskolan utifrån sin mall och lärarnas 
självskattade erfarenheter, tolkningar och beskrivningar kunde sägas vara insti-
tutionellt byråkratiskt och kollegialt professionell. Analysen av omdömenas in-
nehåll stöder detta resultat. 

 I enkäten uppgav Boklärarna att de bedömer elevernas kunskaper i kombi-
nation med deras sociala utveckling, att de har lärt sig skriva omdömen med 
hjälp av kolleger och genom att studera omdömen som skrivits vid tidigare till-
fällen. Bokskolan bedömdes utifrån sin mall och lärarnas enkätsvar vara kolle-
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gialt och kontext- och yrkesnära professionella. Den jämna och högre förekoms-
ten av prestationsvärdering (41 %) och personvärdering (37 %) i fritexterna 
stöder lärarnas utsagor.  

Utifrån analysen av Cederskolans mall och lärarnas enkätsvar i kapitel 6 be-
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och att lärare därför ska utforma dem så att de inte kränker elevers personliga 
integritet (2008, 2013a). Bedömningen ska göras av elevers kunskaper (exem-
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skoleklassen och fritidshemmet 1994). I allmänna råd för skriftliga omdömen 
rekommenderar Skolverket särskilt att omdömena inte får innehålla bedöm-
ningar av elevernas personliga karaktär och beteenden såsom ambition, arbets-
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Tabell 7.7. Bedömningens innehåll – fyra huvudkategorier (fördelning i procent av antal 
evaluerande uttryck per skola och totalt) 
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ning av uppförande, beteende och arbetssätt anges som förekommande bedöm-
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kan troligtvis förklaras av att lärarna på skolan i stor utsträckning använder 
Skolverkets råd och stödmaterial och att lärarna i sina tolkningar av Skolverkets 
råd om ett sakligt språk fokuserar på kunskaper, förmågor och mål. Fritextfältet 
i Alm-mallen omgärdas också av ett ämnesspecifikt avsnitt hämtat från kurspla-
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skrivs kunskaper, kompetenser och innehåll som ska bedömas i varje ämne. I 
kapitel 6 konstaterade jag också att Almskolan utifrån sin mall och lärarnas 
självskattade erfarenheter, tolkningar och beskrivningar kunde sägas vara insti-
tutionellt byråkratiskt och kollegialt professionell. Analysen av omdömenas in-
nehåll stöder detta resultat. 

 I enkäten uppgav Boklärarna att de bedömer elevernas kunskaper i kombi-
nation med deras sociala utveckling, att de har lärt sig skriva omdömen med 
hjälp av kolleger och genom att studera omdömen som skrivits vid tidigare till-
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form av betyg: underkänd, godkänd, väl godkänd eller mycket väl godkänd, be-
tygsliknande värderingar såsom ”ok” eller provpoäng: ”Prov 48/72p=G”. I en-
kätsvaren berör lärare denna typ av värdering med formuleringar som: ”Mycket 
handlar om ett ’bocka av’ uppgifter schema. Tex: ellära=ok eller bollspel=G 
osv”, och förekomsten av rapportering av resultat signalerar ett summativt syfte 
med omdömenas innehåll. Språkligt realiseras resultatrapportering vanligtvis 
med relationella processer uttryckta med ”är” med arbetsområdet eller eleven 
som bärare eller utpekad och resultatet eller betyget som attribut eller värde. Det 
är också vanligt att verbet i processen ersätts med ett kolon eller likamedtecken 
som i ”Bollspel: vG”, ”Nordamerika = BRA”. 

Bedömning av kvaliteter är vanligaste typen av prestationsvärdering såväl 
på Bok- som på Cederskolan. När kvalitet fokuseras i bedömningen värderar 
läraren hur väl olika uppgifter och prov har genomförts utan att uttrycka det i 
ett betyg. Det kan till exempel handla om:  

 
 En texts komposition  

”Din skrivuppgift ’Mitt äventyr’ var mycket välskriven, vilket innebar att den var 
intressant och rolig att läsa” (Britt-Lill, svenska) 

 
 En uppgifts utförande  

”Mycket fint gjort matläxa” (Britt-Inger, hemkunskap) 
”Du gör aldrig något halvdant” (Cajsa-Anna, svenska) 

 
 En bedömningsaspekts eller ett arbetsmoments kvalitet 

”Fortsatt bra arbetsinsats” (Britt-Karin, engelska 
”Språket är bra och handstilen fin” (Bengt-Ove, svenska) 
”Din muntliga prestation är bra” (Britt-Karin, SO) 
”Dina laborationer har varit mycket bra” (Cajsa-Britta, fysik) 
”Bra egen lektion som uppfyllde syftet” (Carl-Philip, idrott) 

 
 Balans mellan och inom uppgifter 

”Din arbetsinsats har varit mycket ojämn” (Cajsa-Britta, fysik) 
”Du har lite ojämna resultat på förhören” (Cajsa-Anna, tyska) 
”Ditt sätt att visa din kunskap varierar” (Ann-Charlotte, engelska) 

 
 Kvalitetsutveckling 

”Läxläsningen har blivit något bättre” (Britt-Stina, franska) 
 

Liksom resultatvärdering realiseras kvalitetsvärdering oftast av relationella pro-
cesser med ”har”, ”är”, ”var” eller ”har varit” som i ”Din muntliga prestation är 
bra” med ett värdeord som attribut. Skillnaden mellan resultat och kvalitet är att 
resultatet rapporteras med betyg och poäng eller betygsliknande uttryck, medan 
kvaliteten utgörs av beröm eller kritik uttryckta med värdeord såsom ”välskri-
ven”, ”fin”, ”halvdant” och ”ojämnt”. Kvalitetsvärderingen kan också uttryckas 
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ska bedömas och dokumenteras i skriftliga omdömen. Däremot är detta något 
som kan beröras muntligt under utvecklingssamtal. Ändå utgörs en tredjedel av 
de värderande uttrycken i materialet av värdering av personliga egenskaper, be-
teenden och arbetssätt. Denna starka förekomst skulle kunna förklaras av att 
fostransdiskursen enligt Bernsteins idé om ”pedagogic device” (1990:12) är 
överordnad och omsluter undervisningsdiskursen. Den pedagogiska diskursens 
huvudsakliga funktion är därför inte att förmedla kunskaper och färdigheter utan 
snarare att fostra, disciplinera och upprätthålla relationer. Att processvärde-
ringen ändå har fått ett större genomslag i Almskolans omdömen än i Bok- och 
Cederskolans där prestationsvärdering respektive personvärdering är vanligare 
kan tolkas som att rådgivande insatser från statligt håll kan bidra till att förändra 
den rådande diskursen. Diskurser är enligt Fairclough i ständig och växlande 
hegemonisk kamp med varandra, och när gamla och nya konventioner möts i 
skriftliga omdömen hamnar de i kamp, motsättning eller samverkan som för-
ändrar diskursordningen (Fairclough 1992:96, 68f). 

I den fortsatta analysen presenterar jag bedömningskategorierna i varsitt av-
snitt (7.2.2–7.2.5) och exemplifierar genomgången med bedömningsutsagor el-
ler hela omdömen. Genom belysande exempel visas mönster och variationer i 
materialet, och varje kategori diskuteras i relation till institutionell och social 
kontext.  

7.2.2 Prestationsvärdering 
Vid prestationsvärdering bedömer lärare elevers resultat, arbetens kvalitet, ak-
tiviteter, måluppfyllelse och betyg. Enligt Hattie & Timperley (2007:91) är en 
sådan återkoppling specifik och fokuseras till en särskild uppgift eller ett arbete. 
Bedömningen görs av ”how well a task is being accomplished or performed” 
(Hattie & Timperley 2007:91 och benämns ofta “corrective feedback or know-
ledge of results, and it can relate to correctness, neatness, behavior, or other 
criterion related to task accomplishment” (2007:91). I tabell 7.8 presenteras för-
delningen av vad lärare bedömer när de värderar och rapporterar elevers pre-
stationer i det analyserade materialet. 

 
Tabell 7.8. Prestationsvärderingens innehållskategorier (fördelning i procent) 

Prestationsvärderingens 
innehållskategorier 

Alm Bok Ceder Alla 

resultat 40 % 31 % 24 % 31 % 
kvalitet 11 % 40 % 30 % 28 % 
aktivitet 27 % 21 % 27 % 25 % 
kursbetyg 15 % 6 % 12 % 11 % 
måluppfyllelse 7 % 2 % 7 % 5 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
När det gäller prestationsvärderingens innehållskategorier är det inga större 
skillnader mellan skolorna i materialet. Den vanligaste prestationsvärderingen 
på Almskolan är rapporter om resultat på uppgifter och arbetsmoment (40 %) i 



113 

form av betyg: underkänd, godkänd, väl godkänd eller mycket väl godkänd, be-
tygsliknande värderingar såsom ”ok” eller provpoäng: ”Prov 48/72p=G”. I en-
kätsvaren berör lärare denna typ av värdering med formuleringar som: ”Mycket 
handlar om ett ’bocka av’ uppgifter schema. Tex: ellära=ok eller bollspel=G 
osv”, och förekomsten av rapportering av resultat signalerar ett summativt syfte 
med omdömenas innehåll. Språkligt realiseras resultatrapportering vanligtvis 
med relationella processer uttryckta med ”är” med arbetsområdet eller eleven 
som bärare eller utpekad och resultatet eller betyget som attribut eller värde. Det 
är också vanligt att verbet i processen ersätts med ett kolon eller likamedtecken 
som i ”Bollspel: vG”, ”Nordamerika = BRA”. 

Bedömning av kvaliteter är vanligaste typen av prestationsvärdering såväl 
på Bok- som på Cederskolan. När kvalitet fokuseras i bedömningen värderar 
läraren hur väl olika uppgifter och prov har genomförts utan att uttrycka det i 
ett betyg. Det kan till exempel handla om:  

 
 En texts komposition  

”Din skrivuppgift ’Mitt äventyr’ var mycket välskriven, vilket innebar att den var 
intressant och rolig att läsa” (Britt-Lill, svenska) 

 
 En uppgifts utförande  

”Mycket fint gjort matläxa” (Britt-Inger, hemkunskap) 
”Du gör aldrig något halvdant” (Cajsa-Anna, svenska) 

 
 En bedömningsaspekts eller ett arbetsmoments kvalitet 

”Fortsatt bra arbetsinsats” (Britt-Karin, engelska 
”Språket är bra och handstilen fin” (Bengt-Ove, svenska) 
”Din muntliga prestation är bra” (Britt-Karin, SO) 
”Dina laborationer har varit mycket bra” (Cajsa-Britta, fysik) 
”Bra egen lektion som uppfyllde syftet” (Carl-Philip, idrott) 

 
 Balans mellan och inom uppgifter 

”Din arbetsinsats har varit mycket ojämn” (Cajsa-Britta, fysik) 
”Du har lite ojämna resultat på förhören” (Cajsa-Anna, tyska) 
”Ditt sätt att visa din kunskap varierar” (Ann-Charlotte, engelska) 

 
 Kvalitetsutveckling 

”Läxläsningen har blivit något bättre” (Britt-Stina, franska) 
 

Liksom resultatvärdering realiseras kvalitetsvärdering oftast av relationella pro-
cesser med ”har”, ”är”, ”var” eller ”har varit” som i ”Din muntliga prestation är 
bra” med ett värdeord som attribut. Skillnaden mellan resultat och kvalitet är att 
resultatet rapporteras med betyg och poäng eller betygsliknande uttryck, medan 
kvaliteten utgörs av beröm eller kritik uttryckta med värdeord såsom ”välskri-
ven”, ”fin”, ”halvdant” och ”ojämnt”. Kvalitetsvärderingen kan också uttryckas 
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ska bedömas och dokumenteras i skriftliga omdömen. Däremot är detta något 
som kan beröras muntligt under utvecklingssamtal. Ändå utgörs en tredjedel av 
de värderande uttrycken i materialet av värdering av personliga egenskaper, be-
teenden och arbetssätt. Denna starka förekomst skulle kunna förklaras av att 
fostransdiskursen enligt Bernsteins idé om ”pedagogic device” (1990:12) är 
överordnad och omsluter undervisningsdiskursen. Den pedagogiska diskursens 
huvudsakliga funktion är därför inte att förmedla kunskaper och färdigheter utan 
snarare att fostra, disciplinera och upprätthålla relationer. Att processvärde-
ringen ändå har fått ett större genomslag i Almskolans omdömen än i Bok- och 
Cederskolans där prestationsvärdering respektive personvärdering är vanligare 
kan tolkas som att rådgivande insatser från statligt håll kan bidra till att förändra 
den rådande diskursen. Diskurser är enligt Fairclough i ständig och växlande 
hegemonisk kamp med varandra, och när gamla och nya konventioner möts i 
skriftliga omdömen hamnar de i kamp, motsättning eller samverkan som för-
ändrar diskursordningen (Fairclough 1992:96, 68f). 

I den fortsatta analysen presenterar jag bedömningskategorierna i varsitt av-
snitt (7.2.2–7.2.5) och exemplifierar genomgången med bedömningsutsagor el-
ler hela omdömen. Genom belysande exempel visas mönster och variationer i 
materialet, och varje kategori diskuteras i relation till institutionell och social 
kontext.  

7.2.2 Prestationsvärdering 
Vid prestationsvärdering bedömer lärare elevers resultat, arbetens kvalitet, ak-
tiviteter, måluppfyllelse och betyg. Enligt Hattie & Timperley (2007:91) är en 
sådan återkoppling specifik och fokuseras till en särskild uppgift eller ett arbete. 
Bedömningen görs av ”how well a task is being accomplished or performed” 
(Hattie & Timperley 2007:91 och benämns ofta “corrective feedback or know-
ledge of results, and it can relate to correctness, neatness, behavior, or other 
criterion related to task accomplishment” (2007:91). I tabell 7.8 presenteras för-
delningen av vad lärare bedömer när de värderar och rapporterar elevers pre-
stationer i det analyserade materialet. 

 
Tabell 7.8. Prestationsvärderingens innehållskategorier (fördelning i procent) 

Prestationsvärderingens 
innehållskategorier 

Alm Bok Ceder Alla 

resultat 40 % 31 % 24 % 31 % 
kvalitet 11 % 40 % 30 % 28 % 
aktivitet 27 % 21 % 27 % 25 % 
kursbetyg 15 % 6 % 12 % 11 % 
måluppfyllelse 7 % 2 % 7 % 5 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
När det gäller prestationsvärderingens innehållskategorier är det inga större 
skillnader mellan skolorna i materialet. Den vanligaste prestationsvärderingen 
på Almskolan är rapporter om resultat på uppgifter och arbetsmoment (40 %) i 
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derstanding or completing the task” (2007:90). I tabell 7.9 presenteras fördel-
ningen av vad lärare bedömer när de beskriver, berömmer och kritiserar elevers 
processer. 

 
Tabell 7.9. Processvärderingens innehållskategorier (fördelning i procent) 

Processvärderingens innehållskategorier Alm Bok Ceder Alla 
färdighet 22 % 19 % 18 % 20 % 
förmåga 15 % 11 % 4 % 12 % 
förståelse 6 % 2 % 11 % 6 % 
sakkunskap 18 % 11 % 12 % 16 % 
procedur (genomförande) 31 % 45 % 55 % 38 % 
utveckling 8 % 2 % 4 % 8 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Den vanligaste typen av processvärdering är värdering av procedurer (38 %), 
medan en femtedel av processvärderingen utgörs av värderingar av färdigheter, 
en dryg tiondel av förmågor och 16 % är bedömning av elevers sakkunskaper. 
Mindre vanligt är värdering av utveckling (8 %) respektive förståelse (6 %). Att 
endast 8 % av processvärderingen konkret åsyftar elevernas utveckling är an-
märkningsvärt eftersom omdömen är en del av individuella utvecklingsplaner 
och sådana texter ska handla om just utveckling.  

När det gäller processvärdering skiljer sig Cederskolan från Alm- och Bok-
skolan genom att drygt hälften (55 %) av processerna är bedömning av proce-
durer, med andra ord bedömningar av hur något genomförs. Cederskolan utmär-
ker sig också genom att i mindre utsträckning värdera elevers förmågor än Alm- 
och Bokskolan. I Almskolans fritexter bedöms förmågor, färdigheter och sak-
kunskaper i något högre grad, vilket kan kopplas till lärarnas beskrivningar av 
sitt språkbruk i enkätstudien. Några lärare poängterar där att ett sakligt bedöm-
ningsspråk innebär att beskriva och utveckla elevernas förmågor och att man 
använder ett gemensamt sätt för att uttrycka samma typ av kunskaper eller ut-
vecklingsområden. I enkätmaterialet verkar lärarna se användningen av begrep-
pet ”förmåga” som en garanti för att bedömning av kunskaper görs och de ser 
det som ett sätt att skriva sakligt och gemensamt. 

När elevers förmågor bedöms i fritexterna realiseras bedömningen oftast 
med relationella processer med eleven som bärare av en specificerad förmåga 
(”Du har en fantastisk förmåga att uttrycka dig”) eller med förmågan i sig som 
bärare och ett värdeord som attribut (”Din sociala förmåga är god”). I det första 
fallet är det vanligt att förmågan beskrivs som en egen process i en infinitivfras 
(”Du har en god förmåga att genomföra ditt arbete på ett bra sätt”).  

En annan typ av processkunskap är färdighet. Bedömning av färdighet vär-
derar hur väl en materiell process knuten till eleven yttrar sig och uttrycks före-
trädesvis av sättsomständigheter som i ”Läser och talar med ett mycket fint ut-
tal”, ”och omsätter dem [instruktioner] till praktisk handling”, ”Behärskar 
grammatiken mer och mer”, eller som materiella processer uttryckta med hjälp 
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indirekt och förstås utifrån normer i kontexten som i ”Ditt sätt att visa din kun-
skap varierar” eller ”Du gör aldrig något halvdant”. 

En typ av prestationsvärdering som förekommer på alla tre skolorna i unge-
fär lika hög grad (21–27 %) av de prestationer som bedöms är värdering av 
elevers aktivitet. När lärare bedömer elevers aktivitet värderas själva aktiviteten 
i prestationen, det vill säga att eleverna visar upp, gör, genomför eller deltar i 
olika moment. Ofta handlar bedömning om att aktiviteten inte är genomförd 
som i ”Du har heller inte lämnat in din skrivuppgift ’Mitt äventyr’, vilken du 
skulle färdigställa hemma” och i ”Orienteringen i Boktorp var du inte med på”, 
vilket indirekt värderas negativt. Men lika ofta handlar det om att läraren po-
ängterar att en aktivitet är genomförd som i ”Alma stickar en pläd i många olika 
bitar som skiftar i olika färger”, eller att utförandet har blivit bättre som i ”Du 
pratar mer engelska i din grupp” och ”Du gör lite fler läxor nu”. Typiskt sett 
uttrycks värderingar av aktiviteter med materiella processer som ”visa” ”pres-
tera”, ”lämna in”, göra”, ”delta”, ”färdigställa”, ”starta”, ”genomföra”, ”ligga i” 
och ”skriva” med eleven som aktör, men aktiviteter kan också uttryckas med 
nominaliseringar såsom ”delaktighet” eller indirekt när läraren är aktör som i 
”Jag vill se dina böcker i sv/en lite oftare!”. 

Värdering av aktiviteter har också likheter med värdering av beteenden, men 
jag kategoriserar utsagor som prestation när de är knutna till uppgifter i ämnet, 
medan värdering av allmänna beteenden kategoriseras som personbedömning. 
Att lärarna fokuserar aktiviteter hänger samman med skolans ”göra-kultur” och 
för att kunna bedöma måluppfyllelse måste eleverna genomföra uppgifter, delta 
och visa upp sina förmågor, färdigheter och kvaliteter. Själva måluppfyllelsen 
är emellertid något som värderas i liten utsträckning i fritexterna och i samma 
låga utsträckning på alla tre skolorna. När måluppfyllelsen kommenteras är det 
med standardfraser som ”Du når inte målen” eller ”I dagsläget når du inte målen 
för det vi arbetar/arbetat med” eller ”Når målen utan problem”.  

Istället för att kommentera måluppfyllelse är det vanligare att lärare summe-
rar elevernas kunskaper i ett kursbetyg (”Har ett relativt säkert VG”, ”Anita är 
på god väg att nå G”) eller värderar betyget i sig (”Ditt betyg är starkt”, ”Nu får 
du ett + efter betyget”). Skillnaden mellan måluppfyllelse och betyg är att alla 
elever ska nå mål medan ett betyg pekar på med vilken kvalitet målen nås. I 
enkäten (kapitel 6) konstaterar några lärare själva att omdömena brister i mål-
anknytning och att de återger betyg och resultat på enskilda moment. Såväl före-
komsten av prestationsvärdering som enkätresultaten synliggör här skriftliga 
omdömens administrativa och summativa sida.  

7.2.3 Processvärdering 
Vid processvärdering bedömer lärare elevers färdigheter, förmågor, förståelse, 
kunskaper, procedurer och utveckling. Enligt Hattie & Temperley berör en så-
dan återkoppling sammanhang, och bedömning på denna nivå ”is more directly 
aimed at the processing of information, or learning processes requiring un-



115 

derstanding or completing the task” (2007:90). I tabell 7.9 presenteras fördel-
ningen av vad lärare bedömer när de beskriver, berömmer och kritiserar elevers 
processer. 

 
Tabell 7.9. Processvärderingens innehållskategorier (fördelning i procent) 

Processvärderingens innehållskategorier Alm Bok Ceder Alla 
färdighet 22 % 19 % 18 % 20 % 
förmåga 15 % 11 % 4 % 12 % 
förståelse 6 % 2 % 11 % 6 % 
sakkunskap 18 % 11 % 12 % 16 % 
procedur (genomförande) 31 % 45 % 55 % 38 % 
utveckling 8 % 2 % 4 % 8 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Den vanligaste typen av processvärdering är värdering av procedurer (38 %), 
medan en femtedel av processvärderingen utgörs av värderingar av färdigheter, 
en dryg tiondel av förmågor och 16 % är bedömning av elevers sakkunskaper. 
Mindre vanligt är värdering av utveckling (8 %) respektive förståelse (6 %). Att 
endast 8 % av processvärderingen konkret åsyftar elevernas utveckling är an-
märkningsvärt eftersom omdömen är en del av individuella utvecklingsplaner 
och sådana texter ska handla om just utveckling.  

När det gäller processvärdering skiljer sig Cederskolan från Alm- och Bok-
skolan genom att drygt hälften (55 %) av processerna är bedömning av proce-
durer, med andra ord bedömningar av hur något genomförs. Cederskolan utmär-
ker sig också genom att i mindre utsträckning värdera elevers förmågor än Alm- 
och Bokskolan. I Almskolans fritexter bedöms förmågor, färdigheter och sak-
kunskaper i något högre grad, vilket kan kopplas till lärarnas beskrivningar av 
sitt språkbruk i enkätstudien. Några lärare poängterar där att ett sakligt bedöm-
ningsspråk innebär att beskriva och utveckla elevernas förmågor och att man 
använder ett gemensamt sätt för att uttrycka samma typ av kunskaper eller ut-
vecklingsområden. I enkätmaterialet verkar lärarna se användningen av begrep-
pet ”förmåga” som en garanti för att bedömning av kunskaper görs och de ser 
det som ett sätt att skriva sakligt och gemensamt. 

När elevers förmågor bedöms i fritexterna realiseras bedömningen oftast 
med relationella processer med eleven som bärare av en specificerad förmåga 
(”Du har en fantastisk förmåga att uttrycka dig”) eller med förmågan i sig som 
bärare och ett värdeord som attribut (”Din sociala förmåga är god”). I det första 
fallet är det vanligt att förmågan beskrivs som en egen process i en infinitivfras 
(”Du har en god förmåga att genomföra ditt arbete på ett bra sätt”).  

En annan typ av processkunskap är färdighet. Bedömning av färdighet vär-
derar hur väl en materiell process knuten till eleven yttrar sig och uttrycks före-
trädesvis av sättsomständigheter som i ”Läser och talar med ett mycket fint ut-
tal”, ”och omsätter dem [instruktioner] till praktisk handling”, ”Behärskar 
grammatiken mer och mer”, eller som materiella processer uttryckta med hjälp 
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indirekt och förstås utifrån normer i kontexten som i ”Ditt sätt att visa din kun-
skap varierar” eller ”Du gör aldrig något halvdant”. 

En typ av prestationsvärdering som förekommer på alla tre skolorna i unge-
fär lika hög grad (21–27 %) av de prestationer som bedöms är värdering av 
elevers aktivitet. När lärare bedömer elevers aktivitet värderas själva aktiviteten 
i prestationen, det vill säga att eleverna visar upp, gör, genomför eller deltar i 
olika moment. Ofta handlar bedömning om att aktiviteten inte är genomförd 
som i ”Du har heller inte lämnat in din skrivuppgift ’Mitt äventyr’, vilken du 
skulle färdigställa hemma” och i ”Orienteringen i Boktorp var du inte med på”, 
vilket indirekt värderas negativt. Men lika ofta handlar det om att läraren po-
ängterar att en aktivitet är genomförd som i ”Alma stickar en pläd i många olika 
bitar som skiftar i olika färger”, eller att utförandet har blivit bättre som i ”Du 
pratar mer engelska i din grupp” och ”Du gör lite fler läxor nu”. Typiskt sett 
uttrycks värderingar av aktiviteter med materiella processer som ”visa” ”pres-
tera”, ”lämna in”, göra”, ”delta”, ”färdigställa”, ”starta”, ”genomföra”, ”ligga i” 
och ”skriva” med eleven som aktör, men aktiviteter kan också uttryckas med 
nominaliseringar såsom ”delaktighet” eller indirekt när läraren är aktör som i 
”Jag vill se dina böcker i sv/en lite oftare!”. 

Värdering av aktiviteter har också likheter med värdering av beteenden, men 
jag kategoriserar utsagor som prestation när de är knutna till uppgifter i ämnet, 
medan värdering av allmänna beteenden kategoriseras som personbedömning. 
Att lärarna fokuserar aktiviteter hänger samman med skolans ”göra-kultur” och 
för att kunna bedöma måluppfyllelse måste eleverna genomföra uppgifter, delta 
och visa upp sina förmågor, färdigheter och kvaliteter. Själva måluppfyllelsen 
är emellertid något som värderas i liten utsträckning i fritexterna och i samma 
låga utsträckning på alla tre skolorna. När måluppfyllelsen kommenteras är det 
med standardfraser som ”Du når inte målen” eller ”I dagsläget når du inte målen 
för det vi arbetar/arbetat med” eller ”Når målen utan problem”.  

Istället för att kommentera måluppfyllelse är det vanligare att lärare summe-
rar elevernas kunskaper i ett kursbetyg (”Har ett relativt säkert VG”, ”Anita är 
på god väg att nå G”) eller värderar betyget i sig (”Ditt betyg är starkt”, ”Nu får 
du ett + efter betyget”). Skillnaden mellan måluppfyllelse och betyg är att alla 
elever ska nå mål medan ett betyg pekar på med vilken kvalitet målen nås. I 
enkäten (kapitel 6) konstaterar några lärare själva att omdömena brister i mål-
anknytning och att de återger betyg och resultat på enskilda moment. Såväl före-
komsten av prestationsvärdering som enkätresultaten synliggör här skriftliga 
omdömens administrativa och summativa sida.  

7.2.3 Processvärdering 
Vid processvärdering bedömer lärare elevers färdigheter, förmågor, förståelse, 
kunskaper, procedurer och utveckling. Enligt Hattie & Temperley berör en så-
dan återkoppling sammanhang, och bedömning på denna nivå ”is more directly 
aimed at the processing of information, or learning processes requiring un-
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kyrkorna har påverkat det svenska samhället och världen”, vilket kan förklaras 
av att förståelse måste visas för att kunna bedömas. 

När lärare bedömer elevers sakkunskap är det fakta inom ämnet som avses 
som exempelvis:  

 
Du har kunskaper om resurshushållning (Anna-Lena, hemkunskap) 
har ett bra och varierat ordförråd (Ann-Charlotte, engelska) 
Du har goda kunskaper i momentet rörelse och hastighet (Ann-Theres, fysik) 
Har goda kunskaper (Bengt-Inge SO) 
Framförallt har du fina kunskaper i geografi (Britt-Kristin, SO) 

 
Det är dock ovanligt att läraren specificerar vad kunskaperna faktiskt består i. 
Bedömning av sakkunskap realiseras typiskt sett genom relationella processer 
där eleven är bärare av kunskaperna, eller i kombination med en materiell pro-
cess som ”visar”. Det är vanligt att ordet ”kunskaper” explicit används när kun-
skapsbedömning avses, gärna i kombination med värdeordet ”goda”. Liksom 
vid förståelse ramas sakkunskaper ibland in av procedurer eller aktiviteter som 
i ”För att nå nästa nivå behöver du utveckla/visa dina kunskaper i ellära”.   

7.2.4  Personvärdering 
Vid personvärdering värderar lärare elevers egenskaper, beteenden och arbets-
sätt. Enligt Hattie & Timperley utmärks en sådan bedömning av formuleringar 
”such as ’Good girl’ or ’Great effort’”. Typiskt är också ”positive (and some-
times negative) evaluations and affect about the student” (2007:96). I tabell 7.10 
presenteras fördelningen av vad lärare bedömer när de beskriver, berömmer och 
kritiserar elever som personer. 

 
Tabell 7.10. Personvärderingens innehållskategorier (fördelning i procent) 

Personvärderingens 
innehållskategorier 

Alm Bok Ceder Alla 

egenskap 26 % 17 % 20 % 21 % 
beteende 56 % 69 % 68 % 65 % 
arbetssätt 18 % 14 % 11 % 14 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Av resultatet i tabell 7.10 framkommer att värdering av beteende är den vanli-
gaste typen av personvärdering med 65 % av förekomsterna i materialet. En 
dryg femtedel av personvärderingen är bedömningar av elevers egenskaper, 
medan endast 14 % berör arbetssätt. Personvärderingens innehåll varierar mel-
lan de tre skolorna. Beteende är den vanligaste personvärderande innehållska-
tegorin på de tre skolorna, men återkommer i 56 % i Almskolans material i 
jämförelse med 69 % respektive 68 % av personvärderingen i Bok- och Ceder-
skolans material. Almskolan har i stället några procentenheter högre förekomst 
av arbetssätt (18 %) än Bok- (14 %) och Cederskolan (11 %). Det kan också 
noteras att andelen egenskapsvärdering av personvärderande utsagor är något 

116 

av ”kan” som i ”Du kan planera och tillaga måltider”, ”Du kan skriva en sam-
manhängande text” och ” Du kan uttrycka dig skriftligt”, där eleven skrivs ut 
som aktör och specificeras med en andradeltagare (t.ex. ”måltider”, ”en sam-
manhängande text”) eller med en sättsomständighet (”skriftligt”) som förtydli-
gar vad färdigheten inrymmer.  

Tätt knutna till färdigheter är procedurer som beskriver genomförande i in-
struktioner. Framtida procedurer uttrycks med imperativsatser som uttrycker 
materiella processer och rymmer implicita negativa värderingar, eftersom de 
instruerar om något som eleven ännu inte bedöms kunna: ”delta mer i dis-
kussioner och samtal, där du använder dig av begrepp och teorier”, ”Lär dig 
begrepp och använd dem för att förklara olika händelser”, ”Du bör alltid läsa 
igenom dina skrivna texter innan du lämnar in”, ”Träna gärna på att lyssna på 
texter på webben; www.liber.se/amigos”. När lärare refererar till procedurer 
som redan varit uttrycks istället värderingen med en konstruktion av har följt av 
supinumformen av ett verb som uttrycker en materiell process såsom ”Du har 
använt dig av traditionella hantverksmetoder i framställan av en lerfigur”.  

När lärare bedömer elevers förståelse värderas oftast förståelse av begrepp, 
aktiviteter eller samband som är centrala inom ett specifikt ämne: 

 
Du behöver utveckla din förståelse för begrepp inom naturvetenskapen  
(Ann-Theres, fysik) 

 
utveckla din förståelse för olika ställningstaganden i olika etiska och religiösa 
frågor (Ann-Karin, religion) 

 
Genom att fortsätta vara aktiv i diskussioner, anteckna och ifrågasätta kan du visa 
på ytterligare förståelse för hur de olika kyrkorna har påverkat det svenska sam-
hället och världen (Anna-Karin, religion) 

 
bli mera medveten om hur de [musikstilar] används i olika kulturer och tidspe-
rioder (Ann-Sofie, musik) 

 
Men vanligast hos språklärare är att det är elevens läs- eller hörförståelse som 
värderas 
 

Du behöver jobba mer med hörförståelse och läsförståelse 
(Anna-Lisa, engelska) 
 
Du har mycket bra läs- och hörförståelse (Ann-Charlotte, engelska) 

 
Förståelsebedömning ramas gärna in av procedurer som i ”Genom att anteckna 
mycket kan du utveckla din förståelse för olika ställningstaganden i olika etiska 
och religiösa frågor” respektive ”Genom att fortsätta vara aktiv i diskussioner, 
anteckna och ifrågasätta kan du visa på ytterligare förståelse för hur de olika 
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kyrkorna har påverkat det svenska samhället och världen”, vilket kan förklaras 
av att förståelse måste visas för att kunna bedömas. 

När lärare bedömer elevers sakkunskap är det fakta inom ämnet som avses 
som exempelvis:  
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där eleven är bärare av kunskaperna, eller i kombination med en materiell pro-
cess som ”visar”. Det är vanligt att ordet ”kunskaper” explicit används när kun-
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Egenskapsvärdering realiseras som relationella processer med verben ”är” och 
”har” och med eleven som utskriven eller underförstådd bärare av ett ograderat 
eller styrkegraderat attribut där försvagande eller förstärkande adverb används 
framför adjektivet (”trevlig”, ”lite okoncentrerad”, ”väldigt ambitiös”). Flera av 
egenskapsvärderingarna ovan går emot den rekommendation som Skolverket 
lämnar och som stipulerar att omdömena inte får innehålla bedömningar av ele-
vernas personliga karaktär såsom ”pigg”, ”glad” och ”positiv” eftersom de är 
av den typ som kan påverka elevernas identitetsskapande (Skolverket 2008, 
2012, 2013a). Det här är en rekommendation som troligen har hämtat intryck 
från tidigare forskning om elevdokumentation och som visat att stor vikt i elev-
dokumentation läggs vid individers beteenden, egenskaper och uppförande (se 
t.ex. Lahdenperä 1997; Isaksson, Lindqvist & Bergström 2007; Hirsch 2013, 
Hofvendahl 2004:6, Andréasson 2007). 

När lärare bedömer beteenden bedömer de samma saker som vid egenskaps-
bedömning, men beskriver dem som handlingar och ageranden: 

 
 Visa ambition 

”din ambition och aktivitet på lektionerna har avtagit något” (Britt-Lill, svenska) 
”en viss ambitionshöjning krävs” (Britt-Lis, matematik) 

 Visa inställning 
”visar upp en bra inställning” (Alf-Johan, matematik) 

 Visa intresse 
”utvecklar intresse för matematik” (Alf-Fredrik, matematik) 

 Visa vilja 
”visa vilja för högre betyg” (Carl-Philip, idrott) 

 Fokusera 
”du fokuserar mer på lektionerna nu” (Anna-Lisa, engelska) 

 Visa positivitet 
”tillför massor av glädje” (Anna-Lisa, idrott) 

 Visa engagemang 
”visa engagemang på lektionerna” (Alf-Fredrik, matematik) 

 Delta aktivt 
”Delta aktivare muntligt” (Ann-Charlotte, svenska) 

 Koncentrera sig 
”Mer koncentration på det du gör” (Ann-Charlotte, svenska) 

 Tro på egen förmåga 
”tro på dig själv” (Anna-Lisa, idrott) 

 
Vid beteendevärdering finns också andra beteenden än de som även tillskrivs 
som egenskaper, och som listas ovan, representerade i materialet: 
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större på Almskolan än på de två andra skolorna, men sett till alla evaluerande 
utsagor är andelen jämförbar mellan de tre skolorna. Exempel på vanliga och 
återkommande egenskaper som eleverna i materialet tillskrivs eller bedöms 
sakna är: 

 
 Duktig:  

”Är duktig i allt” (Carl-Magnus musik)  
 Ambitiös 

”Du är väldigt ambitiös” (Britt-Stina, franska) 
 Positiv 

”Positiv och trevlig och sprider glädje” (Anna-Lisa, idrott) 
 Trevlig 

”Du är en trevlig kille” (Cajsa-Lisa, syslöjd) 
 Koncentrerad 

”Du är konc.” (C-D syslöjd); ”lite okoncentrerad ibland” (Britt-Stina, franska) 
 Fokuserad 

”Christin är oftast fokuserad” (Carl-Johan engelska) 
 Intresserad 

”Du är intresserad” (Anna-Karin, historia) 
 Aktiv 

”Du är aktiv” (Cajsa-Gunnel, hemkunskap) 
 Glad 

”Alltid glad och trevlig” (Carl-Magnus, musik) 
 Bra attityd, positiv inställning 

”Din attityd är bättre” (Britt-Inger, hemkunskap) 
”Cajsa har en positiv inställning till ämnet” (Carl-Philip, idrott) 

 Har förutsättningar, kapacitet, potential 
”Han har förutsättningar att nå ett högt betyg” (Alf-Göran, historia) 
”kapaciteten finns” (Anna-Lisa, idrott) 
”Clarens har potential att nå strävansmålen” (Carl-Philip, idrott) 

 Engagerad 
”du är alltid muntligt engagerad” (Britt-Kristin, SO) 
”Du är oftast oengagerad på lektionerna” (Bengt-Göran, fysik) 

 Har lätt/svårt för 
”Har lätt för att lära sig nya moment” (Carl-Magnus, musik) 
”Du har svårt för matematik” (Bengt-Göran, matematik) 

 Pigg 
”Du är pigg och intresserad” (Cajsa-Gunnel, hemkunskap) 

 Har tilltro, självförtroende 
”Hon har fått bättre självförtroende” (Alf-Göran, engelska) 
”ibland har du inte tron på dig själv” (Cajsa-Gunnel, hemkunskap) 

 Villig, har vilja 
”mycket mer arbetsvillig” (Carl-Erik, matematik)  
”Alltid villig att hjälpa till om och där så behövs” (Britt-Inger, hemkunskap) 
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 Bra 
”Du arbetar bra” (Britt-Kajsa, syslöjd) 

 Flitigt 
”Du arbetar oftast flitigt” (Carl-Fredrik, matematik) 

 Fokuserat 
”Ditt arbete är alltid fokuserat” (Britt-Kristin, SO) 

 Fint 
”Du har jobbat fint ända till före påsk” (C-D, syslöjd) 

 Snabbt och självständigt 
”Alfred jobbar på snabbt och självständigt ”(Alf-Johan, matematik) 

 Aktivt 
”Fortsätt arbeta lika aktivt” (Cajsa-Anna, svenska) 

 I ett snabbt tempo 
”Du jobbar i ett snabbt tempo” (Cajsa-Frida, spanska) 

 Medvetet och konstruktivt 
”Carl arbetar på medvetet och konstruktivt inom samtliga so-ämnen” (Carl-
Bertil, samhällskunskap) 

 Effektivt 
”arbeta effektivt med dina uppgifter” (Cajsa-Hilma, svenska) 

 Lugnt (och bra) 
”Claes jobbar lugnt och bra på lektionerna” (Carl-Erik, teknik) 

 Ambitiöst 
”Christel jobbar alltid ambitiöst på matten” (Carl-Erik, matematik) 

 Mycket snyggt 
”du kan jobba mycket snyggt” (Britt-Inger, hemkunskap) 

 Noggrant och målmedvetet 
”Du arbeter noggrannt och målmedvetet” (Ann-Louise, syslöjd) 

 Målinriktat 
”Fortsätt arbeta målinriktat” (Ann-Marie, bild) 

 I egen takt 
”Abbe jobbar på i egen takt” (Alf-Johan, matematik) 

 Koncentrerat 
”arbetar koncentrerat med uppgiften” (Ann-Louise, syslöjd) 

 
Lärare graderar också arbetssätt utifrån vanlighet med hjälp av tidsomständig-
heter som ”för det mesta”, ”ända till före påsk” och ”oftast”. Att bedöma arbets-
sätt kan ses som en värdering av arbetsförmåga, vilket Skolverket (2008, 2013) 
påpekar att omdömen inte ska innehålla. Analysen av arbetssätt visar också att 
det är samma typer av normer som elever bedöms utifrån, oavsett om de bedöms 
ha dem som egenskaper, som beteenden eller som uttryck för ett arbetssätt. I 
enkäten framkom att de tre vanligaste bedömningarna av utveckling i övrigt 
gäller elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande, uppfö-
rande och utveckling av delaktighet och inflytande samt intresse för fortsatt lä-
rande, men fritextanalysen visar att bedömning av egenskaper, beteenden och 
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 Ta ansvar  
”tar eget ansvar för ditt arbete.” (Ann-Kristin, svenska) 

 Slarva 
”Du slarvar med läxor och andra uppgifter.” (Anna-Lisa, engelska) 

 Vilja lära 
”vill verkligen lära dig så mycket som möjligt.” (Cajsa-Inga, religion) 

 Utmana sig själva 
”Utmana gärna dig själv vid val av arbete.”  (Ann-Louise, syslöjd) 

 Våga 
”Våga ta för dig.” (Ann-Marie, bild) 

 Ta plats 
”ta mer plats i klassrummet.” (Ann-Kristin, svenska) 

 Samarbeta 
”Sammarbete med vissa kan bli bättre.” (Anna-Lisa, idrott) 
”samarbetar med mig.”(Britt-Kajsa, syslöjd) 

 Be om hjälp 
”Viktigt att be om hjälp så fort du inte förstår.” (Britt-Aina, moderna språk) 
”Om det börjar bli svårt måste du säga till och be om hjälp.” (Britt-Lill, svenska) 

 Ta initiativ 
”Du tar egna initiativ.” (Ann-Charlotte, engelska) 

 Dras med 
”Låt dig inte dras med bara om andra blir för upp-spelta” (Britt-Inger, hemkun-
skap) 

 Genomföra i tid 
”gjorde matlagningsläxan i tid” (Britt-Inger, hemkunskap) 
”Gör läxor och i tid” (Britt-Inger, hemkunskap) 

 Försöka 
”du försöker mycket mer nu än i början av läsåret” (Britt-Inger, hemkunskap) 

 Sköta sig 
”Du har skött dig mycket bättre i det praktiska och lite bättre i den teoretiska 
genomgångsdelen” (Britt-Kajsa, syslöjd) 

 
Av dessa beteenden faller ansvarstagande, tilltro till egen förmåga, samarbets-
förmåga och vilja att lära inom ramen för läroplanens (Lpo 94) mål om social 
utveckling, medan övriga skulle kunna sägas gå emot Skolverkets rekommen-
dation.  

Personbedömning rör också allmänna värderingar av elevens arbetssätt ty-
piskt uttryckt som en materiell process med verben ”jobba” eller ”arbeta” (”Du 
jobbar bra”, ”arbetar oftast flitigt”). Själva värderingen uttrycks som en sätts-
omständighet, exempelvis: 
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120 
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”gjorde matlagningsläxan i tid” (Britt-Inger, hemkunskap) 
”Gör läxor och i tid” (Britt-Inger, hemkunskap) 

 Försöka 
”du försöker mycket mer nu än i början av läsåret” (Britt-Inger, hemkunskap) 

 Sköta sig 
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Av dessa beteenden faller ansvarstagande, tilltro till egen förmåga, samarbets-
förmåga och vilja att lära inom ramen för läroplanens (Lpo 94) mål om social 
utveckling, medan övriga skulle kunna sägas gå emot Skolverkets rekommen-
dation.  

Personbedömning rör också allmänna värderingar av elevens arbetssätt ty-
piskt uttryckt som en materiell process med verben ”jobba” eller ”arbeta” (”Du 
jobbar bra”, ”arbetar oftast flitigt”). Själva värderingen uttrycks som en sätts-
omständighet, exempelvis: 
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 Attityduttryckande uppskattning 
”Cordelia hade MVG, kanon bra!” (Cajsa-Inga, religion) 

 Attityduttryckande kommentar 
”Provresultat 40,5/84 G-. Men du klarade dig fast du inte trodde det!” (Cajsa-
Gunnel, hemkunskap) 

 Summerande prognos 
”Ta tag i omprovet i grammatik samt utnyttja lektionstiden och detta kommer gå 
vägen.” (Cajsa-Anna, svenska) 

 Propositionell attityd 
”Du tror inte att du kan - fast jag vet att du kan mer än du tror.” (Cajsa-Anna, 
tyska). 

 
Psykosocial uppmuntran placeras i direkt anslutning till förmedlade värderingar 
av elevers prestationer, processer eller person, eller i samband med att läraren 
vägleder elevens utveckling. Det är vanligt att psykosocial uppmuntran direkt 
åtföljs av en psykosocial självreglering såsom i ”Bra, fortsätt så!” där ”bra” är 
psykosocial uppmuntran och ”fortsätt så” är psykosocial självreglering. De van-
ligaste självregleringarna gäller att  

 
 Fortsätta ett positivt värderat beteende eller arbetssätt 

”Du har hittat intresset och ditt engagemang igen! Du arbetar och tar ansvar, bra, 
fortsätt så!” (Cajsa-Gunnel, hemkunskap) 
”Sköter oftast sitt hemarbete bra. Fortsätt så här!!” (Britt-Aina sv/en) 
”Cedrik, du arbetar mycket bättre den här terminen, fortsätt med det” (Cajsa-
Britta, matematik) 
”JOBBAR MYCKET BRA. FORTSÄTT SÅ”. (Alf-Gösta, träslöjd) 

 Fortsätta en positivt värderad procedur  
”Bra att du försöker att prata mer engelska i din grupp. Fortsätt med det!” (Britt-
Karin, tyska) 

 Fortsätta prestera 
”Fortsätt att visa vad du kan under lektionstid” (Cajsa- Stina, spanska) 

 Ändra ett beteende, ofta knutet till självförtroende 
”Men du klarade dig fast du inte trodde det! Tro att du kan”. (Cajsa-Gunnel, hem-
kunskap) 

 Genomföra en aktivitet 
”Jag har fortfarande din röstinspelning kvar om du vill komma förbi och editera 
den. Kom igen Celinda! Få det ur världen!” (Carl-Magnus, musik) 

 
Förekomsten av den här typen av psykosocial värdering i omdömena kan troli-
gen förklaras av den förskjutning från bedömning av innehåll och intellektuella 
förmågor till bedömning av sociala kompetenser som Korp (2011) lyfter fram i 
en kunskapsöversikt om bedömning. Sådana sociala kompetenser är exempelvis 
förmåga att samarbeta, ta initiativ och ansvar eller uppvisa självförtroende och 
självständighet.  
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arbetssätt bedöms. Personvärderingens förekomst i materialet går emot Skol-
verkets råd att omdömen inte får innehålla bedömningar av elevernas personliga 
karaktär och beteenden som ambition, arbetsförmåga, uppträdande och upp-
märksamhet (Skolverket 2008, 2012, 2013a) men styrker Bernsteins teori om 
den reglerande diskursens dominans i pedagogiska praktiker (jfr Bernstein 
1990:108,183ff, 210ff; 1996:46). Förekomsten visar också att traditionella sätt 
att bedöma elever på (jfr Andréasson & Asplund Carlsson 2009) fortfarande är 
närvarande i lärarnas bedömningspraktik. Personvärderingens närvaro i skrift-
liga omdömen och Skolverkets rekommendation kan dock nyanseras i relation 
till psykologisk forskning (Mueller & Dweck 1998; Appelgren, 2015) som visar 
att det ger bättre effekter att ge återkoppling med uppmuntran som beskriver 
beteenden eller ansträngning (”Du jobbade hårt”), än att ge återkoppling med 
uppmuntran relaterad till egenskaper (”Du är duktig”). I personvärderingen i 
fritexterna dominerar bedömning av beteenden och arbetssätt framför värdering 
av egenskaper.  

7.2.5 Psykosocial värdering 
Psykosocial värdering syftar till att stärka elevers självförtroende, tillit till sitt 
eget kunnande, kontroll och vilja att lära genom uppmuntran. En sådan bedöm-
ning ”adresses the way students monitor, direct and regulate actions toward the 
learning goal. It implies autonomy, self-control, self-direction, and selfdisci-
pline” (Hattie & Timperley 2007:93). I tabell 7.11 presenteras fördelningen av 
vad lärare bedömer när de värderar elever psykosocialt. 

 
Tabell 7.11. Innehållskategorier vid psykosocial värdering (fördelning i procent) 

Psykosocial värdering:  
innehållskategorier 

Alm Bok Ceder Alla 

uppmuntran 37 % 75 % 44 % 55 % 
självreglering 63 % 25 % 56 % 45 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Den psykosociala värderingen har två identifierade innehållskategorier: upp-
muntran respektive självreglering, och de förekommer med jämn fördelning i 
materialet, 55 % respektive 45 % av alla psykosocialt värderande förekomster.  
Uppmuntran är dock tre gånger så vanligt som självreglering i Bokskolans 
fritexter (75 % jämfört med 25 %), medan självreglering är vanligare än upp-
muntran på Almskolan (63 % respektive 37 %). 

I utsagorna nedan skrivs den omgivande språkliga kontexten för uppmuntran 
med normalstil, medan självförtroendestärkande uppmuntran markeras med un-
derstrykning. Vanliga sätt för läraren att uttrycka psykosocialt självförtroende-
stärkande uppmuntran är genom 
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uttryckta med interpersonella resurser i form av expressiva satser, förpliktelse-
modalitet och satsadverbial som visar talarattityd (jfr Holmberg & Karlsson 
2008:79). Nyliberala och marknadsorienterade perspektiv på utbildning leder 
också till en skoldiskurs som ska ”inrikta sig på att forma självreglerande, 
flexibla, ansvarstagande och kreativa elever som besitter social kompetens och 
kan söka sin egen kunskap” (Andréasson & Asplund Carlsson 2009:31f). Denna 
diskurs synliggörs i vad lärare bedömer i skriftliga omdömen.  

7.3 Språklig utformning i lärarnas fritexter 
Detta avsnitt syftar till att ge en bild av texternas utformning på en övergripande 
nivå och presenterar analyser av fritexternas omfång och variation genomförda 
på hela materialet (2 239 omdömen) med klassiska och grammatiskt textanaly-
tiska metoder som omfångsberäkning, läsbarhetsindex och ordvariationsindex. 
Metoderna presenteras i kapitel 5. I detta avsnitt undersöker jag också uttryck 
för närhet och distans i skriftliga omdömen i syfte att exemplifiera hur omdö-
mestexterna förhåller sig till skalan formellt–informellt språkbruk (se tabell 5.1 
i avsnitt 5.2.3), och hur fritexterna korrelerar med lärarnas erfarenheter och be-
dömningar av sitt språkbruk och hur de förhåller sig till texternas institutionella 
och sociala kontext. 

7.3.1 Fritexternas omfång och variation 
I materialet består ett genomsnittligt omdöme av 60 ord fördelade på fem gra-
fiska meningar. Variationerna i längd och omfång är dock stora, och ett omdöme 
kan vara betydligt kortare eller längre än de genomsnittliga 60 orden. Det kort-
aste omdömet är 6 ord och det längsta 275 ord. Variationerna kan främst förkla-
ras med att omdömena har olika skribenter och att dessa har olika många om-
dömen att skriva. En lärare som skriver många omdömen skriver i regel kortare 
fritexter än en lärare som skriver färre omdömen (se tabell 5 i bilaga 6). Ceder-
lärarna skriver i genomsnitt flest omdömen per person, medan Boklärarnas om-
dömen i genomsnitt är längst. Almlärarnas omdömen har störst spridning både 
i antalet omdömen per lärare och i längd. Tabell 7.12 visar hur fritexternas om-
fång varierar mellan de tre olika skolorna. Se tabell 1–3 i bilaga 6 för variationer 
mellan olika skribenter. 

 
Tabell 7.12. Fritexternas genomsnittliga omfång 

Skola Omdömen/ 
lärare 

Ord/omdöme Meningar/ 
omdöme  

Grafisk 
menings-

längd 
Kortast Medel Längst   

Alm 43 6 74 275 5 16 
Bok 38 15 79 162 9 9 
Ceder 47 15 37 167 3 11 
Totalt 43  60  5 12 

124 

7.2.6 Slutsatser – bedömningens innehåll 
Analyserna i avsnitt 7.2 visar fyra huvudkategorier av bedömning i omdömenas 
fritexter. Lärarna värderar elevernas  

 
 prestationer som betyg, aktiviteter, uppgifters kvaliteter, kursbetyg och 

måluppfyllelse,   
 processer relaterade till färdigheter, förmågor, kunskaper, förståelse, proce-

durer och utveckling,   
 person i form av egenskaper, beteenden och arbetssätt, samt 
 självförtroende och förmåga till självreglering genom psykosocial värde-

ring. 
 

Värderingar av prestationer är vanligast i hela materialet och hänger samman 
med undervisningens aktiviteter, medan processvärdering dominerar på Alm-
skolan, prestationsvärdering på Bokskolan och personvärdering på Cedersko-
lan. Psykosocial värdering förekommer i minst utsträckning men finns på alla 
skolor, om än i något högre grad på Bokskolan. De tre skolornas olika viktning 
av innehållet korrelerar med de tre skolornas kontexter och resultaten i enkät-
studien, där Almskolan klassificerades som institutionellt professionell, Boks-
kolan som kollegialt professionell och Cederskolan som personligt profession-
ell. Processvärdering är den typ av bedömning som Skolverkets riktlinjer lyfter 
fram, medan prestationsvärdering visserligen är att betrakta som institutionell 
men är tydligare kollegialt knuten till den yrkesnära praktiken. 

Såväl process- som prestationsvärdering har fokus på sak och ämne och kan 
förklaras av en instruerande undervisningsdiskurs (jfr Bernstein 1990, 1996). 
Förekomsten av prestationsvärdering placerar texternas innehåll i en summativ 
och administrativ diskurs och uppfyller riktlinjen att omdömen får vara betygs-
liknande, medan processvärderingen både är del av en summativ och en forma-
tiv diskurs. Personvärderingens förekomst i de tre skolornas fritexter är värd att 
notera eftersom ingen av skolornas rektorer har tagit ett beslut om att elevens 
utveckling i övrigt ska bedömas i omdömena. Förekomsten visar dock att det 
dubbla uppdraget är närvarande i lärares bedömningar i skriftliga omdömen och 
kan förklaras med hjälp av Bernsteins begrepp reglerande fostransdiskurs och 
pedagogic device, där fostransdiskursen dominerar och omsluter den instrue-
rande undervisningsdiskursen (jfr Bernstein 1990, 1996). Förekomsten av såväl 
personvärdering som psykosocial värdering kan också förklaras av en formativ 
utvecklingsorienterad individdiskurs (jfr Gerrevall 2008). Den psykosociala 
värderingen är positivt utformad och syftar till självreglering och utveckling. 
Som sådan bidrar förekomsten av psykosocial värdering till att uppfylla riktlin-
jen att omdömen ska vara positivt utformade.  

Värderingar uttryckta med ideationella resurser som materiella och relation-
ella processer och sättsomständigheter gör att bedömningen framstår som ob-
jektiv och neutral (jfr Holmberg & Karlsson 2008:79) jämfört med värderingar 
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Analyserna i avsnitt 7.2 visar fyra huvudkategorier av bedömning i omdömenas 
fritexter. Lärarna värderar elevernas  

 
 prestationer som betyg, aktiviteter, uppgifters kvaliteter, kursbetyg och 

måluppfyllelse,   
 processer relaterade till färdigheter, förmågor, kunskaper, förståelse, proce-

durer och utveckling,   
 person i form av egenskaper, beteenden och arbetssätt, samt 
 självförtroende och förmåga till självreglering genom psykosocial värde-

ring. 
 

Värderingar av prestationer är vanligast i hela materialet och hänger samman 
med undervisningens aktiviteter, medan processvärdering dominerar på Alm-
skolan, prestationsvärdering på Bokskolan och personvärdering på Cedersko-
lan. Psykosocial värdering förekommer i minst utsträckning men finns på alla 
skolor, om än i något högre grad på Bokskolan. De tre skolornas olika viktning 
av innehållet korrelerar med de tre skolornas kontexter och resultaten i enkät-
studien, där Almskolan klassificerades som institutionellt professionell, Boks-
kolan som kollegialt professionell och Cederskolan som personligt profession-
ell. Processvärdering är den typ av bedömning som Skolverkets riktlinjer lyfter 
fram, medan prestationsvärdering visserligen är att betrakta som institutionell 
men är tydligare kollegialt knuten till den yrkesnära praktiken. 

Såväl process- som prestationsvärdering har fokus på sak och ämne och kan 
förklaras av en instruerande undervisningsdiskurs (jfr Bernstein 1990, 1996). 
Förekomsten av prestationsvärdering placerar texternas innehåll i en summativ 
och administrativ diskurs och uppfyller riktlinjen att omdömen får vara betygs-
liknande, medan processvärderingen både är del av en summativ och en forma-
tiv diskurs. Personvärderingens förekomst i de tre skolornas fritexter är värd att 
notera eftersom ingen av skolornas rektorer har tagit ett beslut om att elevens 
utveckling i övrigt ska bedömas i omdömena. Förekomsten visar dock att det 
dubbla uppdraget är närvarande i lärares bedömningar i skriftliga omdömen och 
kan förklaras med hjälp av Bernsteins begrepp reglerande fostransdiskurs och 
pedagogic device, där fostransdiskursen dominerar och omsluter den instrue-
rande undervisningsdiskursen (jfr Bernstein 1990, 1996). Förekomsten av såväl 
personvärdering som psykosocial värdering kan också förklaras av en formativ 
utvecklingsorienterad individdiskurs (jfr Gerrevall 2008). Den psykosociala 
värderingen är positivt utformad och syftar till självreglering och utveckling. 
Som sådan bidrar förekomsten av psykosocial värdering till att uppfylla riktlin-
jen att omdömen ska vara positivt utformade.  

Värderingar uttryckta med ideationella resurser som materiella och relation-
ella processer och sättsomständigheter gör att bedömningen framstår som ob-
jektiv och neutral (jfr Holmberg & Karlsson 2008:79) jämfört med värderingar 
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elevers utveckling i relation till mål bär med sig en inneboende innehållslig re-
produktion. Jag lämnar därför den innehållsliga reproduktionen åt sidan och tar 
istället fasta på hur texterna reproduceras språkligt, även om språklig reprodukt-
ion också innebär en slags innehållslig reproduktion. I mitt material rör det sig 
om tre olika sorters språklig och textuell självreproduktion:  

 
 Kopiering: ordagrann avskrift eller minimala ändringar från ett omdöme till 

ett annat vid både kontextinformation, utvärdering och vägledning; likaly-
dande omdöme ges till flertalet av eleverna i en klass. 

 Komponering: modifierade formuleringar hämtade från olika omdömen 
sammanfogas till ett nytt omdöme, kopiering av kontextinformation eller 
strukturer, men variationer i bedömning och vägledning till olika elever i en 
klass; större variation på omdömen till elever i en och samma klass 

 Nyskapande utformning: enstaka inslag av reproduktion, i övrigt ny text; in-
dividuella formuleringar till elever i en klass. 

 
Exempel 7.25 visar ett typiskt exempel på ordagrann kopiering utan någon för-
ändring mellan två omdömen till elever i samma klass. Kopiering markeras med 
grå teckenfärg och understrykning. 

 
Exempel 7.25. Ordagrann kopiering (Anna-Lena, hemkunskap) 

8a3vt10p Ashim 8a4vt10p Amin 
Du kan arbeta självständigt och tillsam-
mans med andra  
Du kan planera och tillaga måltider 
Du har kunskaper om resurshushållning 
För att nå nästa nivå behöver du kunna 
välja metoder och redskap på ett för situa-
tionen funktionellt sätt och visa skicklig-
het i det praktiska arbetet.  
För att nå nästa nivå behöver du visa i dina 
kunskaper om resurshushållning i val och 
handlingar 

Du kan arbeta självständigt och  
tillsammans med andra 
Du kan planera och tillaga måltider 
Du har kunskaper om resurshushållning 
För att nå nästa nivå behöver du kunna 
välja metoder och redskap på ett för situa-
tionen funktionellt sätt och visa skicklig-
het i det praktiska arbetet.  
För att nå nästa nivå behöver du visa i dina 
kunskaper om resurshushållning i val och 
handlingar 

 
Exempel 7.25 visar två omdömen som på alla språkliga nivåer är likalydande. 
När lärare kopierar omdömen betyder det att de med inga eller minimala änd-
ringar ger likalydande omdömen till flertalet elever i en klass. Utmärkande för 
ett kopierat omdöme är att det i sin helhet eller till övervägande del i struktur 
och språklig form överensstämmer med andra omdömen som läraren har skrivit 
till elever i samma klass. Det som lärare kopierar mellan omdömen för elever i 
en klass är även utvärdering och vägledning av individen och inte enbart kon-
textinformation eller likartade strukturer. Kopiering är vanligast bland de lärare 
som skriver många omdömen. Kopierande lärare som skriver omdömen i fler 
än ett ämne har olika förlagor för omdömen i de olika ämnena. Detta skulle 
kunna tolkas som standardkommentarer. I omdömet i exempel 7.25 kan man 
diskutera om det inte rör sig om en användning av så kallade skalfraser med 
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Sett till det genomsnittliga omfånget varierar fritexterna i materialet i viss mån 
med malltypen. Med sitt snäva rutmönster (se figur 6.3 i avsnitt 6.2.3) verkar 
Cederskolans kommunala tabellmall generellt begränsa omfånget på lärarnas 
skrivande, medan Almskolans lokala fritextmall (se figur 6.1 i avsnitt 6.2.1) och 
Bokskolans kommersiella matris- och fritextmall (se figur 6.2 i avsnitt 6.2.2) i 
högre grad verkar uppmuntra lärarnas fritextskrivande.  

Lärarnas samlade fritexter har ett läsbarhetsindex8 på 34, en enkel nominal-
kvot på 1,3 och ett ordvariationsindex på 48. De tre värdena indikerar att tex-
terna kan betraktas som lättlästa (jfr Björnsson 1968), informationsglesa (jfr 
Einarsson 1978) och ovarierade (jfr Hultman & Westman 1977). Skillnaderna 
mellan de tre skolornas värden är små: 
 
Tabell 7.13. Fritexternas informationstäthet, svårighetsgrad och variation 

Lexikogrammatiska mått Almskolan Bokskolan Cederskolan  Alla 
genomsnittlig grafisk 
meningslängd 

 
16 

 
9 

 
11 

 
12 

långordsprocent 26 22 29 23 
läsbarhetsindex 42 31 30 34 
enkel nominalkvot 1,07 1,30 1,0 1,18 
ordvariationsindex 42,64 44,89 46,65 48,18 

 
Utifrån värdena i tabell 7.13 drar jag slutsatsen att texterna har varierande om-
fång med ett ordförråd som upprepar sig. Ett stort och varierat ordförråd kan ses 
som tecken på att också innehållet är varierat och att skribenten har mycket att 
säga om sitt ämne (Josephson, Melin & Oliv 1990:45), medan ett föga varierat 
ordförråd kan ge indikationer på det motsatta.  

7.3.2 Klippt och klistrat: ”svårt att hinna skriva …” 
Lärarnas fritexter bär språkliga och textuella spår som kan tolkas som mer eller 
mindre medvetna strategier för att effektivisera omdömesskrivandet och bemöta 
de institutionella förväntningarna på språkbruket. En sådan strategi är att klippa 
och klistra som skulle kunna relateras till att texterna har ett administrativt och 
systemorienterat kommunikativt syfte, där ett gemensamt sakligt språk tolkas 
som ett ordagrant likalydande språkbruk. En stor del av enskilda lärares formu-
leringar i fritexterna återanvänds mer eller mindre ordagrant i omdömen till 
olika elever. Lärarna reproducerar inte andra texter eller varandras omdömen 
utan ägnar sig istället åt en slags självreproduktion, alltså att de i olika grad 
väljer ut, omskapar, refererar eller transformerar delar av ett omdöme om en 
elev till ett omdöme om en annan. Jag tolkar alltså skribenternas återkommande 
formuleringar som reproduktion även om formuleringarna inte är hämtade från 
andras texter utan ursprungligen är lärarens egna ord. Reproduktionen kan vara 
både innehållslig och språklig (jfr Nilsson 2002:68f). Texter som ska bedöma 

                                                        
8 Läsbarhetsindex har räknats vid en sammanslagning av omdömena totalt och per skola. 
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elevers utveckling i relation till mål bär med sig en inneboende innehållslig re-
produktion. Jag lämnar därför den innehållsliga reproduktionen åt sidan och tar 
istället fasta på hur texterna reproduceras språkligt, även om språklig reprodukt-
ion också innebär en slags innehållslig reproduktion. I mitt material rör det sig 
om tre olika sorters språklig och textuell självreproduktion:  

 
 Kopiering: ordagrann avskrift eller minimala ändringar från ett omdöme till 

ett annat vid både kontextinformation, utvärdering och vägledning; likaly-
dande omdöme ges till flertalet av eleverna i en klass. 

 Komponering: modifierade formuleringar hämtade från olika omdömen 
sammanfogas till ett nytt omdöme, kopiering av kontextinformation eller 
strukturer, men variationer i bedömning och vägledning till olika elever i en 
klass; större variation på omdömen till elever i en och samma klass 

 Nyskapande utformning: enstaka inslag av reproduktion, i övrigt ny text; in-
dividuella formuleringar till elever i en klass. 

 
Exempel 7.25 visar ett typiskt exempel på ordagrann kopiering utan någon för-
ändring mellan två omdömen till elever i samma klass. Kopiering markeras med 
grå teckenfärg och understrykning. 

 
Exempel 7.25. Ordagrann kopiering (Anna-Lena, hemkunskap) 

8a3vt10p Ashim 8a4vt10p Amin 
Du kan arbeta självständigt och tillsam-
mans med andra  
Du kan planera och tillaga måltider 
Du har kunskaper om resurshushållning 
För att nå nästa nivå behöver du kunna 
välja metoder och redskap på ett för situa-
tionen funktionellt sätt och visa skicklig-
het i det praktiska arbetet.  
För att nå nästa nivå behöver du visa i dina 
kunskaper om resurshushållning i val och 
handlingar 

Du kan arbeta självständigt och  
tillsammans med andra 
Du kan planera och tillaga måltider 
Du har kunskaper om resurshushållning 
För att nå nästa nivå behöver du kunna 
välja metoder och redskap på ett för situa-
tionen funktionellt sätt och visa skicklig-
het i det praktiska arbetet.  
För att nå nästa nivå behöver du visa i dina 
kunskaper om resurshushållning i val och 
handlingar 

 
Exempel 7.25 visar två omdömen som på alla språkliga nivåer är likalydande. 
När lärare kopierar omdömen betyder det att de med inga eller minimala änd-
ringar ger likalydande omdömen till flertalet elever i en klass. Utmärkande för 
ett kopierat omdöme är att det i sin helhet eller till övervägande del i struktur 
och språklig form överensstämmer med andra omdömen som läraren har skrivit 
till elever i samma klass. Det som lärare kopierar mellan omdömen för elever i 
en klass är även utvärdering och vägledning av individen och inte enbart kon-
textinformation eller likartade strukturer. Kopiering är vanligast bland de lärare 
som skriver många omdömen. Kopierande lärare som skriver omdömen i fler 
än ett ämne har olika förlagor för omdömen i de olika ämnena. Detta skulle 
kunna tolkas som standardkommentarer. I omdömet i exempel 7.25 kan man 
diskutera om det inte rör sig om en användning av så kallade skalfraser med 
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Sett till det genomsnittliga omfånget varierar fritexterna i materialet i viss mån 
med malltypen. Med sitt snäva rutmönster (se figur 6.3 i avsnitt 6.2.3) verkar 
Cederskolans kommunala tabellmall generellt begränsa omfånget på lärarnas 
skrivande, medan Almskolans lokala fritextmall (se figur 6.1 i avsnitt 6.2.1) och 
Bokskolans kommersiella matris- och fritextmall (se figur 6.2 i avsnitt 6.2.2) i 
högre grad verkar uppmuntra lärarnas fritextskrivande.  

Lärarnas samlade fritexter har ett läsbarhetsindex8 på 34, en enkel nominal-
kvot på 1,3 och ett ordvariationsindex på 48. De tre värdena indikerar att tex-
terna kan betraktas som lättlästa (jfr Björnsson 1968), informationsglesa (jfr 
Einarsson 1978) och ovarierade (jfr Hultman & Westman 1977). Skillnaderna 
mellan de tre skolornas värden är små: 
 
Tabell 7.13. Fritexternas informationstäthet, svårighetsgrad och variation 

Lexikogrammatiska mått Almskolan Bokskolan Cederskolan  Alla 
genomsnittlig grafisk 
meningslängd 

 
16 

 
9 

 
11 

 
12 

långordsprocent 26 22 29 23 
läsbarhetsindex 42 31 30 34 
enkel nominalkvot 1,07 1,30 1,0 1,18 
ordvariationsindex 42,64 44,89 46,65 48,18 

 
Utifrån värdena i tabell 7.13 drar jag slutsatsen att texterna har varierande om-
fång med ett ordförråd som upprepar sig. Ett stort och varierat ordförråd kan ses 
som tecken på att också innehållet är varierat och att skribenten har mycket att 
säga om sitt ämne (Josephson, Melin & Oliv 1990:45), medan ett föga varierat 
ordförråd kan ge indikationer på det motsatta.  

7.3.2 Klippt och klistrat: ”svårt att hinna skriva …” 
Lärarnas fritexter bär språkliga och textuella spår som kan tolkas som mer eller 
mindre medvetna strategier för att effektivisera omdömesskrivandet och bemöta 
de institutionella förväntningarna på språkbruket. En sådan strategi är att klippa 
och klistra som skulle kunna relateras till att texterna har ett administrativt och 
systemorienterat kommunikativt syfte, där ett gemensamt sakligt språk tolkas 
som ett ordagrant likalydande språkbruk. En stor del av enskilda lärares formu-
leringar i fritexterna återanvänds mer eller mindre ordagrant i omdömen till 
olika elever. Lärarna reproducerar inte andra texter eller varandras omdömen 
utan ägnar sig istället åt en slags självreproduktion, alltså att de i olika grad 
väljer ut, omskapar, refererar eller transformerar delar av ett omdöme om en 
elev till ett omdöme om en annan. Jag tolkar alltså skribenternas återkommande 
formuleringar som reproduktion även om formuleringarna inte är hämtade från 
andras texter utan ursprungligen är lärarens egna ord. Reproduktionen kan vara 
både innehållslig och språklig (jfr Nilsson 2002:68f). Texter som ska bedöma 

                                                        
8 Läsbarhetsindex har räknats vid en sammanslagning av omdömena totalt och per skola. 
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Exempel 7.27. Komponering (Carl-Erik, teknik) 
8c8vt10p Ceverin 8c12vt10f Cia 
Vi har läst ett område som heter "teknik i 
hemmet". Eftersom vi inte har någon lär-
obok i teknik så har det varit både stenci-
ler och avsnitt i fysikboken. Ett antal lä-
rarledda lektioner har blandats med rätt 
mycket eget arbete, t ex ritteknik.  
Trots att jag satt tillsammans med dig, 
Ceverin, och ett par andra och visade i 
detalj hur man gör lyckades du inte 
prestera något eget arbete. Du använde 
inte heller övrig egen tid till skolarbet. 
 
Resultatet blev att slutprovet inte nådde 
upp till G-nivå.  
Du hade 12p av 63 och g-gränsen var 
30p.  
Var koncentrerad när vi går igenom lös-
ningarna på provet, läs på och gör ett god-
känt omprov  
- annars betygsvarning! Rittekniken 
kanske du kan komplettera på Bsven? 

Vi har läst ett område som heter "teknik i 
hemmet". Eftersom vi inte har någon läro-
bok i teknik så har det varit både stenciler 
och avsnitt i fysikboken. Ett antal lärar-
ledda lektioner har blandats med rätt 
mycket eget arbete, t ex ritteknik.  
Cia är klar med ritteknikmomentet  
 
 
 
 
 
men klarade inte G-nivå på slutprovet.  
 
Du hade 21p av 63 och g-nivå var  
30p.  
Var koncentrerad när vi går igenom lös-
ningarna på provet, läs på och gör ett god-
känt omprov.  
Jag tror att du klarar det - bara du läg-
ger tid och fokus på uppgiften! Lycka 
till! 

 
Som synliggörs i omdömena i exempel 7.27 återanvänder lärare som kompone-
rar omdömen egna formuleringar i ordagrann eller modifierad form och kom-
binerar dessa med längre nyskapade personligt riktade kommentarer. I kompo-
nerade omdömen finns det likheter i kontextinformation och strukturer i omdö-
men till elever i samma klass, men variationerna inom klassen och mellan olika 
elever är större än för kopierade omdömen, där samtliga omdömen i en klass är 
likalydande. Skillnaden mellan kopierade omdömen med smärre ändringar som 
i exempel 7.26 och komponerade omdömen med modifieringar som i exempel 
7.27 är alltså det större inslaget av individualisering i form av nyskapade for-
muleringar i momenten utvärdering och vägledning. Ett komponerat omdöme 
består således både av återanvända och nyskapade formuleringar i ungefär lika 
hög grad. De formuleringar som återanvänds ordagrant eller som modifieras för 
att passa den enskilda individen gäller både moment i undervisningen och be-
skrivningar av eleven, vilket synliggörs i exempel 7.27.  

Exempel 7.28 visar några variationer på nyskapade omdömen. De två om-
dömena i (a) visar litet mått av reproduktion, och där markerar gråtoning och 
understrykning återkommande innehållsliga moment som reproduceras i omdö-
men till två olika elever. Fetstil markerar nyproducerade och individuellt riktade 
formuleringar. De två omdömena i (b) visar hur kreativt utformade omdömen 
utan återanvända fraser skrivna av samma lärare till två olika elever ser ut. 
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inspiration från Ordlistor – grundpaket för lärares professionella språk. Just 
den här typen av repetition är vanlig i Almskolans omdömen.  

I materialet finns även exempel på kopiering med inslag av smärre änd-
ringar, vilket visas i exempel 7.26, där kopiering markeras med grå teckenfärg 
och understrykning, medan fetstilt text visar mindre revideringar, inskott och 
tillägg. I exemplet radbryter jag också texten där det behövs för att tydligare 
visualisera kopieringen. 

 
Exempel 7.26. Kopiering med smärre ändringar (Cajsa-Stina, moderna språk – spanska) 

8b1vt10f Cajsa 8b2vt10f  Carla 
Cajsa, du har liksom förra terminen haft 
en bra start  
och visar på en god förståelse för språket.  
Du uttrycker dig bra skriftligt och muntlig, 
samt visar på en stor vilja att lära dig.  
Du jobbar på bra under lektionerna och är 
alltid fokuserad på ditt arbete och visar fint 
engagemang. Läxläsningen sköter du 
också på ett bra sätt. Våga lite mer och tro 
på dig själv  
– du är duktig! 
I nuläget når du målen för MVG. 
(Du fick även MVG på provet, det bästa 
resultatet i gruppen!)  
Du har under denna termin visat på mycket 
god hörförståelse! Fortsätt att visa vad du 
kan under lektionstid bl.a. genom att räcka 
upp handen. Är något du undrar över så är 
det bara att fråga.   
/Cajsa-Stina Lärare, 2010-04-15 

Carla, du har kommit igång fint även 
denna termin  
och visar på en god förståelse för språket.  
Du uttrycker dig bra skriftligt och muntlig, 
samt visar på en vilja att lära dig. 
Du jobbar på bra under lektionstid och är 
alltid fokuserad på ditt arbete och visar fint 
engagemang. Läxläsningen sköter du 
också på ett bra sätt. Våga lite mer och tro 
på dig själv och din egen förmåga  
– du är duktig! 
(VG på provet med mycket god margi-
nal) 
 
Du har under denna termin visat på mycket 
god hörförståelse!  Fortsätt att visa vad du 
kan under lektionstid bl.a. genom att räcka 
upp handen. Är något du undrar över så är 
det bara att fråga 
 /Cajsa-Stina Lärare, 2010-04-15 

 
Läraren i exempel 7.26 ger alltså i stort sett samma omdöme till de elever som 
hon bedömer i en klass. Omdömena är likalydande för både kontextinformation, 
utvärdering, summering och vägledning. Minimala ändringar som förekommer 
i kopierade omdömen är enstaka tillägg av individuella betyg, provresultat eller 
graderande värdeord, ibland placerade i inskjutna parenteser på lämplig plats i 
omdömet. Många av de texter som är kopierade har ändå ett personligt du-tilltal 
och framstår därmed som individuellt riktade, vilket kanske kan ses som ett ex-
empel på det som ryms i Faircloughs begrepp syntetisk personalisering (Fair-
clough 1989:62, 1992:216, 98f). 

Exempel 7.27 visar komponerade omdömen. I omdömena markerar grå 
teckenfärg och understrykning kopierat ordval eller formulering, medan fetstil 
markerar modifierade och delvis nyproducerade avsnitt. I exemplet radbryter 
jag också texten i omdömena där det behövs för att tydligare visualisera likheter 
och skillnader. 
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Exempel 7.27. Komponering (Carl-Erik, teknik) 
8c8vt10p Ceverin 8c12vt10f Cia 
Vi har läst ett område som heter "teknik i 
hemmet". Eftersom vi inte har någon lär-
obok i teknik så har det varit både stenci-
ler och avsnitt i fysikboken. Ett antal lä-
rarledda lektioner har blandats med rätt 
mycket eget arbete, t ex ritteknik.  
Trots att jag satt tillsammans med dig, 
Ceverin, och ett par andra och visade i 
detalj hur man gör lyckades du inte 
prestera något eget arbete. Du använde 
inte heller övrig egen tid till skolarbet. 
 
Resultatet blev att slutprovet inte nådde 
upp till G-nivå.  
Du hade 12p av 63 och g-gränsen var 
30p.  
Var koncentrerad när vi går igenom lös-
ningarna på provet, läs på och gör ett god-
känt omprov  
- annars betygsvarning! Rittekniken 
kanske du kan komplettera på Bsven? 

Vi har läst ett område som heter "teknik i 
hemmet". Eftersom vi inte har någon läro-
bok i teknik så har det varit både stenciler 
och avsnitt i fysikboken. Ett antal lärar-
ledda lektioner har blandats med rätt 
mycket eget arbete, t ex ritteknik.  
Cia är klar med ritteknikmomentet  
 
 
 
 
 
men klarade inte G-nivå på slutprovet.  
 
Du hade 21p av 63 och g-nivå var  
30p.  
Var koncentrerad när vi går igenom lös-
ningarna på provet, läs på och gör ett god-
känt omprov.  
Jag tror att du klarar det - bara du läg-
ger tid och fokus på uppgiften! Lycka 
till! 

 
Som synliggörs i omdömena i exempel 7.27 återanvänder lärare som kompone-
rar omdömen egna formuleringar i ordagrann eller modifierad form och kom-
binerar dessa med längre nyskapade personligt riktade kommentarer. I kompo-
nerade omdömen finns det likheter i kontextinformation och strukturer i omdö-
men till elever i samma klass, men variationerna inom klassen och mellan olika 
elever är större än för kopierade omdömen, där samtliga omdömen i en klass är 
likalydande. Skillnaden mellan kopierade omdömen med smärre ändringar som 
i exempel 7.26 och komponerade omdömen med modifieringar som i exempel 
7.27 är alltså det större inslaget av individualisering i form av nyskapade for-
muleringar i momenten utvärdering och vägledning. Ett komponerat omdöme 
består således både av återanvända och nyskapade formuleringar i ungefär lika 
hög grad. De formuleringar som återanvänds ordagrant eller som modifieras för 
att passa den enskilda individen gäller både moment i undervisningen och be-
skrivningar av eleven, vilket synliggörs i exempel 7.27.  

Exempel 7.28 visar några variationer på nyskapade omdömen. De två om-
dömena i (a) visar litet mått av reproduktion, och där markerar gråtoning och 
understrykning återkommande innehållsliga moment som reproduceras i omdö-
men till två olika elever. Fetstil markerar nyproducerade och individuellt riktade 
formuleringar. De två omdömena i (b) visar hur kreativt utformade omdömen 
utan återanvända fraser skrivna av samma lärare till två olika elever ser ut. 
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inspiration från Ordlistor – grundpaket för lärares professionella språk. Just 
den här typen av repetition är vanlig i Almskolans omdömen.  

I materialet finns även exempel på kopiering med inslag av smärre änd-
ringar, vilket visas i exempel 7.26, där kopiering markeras med grå teckenfärg 
och understrykning, medan fetstilt text visar mindre revideringar, inskott och 
tillägg. I exemplet radbryter jag också texten där det behövs för att tydligare 
visualisera kopieringen. 

 
Exempel 7.26. Kopiering med smärre ändringar (Cajsa-Stina, moderna språk – spanska) 

8b1vt10f Cajsa 8b2vt10f  Carla 
Cajsa, du har liksom förra terminen haft 
en bra start  
och visar på en god förståelse för språket.  
Du uttrycker dig bra skriftligt och muntlig, 
samt visar på en stor vilja att lära dig.  
Du jobbar på bra under lektionerna och är 
alltid fokuserad på ditt arbete och visar fint 
engagemang. Läxläsningen sköter du 
också på ett bra sätt. Våga lite mer och tro 
på dig själv  
– du är duktig! 
I nuläget når du målen för MVG. 
(Du fick även MVG på provet, det bästa 
resultatet i gruppen!)  
Du har under denna termin visat på mycket 
god hörförståelse! Fortsätt att visa vad du 
kan under lektionstid bl.a. genom att räcka 
upp handen. Är något du undrar över så är 
det bara att fråga.   
/Cajsa-Stina Lärare, 2010-04-15 

Carla, du har kommit igång fint även 
denna termin  
och visar på en god förståelse för språket.  
Du uttrycker dig bra skriftligt och muntlig, 
samt visar på en vilja att lära dig. 
Du jobbar på bra under lektionstid och är 
alltid fokuserad på ditt arbete och visar fint 
engagemang. Läxläsningen sköter du 
också på ett bra sätt. Våga lite mer och tro 
på dig själv och din egen förmåga  
– du är duktig! 
(VG på provet med mycket god margi-
nal) 
 
Du har under denna termin visat på mycket 
god hörförståelse!  Fortsätt att visa vad du 
kan under lektionstid bl.a. genom att räcka 
upp handen. Är något du undrar över så är 
det bara att fråga 
 /Cajsa-Stina Lärare, 2010-04-15 

 
Läraren i exempel 7.26 ger alltså i stort sett samma omdöme till de elever som 
hon bedömer i en klass. Omdömena är likalydande för både kontextinformation, 
utvärdering, summering och vägledning. Minimala ändringar som förekommer 
i kopierade omdömen är enstaka tillägg av individuella betyg, provresultat eller 
graderande värdeord, ibland placerade i inskjutna parenteser på lämplig plats i 
omdömet. Många av de texter som är kopierade har ändå ett personligt du-tilltal 
och framstår därmed som individuellt riktade, vilket kanske kan ses som ett ex-
empel på det som ryms i Faircloughs begrepp syntetisk personalisering (Fair-
clough 1989:62, 1992:216, 98f). 

Exempel 7.27 visar komponerade omdömen. I omdömena markerar grå 
teckenfärg och understrykning kopierat ordval eller formulering, medan fetstil 
markerar modifierade och delvis nyproducerade avsnitt. I exemplet radbryter 
jag också texten i omdömena där det behövs för att tydligare visualisera likheter 
och skillnader. 

 
 



131 

Tabell 7.14. Olika typer av självreproduktion (mängd i antal lärare) 
Skola Kopiering  Komponering Nyskapande utformning Dubbla kategorier 
Alm 6  7  2 1 
Bok 0 11 6  0 
Ceder 4  9  4  2 
Alla 10  27 12 3 

 
Tabell 7.14 visar att 10 av materialets 52 lärare kopierar sina egna omdömen, 
varav 6 är lärare på Almskolan och 4 på Cederskolan. Ingen av Boklärarna kan 
kategoriseras som kopierare. Av de 52 lärarna i materialet komponerar 27 om-
dömen. Det är därmed det vanligaste tillvägagångssättet och 7 av dessa är lärare 
på Almskolan, 11 på Bokskolan och 9 på Cederskolan. I materialet är 12 av 52 
lärare nyskapare, 2 är lärare på Almskolan, 6 på Bokskolan och 4 på Cedersko-
lan. Enbart 2 av 52 lärare i materialet är kopierare eller komponerare beroende 
på vilket ämne de bedömer i; 1 är lärare på Almskolan och 1 är lärare på Ceder-
skolan. Läraren på Cederskolan kopierar i ett av de fyra ämnen som hon skriver 
omdömen i och det kopierade består av en informerande sats: ”Vi läser just nu 
om kommunerna”. En lärare på Cederskolan är kopierare i två ämnen, kompo-
nerare i ett tredje och nyskapare i ett fjärde. Lärarens kopierade omdömen består 
av ett informerande meningsfragment ”Ej läst denna termin”. I bilaga 6, tabell 
5 finns en uppställning över vilka lärares omdömen som har placerats i de olika 
kategorierna.  

7.3.3 Formellt institutionellt språkbruk  
I Skolverkets första allmänna styrande råd och stödjande kommentarer, som 
gällde när jag samlade in mitt material, var det ett uttalat råd att en skolas lärare 
skulle utveckla och använda ”ett gemensamt och sakligt språk i dokumenta-
tionen” (2008:10). Det är ett råd som följer två spår, dels en syn på omdömen 
som del av ett system, dels en syn på att ett gemensamt språkbruk kan stärka 
professionen. I enkätstudien framkom röster där Skolverkets rekommendation 
om gemensamt sakligt språk tolkades som ett institutionellt byråkratiskt till-
krånglat språk med beskrivningar som ”byråkratsvenska”, ”massa ord som 
ingen förstår”, ”modeord som analysera och reflektera” och som ett institution-
ellt kollegialt och värderingsfritt språk med beskrivningar som ”Att man använ-
der ett gemensamt sätt att uttrycka samma typ av kunskaper eller utvecklings-
områden” och ”Tydlighet och inga känsloladdade formuleringar”. Genom ex-
empel 7.29 visar och diskuterar jag hur ”institutionellt byråkratiskt språkbruk” 
yttrar sig i en fritext från Almskolans omdömen och i exempel 7.30 visas där-
efter exempel på ett institutionellt kollegialt objektivt språk.  
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Exempel 7.28. Nyskapade omdömen  
a) 8c1vt10p Claes 8c4vt10p Carl 
Cajsa-Greta, 
moderna 
språk – tyska  

Jag tycker tendensen har varit 
positiv sedan samtal med hem-
met, hoppas det håller i sig. 
Claes har goda chanser att nå 
målen för godkänt, bara han 
hänger med på allt vi gör på 
lektionerna och tränar på läxor 
hemma, så att han befäster och 
utökar ordförrådet. Claes gör 
omprov måndag vecka 16. Claes 
har bra uttal och har klarat de 
sista muntliga uppgifterna fint. 

Carl, du arbetar för det mesta 
bra under lektionstid men ger 
ibland upp för lätt. Det är inte 
så lätt att lära sig ett nytt språk, 
man får ha mycket tålamod. Du 
sköter dina läxor bra. Prov 
19,5/72p=omprov på ord- och 
läsförståelse. 

b) 8c9vt10f Catta 8c6vt10f Celinda 
Carl-Erik,  
matematik 

Catta har det jobbigt i matten 
men hon kämpar på bra nu. 
Senaste provet var godkänt di-
rekt. Provet innan, kap 3, är 
fortfarande inte klart, jag kom-
mer att erbjuda Catta att till-
sammans med två andra elever 
få lite extraundervisning. Hop-
pas att det kommer att slå väl 
ut. Kämpa på! 

Celinda gjorde ett riktigt bra 
prov3 i matten. Det var vg. Ty-
värr gick det inte riktigt så bra 
på senaste provet. Det var klart 
godkänt men fem poäng från 
vg. Du kommer igen och siktar 
på VG i fortsättningen - eller 
hur? 

 
Lärare som utformar omdömen nyskapande skriver omdömen som till största 
del består av personligt riktade och språkligt nyproducerade formuleringar. De 
reproducerade inslag som förekommer är informerande avsnitt om genomförda 
eller kommande moment. De informerande avsnitten är identiskt återkommande 
till innehåll och språklig form. I de bedömande avsnitten kan reproduktionen 
vara innehållslig och strukturell, det vill säga samma moment tas upp i samma 
ordning, men själva beskrivningen är individuellt riktad och formuleringarna 
språkligt nyproducerade och alltså kreativt utformade.  

Värt att påpeka i de omdömen som visats i exemplen i detta avsnitt är vari-
ationen av tilltal i andra och tredje person. I en del omdömen använder läraren 
ett direkt du-tilltal till eleven som i exempel 7.26, men i andra som i exempel 
7.28 omtalas eleven i tredjeperson. Ett återkommande mönster i flera omdömen 
är att de inleds med inkluderande vi-tilltal (som i 7.27) för att antingen växla till 
ett omtal om eleven i tredje person och därefter övergå till ett du-tilltal, eller 
välja att omtala eller tilltala. Dessa variationer av tilltal och omtal ger en bild av 
skriftliga omdömens komplexa mottagarsituation – texterna ska kunna läsas av 
kolleger, vårdnadshavare och elever. 

I tabell 7.14 visas en uppställning av hur de olika typerna av självreproduk-
tion fördelar sig dels i materialet som helhet, dels mellan olika skolor och mal-
lar. I kolumnen ”dubbla kategorier” placeras lärare vars omdömen kan räknas 
till fler än en kategori beroende på vilket ämne läraren skriver omdömen i. 
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Tabell 7.14. Olika typer av självreproduktion (mängd i antal lärare) 
Skola Kopiering  Komponering Nyskapande utformning Dubbla kategorier 
Alm 6  7  2 1 
Bok 0 11 6  0 
Ceder 4  9  4  2 
Alla 10  27 12 3 

 
Tabell 7.14 visar att 10 av materialets 52 lärare kopierar sina egna omdömen, 
varav 6 är lärare på Almskolan och 4 på Cederskolan. Ingen av Boklärarna kan 
kategoriseras som kopierare. Av de 52 lärarna i materialet komponerar 27 om-
dömen. Det är därmed det vanligaste tillvägagångssättet och 7 av dessa är lärare 
på Almskolan, 11 på Bokskolan och 9 på Cederskolan. I materialet är 12 av 52 
lärare nyskapare, 2 är lärare på Almskolan, 6 på Bokskolan och 4 på Cedersko-
lan. Enbart 2 av 52 lärare i materialet är kopierare eller komponerare beroende 
på vilket ämne de bedömer i; 1 är lärare på Almskolan och 1 är lärare på Ceder-
skolan. Läraren på Cederskolan kopierar i ett av de fyra ämnen som hon skriver 
omdömen i och det kopierade består av en informerande sats: ”Vi läser just nu 
om kommunerna”. En lärare på Cederskolan är kopierare i två ämnen, kompo-
nerare i ett tredje och nyskapare i ett fjärde. Lärarens kopierade omdömen består 
av ett informerande meningsfragment ”Ej läst denna termin”. I bilaga 6, tabell 
5 finns en uppställning över vilka lärares omdömen som har placerats i de olika 
kategorierna.  

7.3.3 Formellt institutionellt språkbruk  
I Skolverkets första allmänna styrande råd och stödjande kommentarer, som 
gällde när jag samlade in mitt material, var det ett uttalat råd att en skolas lärare 
skulle utveckla och använda ”ett gemensamt och sakligt språk i dokumenta-
tionen” (2008:10). Det är ett råd som följer två spår, dels en syn på omdömen 
som del av ett system, dels en syn på att ett gemensamt språkbruk kan stärka 
professionen. I enkätstudien framkom röster där Skolverkets rekommendation 
om gemensamt sakligt språk tolkades som ett institutionellt byråkratiskt till-
krånglat språk med beskrivningar som ”byråkratsvenska”, ”massa ord som 
ingen förstår”, ”modeord som analysera och reflektera” och som ett institution-
ellt kollegialt och värderingsfritt språk med beskrivningar som ”Att man använ-
der ett gemensamt sätt att uttrycka samma typ av kunskaper eller utvecklings-
områden” och ”Tydlighet och inga känsloladdade formuleringar”. Genom ex-
empel 7.29 visar och diskuterar jag hur ”institutionellt byråkratiskt språkbruk” 
yttrar sig i en fritext från Almskolans omdömen och i exempel 7.30 visas där-
efter exempel på ett institutionellt kollegialt objektivt språk.  
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Exempel 7.28. Nyskapade omdömen  
a) 8c1vt10p Claes 8c4vt10p Carl 
Cajsa-Greta, 
moderna 
språk – tyska  

Jag tycker tendensen har varit 
positiv sedan samtal med hem-
met, hoppas det håller i sig. 
Claes har goda chanser att nå 
målen för godkänt, bara han 
hänger med på allt vi gör på 
lektionerna och tränar på läxor 
hemma, så att han befäster och 
utökar ordförrådet. Claes gör 
omprov måndag vecka 16. Claes 
har bra uttal och har klarat de 
sista muntliga uppgifterna fint. 

Carl, du arbetar för det mesta 
bra under lektionstid men ger 
ibland upp för lätt. Det är inte 
så lätt att lära sig ett nytt språk, 
man får ha mycket tålamod. Du 
sköter dina läxor bra. Prov 
19,5/72p=omprov på ord- och 
läsförståelse. 

b) 8c9vt10f Catta 8c6vt10f Celinda 
Carl-Erik,  
matematik 

Catta har det jobbigt i matten 
men hon kämpar på bra nu. 
Senaste provet var godkänt di-
rekt. Provet innan, kap 3, är 
fortfarande inte klart, jag kom-
mer att erbjuda Catta att till-
sammans med två andra elever 
få lite extraundervisning. Hop-
pas att det kommer att slå väl 
ut. Kämpa på! 

Celinda gjorde ett riktigt bra 
prov3 i matten. Det var vg. Ty-
värr gick det inte riktigt så bra 
på senaste provet. Det var klart 
godkänt men fem poäng från 
vg. Du kommer igen och siktar 
på VG i fortsättningen - eller 
hur? 

 
Lärare som utformar omdömen nyskapande skriver omdömen som till största 
del består av personligt riktade och språkligt nyproducerade formuleringar. De 
reproducerade inslag som förekommer är informerande avsnitt om genomförda 
eller kommande moment. De informerande avsnitten är identiskt återkommande 
till innehåll och språklig form. I de bedömande avsnitten kan reproduktionen 
vara innehållslig och strukturell, det vill säga samma moment tas upp i samma 
ordning, men själva beskrivningen är individuellt riktad och formuleringarna 
språkligt nyproducerade och alltså kreativt utformade.  

Värt att påpeka i de omdömen som visats i exemplen i detta avsnitt är vari-
ationen av tilltal i andra och tredje person. I en del omdömen använder läraren 
ett direkt du-tilltal till eleven som i exempel 7.26, men i andra som i exempel 
7.28 omtalas eleven i tredjeperson. Ett återkommande mönster i flera omdömen 
är att de inleds med inkluderande vi-tilltal (som i 7.27) för att antingen växla till 
ett omtal om eleven i tredje person och därefter övergå till ett du-tilltal, eller 
välja att omtala eller tilltala. Dessa variationer av tilltal och omtal ger en bild av 
skriftliga omdömens komplexa mottagarsituation – texterna ska kunna läsas av 
kolleger, vårdnadshavare och elever. 

I tabell 7.14 visas en uppställning av hur de olika typerna av självreproduk-
tion fördelar sig dels i materialet som helhet, dels mellan olika skolor och mal-
lar. I kolumnen ”dubbla kategorier” placeras lärare vars omdömen kan räknas 
till fler än en kategori beroende på vilket ämne läraren skriver omdömen i. 
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temat ung Kille/Tjej idag där du genom att tolka, förstå och sammanställa bilder 
och text i olika sammanhang övar din förmåga att reflektera och kommunicera 
kring budskap om känslor och könsroller i det samhälle som du lever och befinner 
dig i;  
text i olika sammanhang;  
din förmåga att reflektera och kommunicera kring budskap om känslor och köns-
roller i det samhälle som du lever och befinner dig i; 
budskap om känslor och könsroller i det samhälle som du lever och befinner dig 
i;  
det samhälle som du lever och befinner dig i. 

 
Detta nominala språkbruk är särskilt vanligt när lärare ger kontextinformation i 
omdömen, och exempel 7.29 är ett av flera exempel på hur ett institutionellt och 
byråkratiskt språkbruk yttrar sig i skriftliga omdömen.  

Genom exempel 7.30 visar och diskuterar jag hur ett kollegialt och förment 
värderingsfritt språkbruk tar sig uttryck i en fritext hämtad från Almskolans om-
dömen. 
  
Exempel 7.30. Kollegialt och objektivt språkbruk 

Ann-Charlotte, 
hemkunskap 
 

Du kan arbeta självständigt och tillsammans med andra 
Du kan planera och tillaga måltider 
Du har kunskaper om resurshushållning 
För att nå nästa nivå behöver du kunna välja metoder och 
redskap på ett för situationen funktionellt sätt och visa skicklig-
het i det praktiska arbetet. 
För att nå nästa nivå behöver du visa i dina kunskaper om resurs-
hushållning i val och handlingar 

 
Typiskt för det kollegialt unisona mönster som visas i exempel 7.30 och som 
återkommer i flera av Almskolans fritexter när de utvärderar och vägleder är att 
det verkar uppbyggt utifrån en gemensam princip. Eleven omtalas med ett ”du” 
som har rollen som förstadeltagare och aktör eller bärare i fritextens satser. 
Förstadeltagaren följs av ett materiellt verb (”kan arbeta”, ”kan planera”) eller 
av ett relationellt verb (”har”). Satserna byggs i vissa fall också ut med andra-
deltagare och omständigheter som specificerar vad eleven kan eller gör och på 
vilket sätt det görs. Strukturen leder till repetitiva fundament och ett ovarierat 
språkbruk. Eftersom det här sättet att utforma omdömen på är så vanligt i Alm-
skolans omdömen kan man diskutera om det inte rör sig om en användning av 
så kallade ”skalfraser” som hämtat inspiration från Ordlistor – grundpaket för 
lärares professionella språk, ett hjälpmedel som enligt intervju med Almsko-
lans rektor och enligt utsagor i lärarenkäterna används bland Almskolans lärare. 
Likvärdigheten kan tolkas som att lärarna följer riktlinjerna, men också som att 
de agerar osjälvständigt och inte autonomt.  
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Exempel 7.29. Institutionellt byråkratiskt språkbruk 
Ann-Marie, bild 
 

Du har använt dig av traditionella hantverksmetoder i framställan 
av en lerskulptur. Genom arbetet med din bildmapp har du utveck-
lat din förmåga att arbeta med collageteknik med skilda material. 
Inom arbetsområdet stilisering har du utvecklats genom att lära 
dig bla att tänka i form och enkelhet. Du har även övat upp din 
förmåga att arbeta med formgivning genom att skapa ett mönster. 
Detta genom att du har undersökt ett föremål och gjort skisser på 
det. Du har arbetat i olika steg genom att undersöka och utveckla 
dina bilder så att du sedan kunde göra en schablon som du tryckte 
till ett mönster. (på detta arbete fick du VG). Pågående arbete är 
temat ”Ung Kille/Tjej idag”, där du genom att tolka, förstå, fram-
ställa bilder och text i olika sammanhang, övar din förmåga at re-
flektera och kommunicera kring budskap om känslor och köns-
roller i det samhälle som du lever och befinner dig i. Du är på väg 
att utveckla din förmåga att samarbete och framföra dina åsikter 
genom olika laborationer inom bildområdet: text, foto, och skulp-
tur. 

 
I exempel 7.29 är språkanvändningen byråkratisk med avledningar, samman-
sättningar och långa nominalfraser utbyggda med bisatser, infinitivfraser och 
prepositionsfraser som i meningen ”Pågående arbete är temat ’Ung Kille/Tjej 
idag’, där du genom att tolka, förstå, framställa bilder och text i olika samman-
hang, övar din förmåga att reflektera och kommunicera, kring budskap om käns-
lor och könsroller i det samhälle som du lever och befinner dig i”. Typiskt för 
byråkratiska eller mer formella texter är att de vanligtvis är nominala och mo-
nologiska. Den nominala språkkoden utmärks av många substantiv på bekost-
nad av verb och pronomen, flera långa nominalfraser och attributiva preposit-
ionsfraser, få bisatser och långa meningar som i regel orsakas av långa nominal-
fraser, samordningar och uppräkningar (jfr Hellspong & Ledin 1997:78). Byrå-
kratiska och mer formella texter har vanligtvis också en distanserad och oper-
sonlig ton som understöds av inslag såsom formord, passiver och en osynlig 
författare. Holmberg & Karlsson 2006:42 menar att ”[l]ånga subjekt ger ett for-
mellt intryck eftersom vi som läsare får vänta så länge på att subjekt och finit 
ska ha gjort satsen klar för respons”. Att exemplet ovan är distanserat och no-
minalt märks på mängden substantiv (20) i relation till mängden verb (13). 
Bland substantiven finns enklare konkreta former som ”kille”, ”tjej”, ”foto”, 
”skulptur” och ”bilder”, men även mer abstrakta, avledda och sammansatta som 
”förmåga”, ”åsikter”, ”könsroller”, ”bildområdet och sammanhang”. Bland ver-
ben märks processer som ”tolka”, ”förstå”, ”framställa”, ”övar”, ”reflektera”, 
”kommunicera”, ”lever”, ”befinner”, ”är”, ”utveckla”, ”samarbeta” och ”fram-
föra”. Det som främst gör att texten uppfattas som tung är dock de utbyggda 
nominalfraserna med attributiva efterställda prepositionsfraser och bisatser:  
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temat ung Kille/Tjej idag där du genom att tolka, förstå och sammanställa bilder 
och text i olika sammanhang övar din förmåga att reflektera och kommunicera 
kring budskap om känslor och könsroller i det samhälle som du lever och befinner 
dig i;  
text i olika sammanhang;  
din förmåga att reflektera och kommunicera kring budskap om känslor och köns-
roller i det samhälle som du lever och befinner dig i; 
budskap om känslor och könsroller i det samhälle som du lever och befinner dig 
i;  
det samhälle som du lever och befinner dig i. 

 
Detta nominala språkbruk är särskilt vanligt när lärare ger kontextinformation i 
omdömen, och exempel 7.29 är ett av flera exempel på hur ett institutionellt och 
byråkratiskt språkbruk yttrar sig i skriftliga omdömen.  

Genom exempel 7.30 visar och diskuterar jag hur ett kollegialt och förment 
värderingsfritt språkbruk tar sig uttryck i en fritext hämtad från Almskolans om-
dömen. 
  
Exempel 7.30. Kollegialt och objektivt språkbruk 

Ann-Charlotte, 
hemkunskap 
 

Du kan arbeta självständigt och tillsammans med andra 
Du kan planera och tillaga måltider 
Du har kunskaper om resurshushållning 
För att nå nästa nivå behöver du kunna välja metoder och 
redskap på ett för situationen funktionellt sätt och visa skicklig-
het i det praktiska arbetet. 
För att nå nästa nivå behöver du visa i dina kunskaper om resurs-
hushållning i val och handlingar 

 
Typiskt för det kollegialt unisona mönster som visas i exempel 7.30 och som 
återkommer i flera av Almskolans fritexter när de utvärderar och vägleder är att 
det verkar uppbyggt utifrån en gemensam princip. Eleven omtalas med ett ”du” 
som har rollen som förstadeltagare och aktör eller bärare i fritextens satser. 
Förstadeltagaren följs av ett materiellt verb (”kan arbeta”, ”kan planera”) eller 
av ett relationellt verb (”har”). Satserna byggs i vissa fall också ut med andra-
deltagare och omständigheter som specificerar vad eleven kan eller gör och på 
vilket sätt det görs. Strukturen leder till repetitiva fundament och ett ovarierat 
språkbruk. Eftersom det här sättet att utforma omdömen på är så vanligt i Alm-
skolans omdömen kan man diskutera om det inte rör sig om en användning av 
så kallade ”skalfraser” som hämtat inspiration från Ordlistor – grundpaket för 
lärares professionella språk, ett hjälpmedel som enligt intervju med Almsko-
lans rektor och enligt utsagor i lärarenkäterna används bland Almskolans lärare. 
Likvärdigheten kan tolkas som att lärarna följer riktlinjerna, men också som att 
de agerar osjälvständigt och inte autonomt.  
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Exempel 7.29. Institutionellt byråkratiskt språkbruk 
Ann-Marie, bild 
 

Du har använt dig av traditionella hantverksmetoder i framställan 
av en lerskulptur. Genom arbetet med din bildmapp har du utveck-
lat din förmåga att arbeta med collageteknik med skilda material. 
Inom arbetsområdet stilisering har du utvecklats genom att lära 
dig bla att tänka i form och enkelhet. Du har även övat upp din 
förmåga att arbeta med formgivning genom att skapa ett mönster. 
Detta genom att du har undersökt ett föremål och gjort skisser på 
det. Du har arbetat i olika steg genom att undersöka och utveckla 
dina bilder så att du sedan kunde göra en schablon som du tryckte 
till ett mönster. (på detta arbete fick du VG). Pågående arbete är 
temat ”Ung Kille/Tjej idag”, där du genom att tolka, förstå, fram-
ställa bilder och text i olika sammanhang, övar din förmåga at re-
flektera och kommunicera kring budskap om känslor och köns-
roller i det samhälle som du lever och befinner dig i. Du är på väg 
att utveckla din förmåga att samarbete och framföra dina åsikter 
genom olika laborationer inom bildområdet: text, foto, och skulp-
tur. 

 
I exempel 7.29 är språkanvändningen byråkratisk med avledningar, samman-
sättningar och långa nominalfraser utbyggda med bisatser, infinitivfraser och 
prepositionsfraser som i meningen ”Pågående arbete är temat ’Ung Kille/Tjej 
idag’, där du genom att tolka, förstå, framställa bilder och text i olika samman-
hang, övar din förmåga att reflektera och kommunicera, kring budskap om käns-
lor och könsroller i det samhälle som du lever och befinner dig i”. Typiskt för 
byråkratiska eller mer formella texter är att de vanligtvis är nominala och mo-
nologiska. Den nominala språkkoden utmärks av många substantiv på bekost-
nad av verb och pronomen, flera långa nominalfraser och attributiva preposit-
ionsfraser, få bisatser och långa meningar som i regel orsakas av långa nominal-
fraser, samordningar och uppräkningar (jfr Hellspong & Ledin 1997:78). Byrå-
kratiska och mer formella texter har vanligtvis också en distanserad och oper-
sonlig ton som understöds av inslag såsom formord, passiver och en osynlig 
författare. Holmberg & Karlsson 2006:42 menar att ”[l]ånga subjekt ger ett for-
mellt intryck eftersom vi som läsare får vänta så länge på att subjekt och finit 
ska ha gjort satsen klar för respons”. Att exemplet ovan är distanserat och no-
minalt märks på mängden substantiv (20) i relation till mängden verb (13). 
Bland substantiven finns enklare konkreta former som ”kille”, ”tjej”, ”foto”, 
”skulptur” och ”bilder”, men även mer abstrakta, avledda och sammansatta som 
”förmåga”, ”åsikter”, ”könsroller”, ”bildområdet och sammanhang”. Bland ver-
ben märks processer som ”tolka”, ”förstå”, ”framställa”, ”övar”, ”reflektera”, 
”kommunicera”, ”lever”, ”befinner”, ”är”, ”utveckla”, ”samarbeta” och ”fram-
föra”. Det som främst gör att texten uppfattas som tung är dock de utbyggda 
nominalfraserna med attributiva efterställda prepositionsfraser och bisatser:  
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fungera begränsande på formuleringarna. I enkäterna i kapitel 6 påtalar några 
Cederlärare också att ”mycket handlar om att bocka av uppgifter”, vilket kan 
förklara kortfattade tabellariska uppställningar som i b) i exempel 7.31. En Ce-
derlärare menar att omdömenas längd och utformning hänger samman med ål-
der och erfarenhet hos skribenten: ”Några lärare som varit med länge skriver 
bara enstaka ord, somliga noterar endast provresultat. Många unga ambitiösa 
lärare lägger mer energi på att formulera sig korrekt och sakligt” (Cederlärare). 

I språkhandlingsanalysen i avsnitt 7.1.5, 7.1.6 och 7.1.7 synliggörs också 
fritexternas informella sida. Såväl bekräftelse- och informationssökande frågor 
som önskningar, uppmuntrande utrop, adresseringar och subjektiva attityd- och 
känslouttryck förekommer i materialet och gör fritexter i materialet informella. 
Också överbruk av skiljetecken (”Du som har en sådan fin sångröst borde sjunga 
mer!!!!!”) och versaler (UTMÄRKT!) är drag på teckennivå som gör texterna 
informella och vardagliga. Texternas informella drag kan ifrågasättas i myndig-
hetsutövande perspektiv men fyller en viktig funktion för att motivera och få 
elever att utvecklas.  

7.3.5 Slutsatser – språklig utformning och formalitetsgrader  
I avsnitt 7.3 har jag exemplifierat hur olika tolkningar av allmänna råd och rikt-
linjer blir synliga i språkbruket i lärarnas texter. Till övervägande del är mate-
rialet monologiskt, nominalt, sakligt och objektivt. Men verbala, dialogiska, 
subjektiva, känsloladdade, personliga och engagerade utsagor förekommer och 
gör att omdömena som helhet balanserar på skalan formellt distanserat – infor-
mellt närhetskapande språkbruk. Det kan förklaras dels av motstridiga riktlinjer 
för skrivandet, dels av omdömenas mångbottnade funktioner: att texterna både 
ska vara summerande och framåtsyftande. Mönster och variationer i texternas 
utformning kan ses som olika strategier för att bemästra en komplex kommuni-
kationssituation. En tolkning som lärarna i mitt material gör av Skolverkets re-
kommendation – att de ska utveckla ett gemensamt sakligt språkbruk i doku-
mentationen – är att ett sådant språkbruk är ett enhetligt språkbruk där läraren 
använder sig av samma ord och fraser i sina bedömningar av olika elever. I 
analyser av fritextmaterialet blir denna tolkning explicit synlig. Enskilda lärare 
i materialet klipper och klistrar i sina omdömen och ger med mindre bearbet-
ningar samma omdöme till alla sina elever. Det kan dels tolkas som att läraren 
försöker möta kravet på ett gemensamt språkbruk, dels som en överlevnadsstra-
tegi för att minska arbetsbördan och klara av att skriva många omdömen. Ett 
sätt för lärarna att framstå som professionella och bemöta förväntningen på ett 
gemensamt sakligt språkbruk, är att lärarna formulerar sig på ett likalydande 
sätt i omdömen riktade till olika elever. För att inte hamna i konflikt med om-
dömets individuella syfte använder lärarna ett du-tilltal i omdömena. Det ger 
visserligen ett gemensamt språkbruk för lärare, men frågan är hur individuali-
serat ett omdöme blir för eleverna när i princip alla omdömen ser likadana ut. 

Språkbruket kan beskrivas som strategiskt och du-inslaget som en syntetisk 
personalisering (Fairclough 1992:216, 98f). All kopiering är inte heller av ondo. 
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I både exempel 7.29 och exempel 7.30 vill jag påpeka förekomsten av pro-
nomina ”du” och ”dina” som ger texterna ett personligt tilltal och som tillsam-
mans med blandningen av konkreta och abstrakta substantiv balanserar upp det 
formella språkbruket i omdömena. Detta balanserade bruk kan också tolkas som 
att lärarna riktar sig till olika mottagare i omdömet och visa på den komplexa 
skrivsituation som obligatoriska skriftliga omdömen är en del av. För att framstå 
som institutionellt eller kollegialt professionella, kan lärare exempelvis formu-
lera sig på ett likalydande sätt i omdömen riktade till olika elever, samtidigt som 
de för att inte hamna i konflikt med omdömets individuella syfte använder ett 
du-tilltal i omdömena. Språkbruket blir därmed strategiskt, simulerat och instru-
mentellt, snarare än funktionellt kommunikativt (jfr Habermas 1984). Sådant 
simulerat språkbruk kan få konsekvenser för lärares trovärdighet om det före-
kommer i andra delar av skriftliga omdömen än i kontextinformation.  

7.3.4 Informellt och kontextbundet språkbruk 
Ett sätt att lösa dilemmat med tidsbrist som lärarna påtalar i kapitel 6 är att skriva 
kortfattat och kontextbundet. Kortfattade och kontextbundna texter gör också 
texterna informella. I exempel 7.31 visas några omdömen som jag kategoriserar 
som informella och kontextbundna. 

 
Exempel 7.31. Exempel på informellt och kontextbundet språk 

a) Alf-Gösta, träslöjd JOBBAR MYCKET BRA FORTSÄTT SÅ. 
b) Alf-Åke, biologi 1) Matsmältning = OK 

2) Andning tom Njurar = bra 
3) Skelett = BRA 
4) Repetition människokroppen = ok- 
Tillämpa ”gammal” kunskap för att jämföra, visa för-
ståelse och dra slutsatser 
(ditt G är MYCKET starkt) 

c) Carl-Bertil, geografi  Når G på förhör Insatser på lektionerna knappt g-
mässiga  

d) C-D, syslöjd Du har ett starkt G. Öka hastigheten ngt, jobba efter 
arb beskrivn och tänk på att lämna in stickningen till 
i början av juni. 

e) Carl-Erik, biologi 
 
 

Arbetat bra. Visar intresse. Fr v.15 prov ”Hälsa och 
ohälsa”. Just börjat ”Tillsammans”. Fortsätt kämpa 
och visa bra resultat. 
 

Det kortaste omdömet i det insamlade materialet innehåller 6 ord, och stora de-
lar av fritexterna utgörs av ofullständiga meningar, utrop eller meningsfrag-
ment, där subjekt eller andra satsdelar, liksom förtydligande konnektiver och 
bindeord ofta utelämnas. Detta synliggörs i omdömena i exempel 7.31 ovan. 
Holmberg & Karlsson (2008:51) menar att subjektet i påståendesatser ofta un-
derförstås ”i kontexter med informell relation mellan talarna (eller mellan skri-
bent och läsare)” eftersom ”det är helt klart ur sammanhanget”. Kortfattade och 
kontextbundna fritexter är särskilt vanliga i Cederskolans omdömen, vilket kan 
förklaras av att lärarna skriver sina omdömen i en inrutad tabell som verkar 
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fungera begränsande på formuleringarna. I enkäterna i kapitel 6 påtalar några 
Cederlärare också att ”mycket handlar om att bocka av uppgifter”, vilket kan 
förklara kortfattade tabellariska uppställningar som i b) i exempel 7.31. En Ce-
derlärare menar att omdömenas längd och utformning hänger samman med ål-
der och erfarenhet hos skribenten: ”Några lärare som varit med länge skriver 
bara enstaka ord, somliga noterar endast provresultat. Många unga ambitiösa 
lärare lägger mer energi på att formulera sig korrekt och sakligt” (Cederlärare). 

I språkhandlingsanalysen i avsnitt 7.1.5, 7.1.6 och 7.1.7 synliggörs också 
fritexternas informella sida. Såväl bekräftelse- och informationssökande frågor 
som önskningar, uppmuntrande utrop, adresseringar och subjektiva attityd- och 
känslouttryck förekommer i materialet och gör fritexter i materialet informella. 
Också överbruk av skiljetecken (”Du som har en sådan fin sångröst borde sjunga 
mer!!!!!”) och versaler (UTMÄRKT!) är drag på teckennivå som gör texterna 
informella och vardagliga. Texternas informella drag kan ifrågasättas i myndig-
hetsutövande perspektiv men fyller en viktig funktion för att motivera och få 
elever att utvecklas.  

7.3.5 Slutsatser – språklig utformning och formalitetsgrader  
I avsnitt 7.3 har jag exemplifierat hur olika tolkningar av allmänna råd och rikt-
linjer blir synliga i språkbruket i lärarnas texter. Till övervägande del är mate-
rialet monologiskt, nominalt, sakligt och objektivt. Men verbala, dialogiska, 
subjektiva, känsloladdade, personliga och engagerade utsagor förekommer och 
gör att omdömena som helhet balanserar på skalan formellt distanserat – infor-
mellt närhetskapande språkbruk. Det kan förklaras dels av motstridiga riktlinjer 
för skrivandet, dels av omdömenas mångbottnade funktioner: att texterna både 
ska vara summerande och framåtsyftande. Mönster och variationer i texternas 
utformning kan ses som olika strategier för att bemästra en komplex kommuni-
kationssituation. En tolkning som lärarna i mitt material gör av Skolverkets re-
kommendation – att de ska utveckla ett gemensamt sakligt språkbruk i doku-
mentationen – är att ett sådant språkbruk är ett enhetligt språkbruk där läraren 
använder sig av samma ord och fraser i sina bedömningar av olika elever. I 
analyser av fritextmaterialet blir denna tolkning explicit synlig. Enskilda lärare 
i materialet klipper och klistrar i sina omdömen och ger med mindre bearbet-
ningar samma omdöme till alla sina elever. Det kan dels tolkas som att läraren 
försöker möta kravet på ett gemensamt språkbruk, dels som en överlevnadsstra-
tegi för att minska arbetsbördan och klara av att skriva många omdömen. Ett 
sätt för lärarna att framstå som professionella och bemöta förväntningen på ett 
gemensamt sakligt språkbruk, är att lärarna formulerar sig på ett likalydande 
sätt i omdömen riktade till olika elever. För att inte hamna i konflikt med om-
dömets individuella syfte använder lärarna ett du-tilltal i omdömena. Det ger 
visserligen ett gemensamt språkbruk för lärare, men frågan är hur individuali-
serat ett omdöme blir för eleverna när i princip alla omdömen ser likadana ut. 

Språkbruket kan beskrivas som strategiskt och du-inslaget som en syntetisk 
personalisering (Fairclough 1992:216, 98f). All kopiering är inte heller av ondo. 
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I både exempel 7.29 och exempel 7.30 vill jag påpeka förekomsten av pro-
nomina ”du” och ”dina” som ger texterna ett personligt tilltal och som tillsam-
mans med blandningen av konkreta och abstrakta substantiv balanserar upp det 
formella språkbruket i omdömena. Detta balanserade bruk kan också tolkas som 
att lärarna riktar sig till olika mottagare i omdömet och visa på den komplexa 
skrivsituation som obligatoriska skriftliga omdömen är en del av. För att framstå 
som institutionellt eller kollegialt professionella, kan lärare exempelvis formu-
lera sig på ett likalydande sätt i omdömen riktade till olika elever, samtidigt som 
de för att inte hamna i konflikt med omdömets individuella syfte använder ett 
du-tilltal i omdömena. Språkbruket blir därmed strategiskt, simulerat och instru-
mentellt, snarare än funktionellt kommunikativt (jfr Habermas 1984). Sådant 
simulerat språkbruk kan få konsekvenser för lärares trovärdighet om det före-
kommer i andra delar av skriftliga omdömen än i kontextinformation.  

7.3.4 Informellt och kontextbundet språkbruk 
Ett sätt att lösa dilemmat med tidsbrist som lärarna påtalar i kapitel 6 är att skriva 
kortfattat och kontextbundet. Kortfattade och kontextbundna texter gör också 
texterna informella. I exempel 7.31 visas några omdömen som jag kategoriserar 
som informella och kontextbundna. 

 
Exempel 7.31. Exempel på informellt och kontextbundet språk 

a) Alf-Gösta, träslöjd JOBBAR MYCKET BRA FORTSÄTT SÅ. 
b) Alf-Åke, biologi 1) Matsmältning = OK 

2) Andning tom Njurar = bra 
3) Skelett = BRA 
4) Repetition människokroppen = ok- 
Tillämpa ”gammal” kunskap för att jämföra, visa för-
ståelse och dra slutsatser 
(ditt G är MYCKET starkt) 

c) Carl-Bertil, geografi  Når G på förhör Insatser på lektionerna knappt g-
mässiga  

d) C-D, syslöjd Du har ett starkt G. Öka hastigheten ngt, jobba efter 
arb beskrivn och tänk på att lämna in stickningen till 
i början av juni. 

e) Carl-Erik, biologi 
 
 

Arbetat bra. Visar intresse. Fr v.15 prov ”Hälsa och 
ohälsa”. Just börjat ”Tillsammans”. Fortsätt kämpa 
och visa bra resultat. 
 

Det kortaste omdömet i det insamlade materialet innehåller 6 ord, och stora de-
lar av fritexterna utgörs av ofullständiga meningar, utrop eller meningsfrag-
ment, där subjekt eller andra satsdelar, liksom förtydligande konnektiver och 
bindeord ofta utelämnas. Detta synliggörs i omdömena i exempel 7.31 ovan. 
Holmberg & Karlsson (2008:51) menar att subjektet i påståendesatser ofta un-
derförstås ”i kontexter med informell relation mellan talarna (eller mellan skri-
bent och läsare)” eftersom ”det är helt klart ur sammanhanget”. Kortfattade och 
kontextbundna fritexter är särskilt vanliga i Cederskolans omdömen, vilket kan 
förklaras av att lärarna skriver sina omdömen i en inrutad tabell som verkar 
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7.4 Sammanfattande analys och slutsatser: 
professionella roller i skriftliga omdömen 

I detta summerande avsnitt knyter jag samman analyserna av språkhandlingar, 
bedömningsnivåer och språklig utformning och analyserar och resonerar om 
vilka mönster som lärarnas språkbruk aktualiserar. Genom analysen av materia-
let framträder fyra typiska roller som lärare ikläder sig och växlar mellan när de 
navigerar mellan institutionella och sociala förväntningar på omdömenas 
funktion, fokus och form: rapportören, processaren, fostraren och coachen. De 
fyra rollerna placerar sig längs en interpersonell kommunikationsaxel och en 
ideationell bedömningsaxel enligt fyrfältaren i figur 7.2 nedan. 

 

 
Figur 7.2. Fyra professionella roller i lärares bedömningsspråk 
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Ett omdöme med reproducerande inslag måste inte per automatik vara sämre än 
ett som är helt språkligt nyproducerat och unikt. Det beror på vad det är som 
reproduceras och på vilket sätt. Innehållslig produktionen garanterar i viss mån 
att läraren bedömer samma saker (eller åtminstone skriver om samma saker i 
omdömena) till olika elever. Därmed framstår bedömningen som rättssäker. Det 
kan dock diskuteras hur individuella omdömena egentligen är om bedömningar 
av enskilda elevers kunskaper och kompetenser uttrycks med samma formule-
ringar för alla elever i en klass. I enkäten kan lärarnas svar tolkas som att det 
inte finns tid till att skriva individuellt och att man därför använder sig av mer 
generella kommentarer som kan vara giltiga för en större skara elever. Även om 
det är konkreta moment som informeras om blir omdömena i praktiken all-
männa.  

I texternas innehåll och form framträder ett professionellt språkbruk som 
består av en balans mellan tre diskurser: 

 
 En institutionell systemdiskurs där språkbruket är allmänt hållet, klippt och 

klistrat samt fokuserar på avstämning och kontroll av kunskaper och proces-
ser som kan relateras till målformuleringar i kursplaner och läroplan. 
 

 En kontextnära erfarenhetsdiskurs där undervisning och lektionsaktiviteter 
synliggörs och där andra texter i skoldiskursen refereras som åtgärdspro-
gram, andra omdömen och kommentarer på genomförda uppgifter. Innehål-
let i texterna fokuserar också aktiviteter, närvaro och resultatprestationer. 
Texterna är kortfattade eller tabellariska och har likheter med minnesanteck-
ningar.  

 
 En personlig individdiskurs med ett positivt, uppskattande och dialogiskt 

språkbruk där innehållet fokuserar individens personliga egenskaper, 
beteenden och utveckling. 

 
Förutom ett institutionellt formellt språkbruk och ett informellt dialogiskt språk-
bruk har analyserna också visat att lärare använder ett institutionellt kollegialt 
såväl som kontextnära informellt språkbruk och därigenom alltså balanserar 
mellan ytterligheterna institutionellt byråkratiskt och personligt språkbruk.  
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7.4 Sammanfattande analys och slutsatser: 
professionella roller i skriftliga omdömen 

I detta summerande avsnitt knyter jag samman analyserna av språkhandlingar, 
bedömningsnivåer och språklig utformning och analyserar och resonerar om 
vilka mönster som lärarnas språkbruk aktualiserar. Genom analysen av materia-
let framträder fyra typiska roller som lärare ikläder sig och växlar mellan när de 
navigerar mellan institutionella och sociala förväntningar på omdömenas 
funktion, fokus och form: rapportören, processaren, fostraren och coachen. De 
fyra rollerna placerar sig längs en interpersonell kommunikationsaxel och en 
ideationell bedömningsaxel enligt fyrfältaren i figur 7.2 nedan. 

 

 
Figur 7.2. Fyra professionella roller i lärares bedömningsspråk 
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såväl som kontextnära informellt språkbruk och därigenom alltså balanserar 
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bra resultat även då”) eller korta påståenden med förpliktelsemodalitet (”men 
behöver förbättra dig lite”). Rapportören är alltså resultatinriktad och sakorien-
terad. Kommunikationssättet blir därför gärna informellt och rakt på sak med 
utvärderingar i form av rapporteringslistor och vägledning i form av punktlistor. 
Exempel 7.32 visar ett skriftligt omdöme så som det tar sig uttryck hos en i 
många delar typisk rapportör. 

 
Exempel 7.32. En typisk rapportör – Alf-Johan, idrott, 8c1vt10f Alicia 

Skriftligt omdöme 
 
Beskrivning av elevens nuvarande kunskaper 
Kondition/styrka: vG 
Friidrott: vG 
Bollspel: vG 
Redskap: mvG 
Dans: mvG 
Racketspel: vG 
Ledarskap: vG 
Alicia har goda chanser att nå MVG om hon visar upp samma resultat på de återstå-
ende momenten.   Alf-Johan Lärare åå-mm-dd 
 
Detta kan/behöver utvecklas 
bredden av fysiska aktiviteter, att bli säkrare och utvecklas inom alla områden 
kan ibland vara lite av en "slowstarter", jobba bort det. 
   Alf-Johan Lärare åå-mm-dd 
Bedömning 
Eleven når för närvarande sammantaget målen för bedömningen 
X Godkänd     Väl godkänd      Mycket väl godkänd    Når ej målen (se åtgärds-
program)   Alf-Johan Lärare åå-mm-dd 

 
Alf-Johan rapporterar prestationer på enskilda uppgifter (”Friidrott: vG) och 
summerar genom att prognosticera (”Alicia har goda chanser att nå MVG”) och 
villkora betyg (”om hon visar upp samma resultat på de återstående momen-
ten”). Vägledningen ges som kortfattade instruktioner utan eleven som utskrivet 
subjekt (”bredden av fysiska aktiviteter”, ”att bli säkrare och utvecklas inom 
alla områden”). Alf-Johan har också kryssat i den bedömningsmatris som finns 
i mallen och som fokuserar betyg och måluppfyllelse. Omdömet i exempel 7.32 
är också ett exempel på ett kollegialt och kontext- och yrkesnära professionellt 
språkbruk som här yttrar sig i informella kortfattade minnesanteckningar som 
bär drag av ett äldre sätt att notera elevers prestationer på. Rapportören verkar 
se omdömesskrivande som del av en administrativ och summativ diskurs, be-
dömer med ämnesfokus och har tagit intryck av de riktlinjer som uttalar att om-
dömena får vara betygsliknande. Alf-Johan kan också sägas skriva omdömet 
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Lärare navigerar längs en interpersonell kommunikationsaxel och längs en idea-
tionell bedömningsaxel när de kommunicerar i skriftliga omdömen och det 
språkbruk som används reflekterar lärarna i olika professionella roller. Lärares 
professionella bedömningsspråk kan vara mer eller mindre institutionellt och 
sakligt eller vardagligt och personligt utformat till innehåll och form. Å ena si-
dan kan lärare förstå syftet med skriftliga omdömen som ett systeminriktat 
summativt kontrollverktyg och därför skriva omdömen ur ett myndighetspers-
pektiv, som en administrativ tjänsteman som strävar efter att följa institutionella 
regler på olika nivåer och i huvudsak bedöma prestationer eller processer, med 
ett distanserat byråkratiskt eller kontext- och yrkesnära språkbruk som följd. Å 
andra sidan kan lärare förstå skriftliga omdömen som ett individuellt formativt 
utvecklingsverktyg och därför skriva omdömen ur ett förtroligt perspektiv, som 
en lots (jfr Agevall 2008) som strävar efter att motivera eleven och vårda en 
social relation med ett informellt eller personligt språkbruk som verktyg (jfr 
Karlsson & Nikolaidou 2012:238).  

Lärare kan också tolka bedömningens inriktning på olika sätt, vilket leder 
till olika innehåll i deras texter. En lärare kan betona bedömning av ämneskun-
skaper i form av resultat, aktiviteter, färdigheter och förmågor eller lägga vikt 
vid att bedöma elevers sociala kompetens, attityder, förhållningssätt, egen-
skaper och beteenden. Bedömningen kan dessutom vara övervägande formativ 
och utvecklingsorienterad eller summativ och systemorienterad i sin utformning 
(jfr Gerrevall 2008:93ff; Krantz 2009:173f; Korp 2011:35; Hirsch 2013:199ff). 
Lärarna kan därtill förstå bedömningspraktiken som en övervägande kritiskt el-
ler positivt inriktad verksamhet (jfr Hofvendahl 2006).  

När lärare kommunicerar bedömning ägnar de sig åt flera olika handlingar: 
de informerar, utvärderar, summerar betyg och vägleder elever i deras kun-
skapsutveckling och sociala fostran samt förhåller sig till regler och personliga 
upplevelser. De olika aktiviteterna kan vara mer eller mindre dominanta i för-
hållande till varandra och bedömningen kan skrivas på ett mer eller mindre for-
mellt sätt.  

Lärares sätt att navigera mellan dessa olika medvetna och omedvetna val 
resulterar i de fyra typiska rollerna: rapportören, processaren, fostraren och 
coachen. Jag vill poängtera att rollerna är just typiska och att en och samma 
lärare kan placera sig på delvis olika platser i fyrfältaren exempelvis beroende 
på vilka elever som bedöms eller vilket ämne som läraren skriver omdömet i. 
Lärare kan också växla mellan rollerna i olika delar av ett omdöme, men oftast 
är det en eller två roller som dominerar i ett omdöme, och för att ett omdöme 
ska framstå som funktionellt behöver läraren hitta balans i sitt professionella 
språkbruk. I det följande summerar, beskriver och exemplifierar jag de fyra ty-
piska rollerna i tur och ordning.  

Den typiska rapportören utvärderar prestationer i form av resultat och kva-
litet samt prognosticerar och villkorar betyg och måluppfyllelse. När rapportö-
ren vägleder sker det oftast genom kortfattade instruktioner i form av raka upp-
maningar inriktade på prestation (”Skriv bättre i din dagbok”, ”Försök göra ett 
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bra resultat även då”) eller korta påståenden med förpliktelsemodalitet (”men 
behöver förbättra dig lite”). Rapportören är alltså resultatinriktad och sakorien-
terad. Kommunikationssättet blir därför gärna informellt och rakt på sak med 
utvärderingar i form av rapporteringslistor och vägledning i form av punktlistor. 
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Lärare navigerar längs en interpersonell kommunikationsaxel och längs en idea-
tionell bedömningsaxel när de kommunicerar i skriftliga omdömen och det 
språkbruk som används reflekterar lärarna i olika professionella roller. Lärares 
professionella bedömningsspråk kan vara mer eller mindre institutionellt och 
sakligt eller vardagligt och personligt utformat till innehåll och form. Å ena si-
dan kan lärare förstå syftet med skriftliga omdömen som ett systeminriktat 
summativt kontrollverktyg och därför skriva omdömen ur ett myndighetspers-
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och utvecklingsorienterad eller summativ och systemorienterad i sin utformning 
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Lärarna kan därtill förstå bedömningspraktiken som en övervägande kritiskt el-
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på vilka elever som bedöms eller vilket ämne som läraren skriver omdömet i. 
Lärare kan också växla mellan rollerna i olika delar av ett omdöme, men oftast 
är det en eller två roller som dominerar i ett omdöme, och för att ett omdöme 
ska framstå som funktionellt behöver läraren hitta balans i sitt professionella 
språkbruk. I det följande summerar, beskriver och exemplifierar jag de fyra ty-
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summativt syfte, men språkbruket ger också sken av att vara del av en utveck-
lingsorienterad och formativ diskurs. Hur reell utvecklingsorienteringen fak-
tiskt är kan ifrågasättas med tanke på att flera omdömen skrivna av processare 
är identiskt formulerade även till olika individer. Processaren har tagit fasta på 
de riktlinjer som framhåller att bedömning i omdömen ska göras av ämneskun-
skaper och att omdömen ska skrivas med ett gemensamt och sakligt språk.  

Den typiska fostraren bedömer huvudsakligen elevers egenskaper, uppfö-
rande och beteenden som inställning till ämnet och arbetsinsats. Tonen är an-
passad efter mottagaren, och ofta används ett direkt du-tilltal eller en adresse-
ring till eleven (”Boel, du tar ett större ansvar över dina studier i ämnet svenska 
den här terminen”). Eventuella kontroversiella budskap presenteras ibland indi-
rekt i syfte att inte ansiktshota mottagaren (”Colin kastar sig inte direkt över 
matteböckerna med ett glädjetjut”), ibland mer direkt med förpliktigande mo-
dalitet (”Du måste ta tag i ditt arbete på lektionerna och inte bara driva omkring 
och kolla vad alla andra gör”). Fostraren är också närvarande och synlig i texten 
med propositionella attityder (”jag tror”, ”jag tycker”) och vägleder ibland ge-
nom att ställa frågor (”Läser du på till läxor och prov???”, ”Vill du satsa?”, 
”Kan vi göra något åt denna keps?”, ”Vad hände på skrivdelen på provet, Be-
verly, glömde du att läsa på? (G-)). På så sätt söker läraren dialog med eleven. 
Läraren vägleder också genom att påminna (”Tänk på att fokusera på det du ska 
så du inte hänger på pratet som kan bli ibland”) samt önska (”Skulle gärna vilja 
ha med dig mer där”). Fostraren erbjuder också sina tjänster (”Jag hjälper dig 
gärna med att öva inför provet om du vill ha hjälp”) och ger instruktioner som 
imperativ (”Ändra på det!”) eller genom påståenden med förpliktelsemodalitet 
(”Du måste även vara observant när jag skriver upp på tavlan vad ni har för 
hemuppgifter och ev. läxor”). Fostrarens bedömningar är formativa och syftar 
till förändring. De är inriktade på elevens egenskaper och tidigare beteenden 
och lyfter framtida utveckling av beteenden. Återkopplingen ges på personlig 
nivå och utvecklingsområden beskrivs konkret.  

Exempel 7.34 och exempel 7.35 visar hur några skriftliga omdömen tar sig 
uttryck i sin helhet när läraren ikläder sig rollen som fostrare. 

 
Exempel 7.34. Två typiska positiva fostrare 

Britt-Inger, 
hemkunskap,  
81-3vt10f 
Boel 
 

Behöver kunna samarbeta med andra än bara vänner. Tycker annars 
att du försöker mycket mer nu än i början av läsåret. Din attityd är 
bättre. Ibland slarvar du lite men jag vet att du kan jobba mycket 
snyggt och ha en super attityd (praktiska provet). Visa det varje gång. 
 

Anna-Lisa, 
idrott, 
8a1vt10f 
Amalia 

Beskrivning av elevens nuvarande kunskaper 
Amalia är väldigt duktig i idrott och hälsa. Du är allsidig och duktig i 
det mesta och har en jämn nivå. Du är en positiv ledare i klassen som 
tillför massor av glädje. Lider med dig om ditt knä. Vet precis vad du 
går igenom. Det är svårt att veta vad det är och om det kan bli värre att 
du deltar?? Du biter ju oftast i hop och kör ändå. 
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med ett professionellt yrkesnära syfte och med ett kollegialt kontextnära språk-
bruk (fokus på prestationer och aktiviteter) och balanserar därigenom mellan 
ytterligheterna institutionellt byråkratiskt och personligt språkbruk. 

Den typiska processaren utvärderar processer i form av färdigheter och för-
mågor och vägleder genom att instruera procedurer. Processaren understöder 
sin vägledning med motiveringar och är en faktabaserad, saklig och detaljrik 
undervisare. Bedömningen är både summativt och formativt inriktad och kom-
munikationssättet till övervägande del formellt och standardiserat, med inslag 
av syntetisk – konstlad – personalisering. Både rapportören och processaren är 
sakorienterade i sin bedömning men rapportören nyttjar ett informellare språk-
bruk och processaren ett mer institutionellt kollegialt och ibland också byråkra-
tiskt språkbruk. Exempel 7.33 visar ett skriftligt omdöme så som det tar sig ut-
tryck hos en i många delar typisk processare. 

 
Exempel 7.33. En typisk processare – Ann-Sofie, musik, 8b1vt10f Annie 

Skriftligt omdöme 
 
Beskrivning av elevens nuvarande kunskaper 
Du har en mycket god förmåga att använda dina kunskaper för att spela enskilt 
och tillsammans med andra. 
Du kan grunderna i de musikstilar vi har gått igenom, hur de används i olika 
kulturer och tidsperioder. 
Du har förmåga att ta ansvar och att samarbeta.  

Ann-Sofie Lärare åå-mm-dd 
Detta kan/behöver utvecklas 
Du ska fortsätta att utveckla dina kunskaper i att spela enskilt och tillsammans 
med andra genom att träna på att byta snabbare mellan olika ackord, bli säkrare 
på de ackord du redan kan samt att lära dig nya. 
Du kan utveckla dina kunskaper inom musikstilar och bli mera medveten om hur 
de används i olika kulturer och tidsperioder. 
   Ann-Sofie Lärare åå-mm-dd 
Bedömning 
Eleven når för närvarande sammantaget målen för bedömningen 
Godkänd   X Väl godkänd  Mycket väl godkänd  Når ej målen (se åtgärdspro-
gram)   Ann-Sofie Lärare åå-mm-dd 

 
Ann-Sofie bedömer i det här omdömet Annies förmågor, kunskaper, färdig-
heter, förståelse och procedurer. Flera formuleringar är inriktade på utveckling 
(”Du ska fortsätta att utveckla”, ”Du kan utveckla”). De prestationer som finns 
bedömda representeras av kryssmatrisen som är en del av Almskolans mall. 
Omdömet i exempel 7.33 är också ett exempel på ett formellt institutionellt kol-
legialt språkbruk som yttrar sig i ett enhetligt mönster med inslag av du-tilltal. 
Processaren bedömer med fokus på ämnet och verkar, av den språkliga formen 
att döma, se omdömesskrivande utifrån ett administrativt och systemorienterat 
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nom att ställa frågor (”Läser du på till läxor och prov???”, ”Vill du satsa?”, 
”Kan vi göra något åt denna keps?”, ”Vad hände på skrivdelen på provet, Be-
verly, glömde du att läsa på? (G-)). På så sätt söker läraren dialog med eleven. 
Läraren vägleder också genom att påminna (”Tänk på att fokusera på det du ska 
så du inte hänger på pratet som kan bli ibland”) samt önska (”Skulle gärna vilja 
ha med dig mer där”). Fostraren erbjuder också sina tjänster (”Jag hjälper dig 
gärna med att öva inför provet om du vill ha hjälp”) och ger instruktioner som 
imperativ (”Ändra på det!”) eller genom påståenden med förpliktelsemodalitet 
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och lyfter framtida utveckling av beteenden. Återkopplingen ges på personlig 
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Exempel 7.34 och exempel 7.35 visar hur några skriftliga omdömen tar sig 
uttryck i sin helhet när läraren ikläder sig rollen som fostrare. 

 
Exempel 7.34. Två typiska positiva fostrare 

Britt-Inger, 
hemkunskap,  
81-3vt10f 
Boel 
 

Behöver kunna samarbeta med andra än bara vänner. Tycker annars 
att du försöker mycket mer nu än i början av läsåret. Din attityd är 
bättre. Ibland slarvar du lite men jag vet att du kan jobba mycket 
snyggt och ha en super attityd (praktiska provet). Visa det varje gång. 
 

Anna-Lisa, 
idrott, 
8a1vt10f 
Amalia 

Beskrivning av elevens nuvarande kunskaper 
Amalia är väldigt duktig i idrott och hälsa. Du är allsidig och duktig i 
det mesta och har en jämn nivå. Du är en positiv ledare i klassen som 
tillför massor av glädje. Lider med dig om ditt knä. Vet precis vad du 
går igenom. Det är svårt att veta vad det är och om det kan bli värre att 
du deltar?? Du biter ju oftast i hop och kör ändå. 
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med ett professionellt yrkesnära syfte och med ett kollegialt kontextnära språk-
bruk (fokus på prestationer och aktiviteter) och balanserar därigenom mellan 
ytterligheterna institutionellt byråkratiskt och personligt språkbruk. 

Den typiska processaren utvärderar processer i form av färdigheter och för-
mågor och vägleder genom att instruera procedurer. Processaren understöder 
sin vägledning med motiveringar och är en faktabaserad, saklig och detaljrik 
undervisare. Bedömningen är både summativt och formativt inriktad och kom-
munikationssättet till övervägande del formellt och standardiserat, med inslag 
av syntetisk – konstlad – personalisering. Både rapportören och processaren är 
sakorienterade i sin bedömning men rapportören nyttjar ett informellare språk-
bruk och processaren ett mer institutionellt kollegialt och ibland också byråkra-
tiskt språkbruk. Exempel 7.33 visar ett skriftligt omdöme så som det tar sig ut-
tryck hos en i många delar typisk processare. 

 
Exempel 7.33. En typisk processare – Ann-Sofie, musik, 8b1vt10f Annie 

Skriftligt omdöme 
 
Beskrivning av elevens nuvarande kunskaper 
Du har en mycket god förmåga att använda dina kunskaper för att spela enskilt 
och tillsammans med andra. 
Du kan grunderna i de musikstilar vi har gått igenom, hur de används i olika 
kulturer och tidsperioder. 
Du har förmåga att ta ansvar och att samarbeta.  

Ann-Sofie Lärare åå-mm-dd 
Detta kan/behöver utvecklas 
Du ska fortsätta att utveckla dina kunskaper i att spela enskilt och tillsammans 
med andra genom att träna på att byta snabbare mellan olika ackord, bli säkrare 
på de ackord du redan kan samt att lära dig nya. 
Du kan utveckla dina kunskaper inom musikstilar och bli mera medveten om hur 
de används i olika kulturer och tidsperioder. 
   Ann-Sofie Lärare åå-mm-dd 
Bedömning 
Eleven når för närvarande sammantaget målen för bedömningen 
Godkänd   X Väl godkänd  Mycket väl godkänd  Når ej målen (se åtgärdspro-
gram)   Ann-Sofie Lärare åå-mm-dd 

 
Ann-Sofie bedömer i det här omdömet Annies förmågor, kunskaper, färdig-
heter, förståelse och procedurer. Flera formuleringar är inriktade på utveckling 
(”Du ska fortsätta att utveckla”, ”Du kan utveckla”). De prestationer som finns 
bedömda representeras av kryssmatrisen som är en del av Almskolans mall. 
Omdömet i exempel 7.33 är också ett exempel på ett formellt institutionellt kol-
legialt språkbruk som yttrar sig i ett enhetligt mönster med inslag av du-tilltal. 
Processaren bedömer med fokus på ämnet och verkar, av den språkliga formen 
att döma, se omdömesskrivande utifrån ett administrativt och systemorienterat 
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Allt elevens arbete och uppförande under lektion (vilket direkt påverkar kun-
skapsutveckling). Detta inkluderar prov, läxor, grupparbeten och arbete under 
lektionstid. (Boklärare) 
 
Ansvar för studier, komma i tid, uppförande under lektion, ansvar om arbetsmil-
jön, ansvar för skolans egendom och material. (Cederlärare) 

 
Den bedömningsdiskurs som främst aktualiseras i fostrarens utsagor är en reg-
lerande diskurs där individens personliga utveckling med anpassning till sko-
lans normer och förväntningar på en idealelev (jfr Andréasson 2007) står i cent-
rum. 

Omdömena i exempel 7.34 och exempel 7.35 ovan visar att en fostrare kan 
placera sig närmare eller längre bort från mittpunkten för kommunikationsaxeln 
formellt – informellt språkbruk i fyrfältaren och också träda över mittpunkten 
mot ett informellt språkbruk, vilket kan förklaras av att bedömningspraktiken 
har blivit mer socioemotionell. I ett skriftligt omdöme kan lärare växla mellan 
rollen som fostrare och rollen som coachen eller rapportör, men fostraren sam-
spelar inte lika ofta med processaren i omdömen. Att lärare i rollen som fostrare 
verkar röra sig mer över kommunikations- och bedömningsaxeln än processaren 
och rapportören kan förklaras av Bernsteins begrepp ”pedagogic device” 
(1990:212), som innebär att den reglerande fostransdiskursen är överordnad och 
omslutande undervisningsdiskursen och att den pedagogiska diskursens huvud-
sakliga funktion inte är att förmedla kunskaper och färdigheter utan snarare att 
fostra och disciplinera samt att upprätthålla relationer. Detta motiverar också 
fostrarens placering till höger i fyrfältaren. Sett till riktlinjerna för skriftliga om-
dömen tar fostraren fasta på bedömning av elevens utveckling i övrigt. Fostra-
rens närvaro i det analyserade materialet i den här studien kan dock ifrågasättas 
eftersom bedömning av utveckling i övrigt endast får ske om rektorn lokalt har 
beslutat om det, vilket ingen av de tre rektorerna i studien har gjort. Det kan 
också diskuteras om all fostransbedömning faller inom ramen för läroplanen. 
1994 års läroplan för grundskolan (Lpo 94) påpekar liksom den senaste läropla-
nen (Lgr 2011) att lärare har ett dubbelt uppdrag som rymmer dels kunskaps-
förmedling, dels social omsorg och fostran – ett uppdrag som det är svårt för 
lärarna att separera också i skriftliga omdömen. 

Den typiska coachen återkopplar genom psykosocial värdering och uppskat-
tar (”UTMÄRKT!”, ”Fint!”, ”Bra!”) och kommenterar (”Men du klarade dig, 
fast du inte trodde det!”). Coachen vägleder genom att uppmuntra (”Du Kan!!”, 
”Tro på dig själv!”) och föreslå (”Fortsätt så!”, ”Fortsätt nu att ligga i”, ”Kör på 
nu!!!!”) för att stärka elevernas självförtroende och förmåga till självreglering. 
Som coach är läraren relationsorienterad och visar engagemang och personlig 
närvaro genom tilltal (”Betty!”), överbruk av utropstecken (”Du som har en så-
dan fin sångröst borde sjunga mer!!!!!”, ”TOPPEN!!!!”), versaler (”BRA!”), 
känsloyttringar (”hoppas det håller i sig”, ”Härligt!”) och lyckönskningar 
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Positivt uppmuntrande fostrare som Britt-Inger och Anna-Lisa i omdömena i 
exempel 7.34 verkar av innehållet att döma skriva omdömen med ett demokra-
tiskt och utvecklingsorienterat formativt syfte. I texterna synliggörs syftet ge-
nom ett dialogiskt och mottagartillvänt språk där läraren är engagerad och syn-
lig genom frågor och värdeord, men en negativ fostrare som Cajsa-Anna i 
exempel 7.35 verkar av omdömets form att döma också skriva omdömen utifrån 
ett delvis formellt perspektiv som betonar den distans som maktrelationen mel-
lan en bedömande lärare och en bedömd elev ger. 

 
Exempel 7.35. En typisk negativ fostrare 

Cajsa-Anna, 
svenska,  
8a19vt10p 
Conrad 

Conrad, uppgifterna som ni får, får ni av en anledning och en 
förutsättning för utveckling av dina färdigheter i svenskan är att du 
utnyttjar lektionerna. Jag finns där av en anledning – att hjälpa dig att 
utvecklas. Du måste sluta ifrågasätta varje uppgift. Du måste göra 
uppgifter under lektion. Under 5 veckors skrivande såg jag dig skriva 
max 20 rader under lektion. Fem veckor a´ 2 x 60 min/v = 600 min = 
20 rader = INTE OK! Din ursäkt var: ”Men jag gör det hemma!”. Hur 
ska jag kunna hjälpa dig med dina svårigheter om du sitter hemma? 
Du behöver arbeta både med din läsförståelse och ditt språk. Du vill 
använda datorn vid skrivande, men datorn kan inte hjälpa dig med det 
du behöver arbeta med mest, d v s punkt på rätt ställe. För att arbeta 
bort ditt  överanvändande av komman MÅSTE du inse att texter 
MÅSTE bearbetas och skrivas om tills de blir bra. Du vet att innehållet 
inte är några problem – det är den språkliga korrektheten du behöver 
arbeta med. Gör du inte detta kommer du aldrig nå målen för betyget 
Godkänt i svenska. Enligt veckorapporter från B/sven-läraren utnyttjas 
inte de 180 min/v. till svenskämnet. Kanske dags att börja göra det? 
En B/sven –lektion/ v = svenska.  
Muntlig praoredovisning = G-, grammatik G- (efter omprov), 
skrivprojekt ”Kapitel för kapitel” = G- (innehåll G-, språk Ej G, 
arbetsinsats  ej G). 
Ta tag i detta nu. Visa lite fighting spirit! /C-A 

 
Forsberg & Lindberg (2010:27) påtalar att skolans dubbla uppdrag, där kun-
skapsförmedling samsas med social omsorg och fostran, lyfter fram ”etik och 
maktaspekter” i bedömningspraktiken, vilket alltså blir särskilt synligt i omdö-
men när läraren träder in i fostransrollen. Betygen eller risken för ett underkänt 
betyg styr indirekt elevernas beteende, ibland på bekostnad av styrdokumentens 
mål (jfr Bernstein 1990:108,183ff, 210ff; 1996:46). Detta faktum är lärare med-
vetna om och de utnyttjar också indirekt betygskortet för att få elever att handla 
på önskvärt sätt som i ”Kanske dags att börja göra det?” i exempel 7.35. I en-
kätstudien uttrycker några lärare att bedömning av elevens utveckling i övrigt 
ofta vägs in i bedömning av elevens kunskaper: 
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8 Slutdiskussion 

I detta kapitel vill jag förklara resultaten teoretiskt, samhälleligt och didaktiskt 
med utgångspunkt i syftet, som är att undersöka och beskriva grundskollärares 
bedömningsspråk i skriftliga omdömen, att problematisera språkbruket i rela-
tion till lärarnas erfarenheter av omdömesskrivande och till texternas institu-
tionella och sociala kontext. Jag pekar i kapitlet också ut vägar framåt för vidare 
forskning. 
 

8.1 Lärares bedömningsspråk – diskurser i 
samspel och konflikt 

Min teoretiska ingång är kritisk diskursanalys. Det är en teori och ett metodiskt 
angreppssätt som hämtar tankegods från andra sociala teorier och metoder. I 
studiens design ansluter jag till denna tradition och fogar in begrepp som berör 
diskurser, såväl diskursanalytiskt traditionella språkteorier och metoder som 
traditionellt lexikogrammatiska analysverktyg. Som en röd tråd genom ana-
lyserna löper begreppen diskurs och lärares professionella språkbruk i offent-
ligt bedömande texter. Den diskursiva och sociala kontexten är närvarande i 
analyserna, dels genom referat av styrdokument, dels genom citat från läraren-
käten, vilket är förenligt med ett diskursanalytiskt angreppssätt. Tillsammans 
belyser begreppen och metoderna materialet från flera håll och ger på så sätt en 
bild av lärares professionella bedömningsspråk. 

Studien berör hur lärarna i sina texter hanterar och bemöter de institutionella 
och sociala förväntningarna på ett professionellt språkbruk som både är kon-
ventionellt, mottagarvänligt och yrkesmässigt identitetsskapande. Lärares be-
dömningsspråk undersöks genom redogörelser för lärares erfarenheter av om-
dömesskrivande och beskrivningar av sitt språkbruk i en enkät och genom ana-
lyser av språkhandlingar, bedömningsinnehåll och språklig utformning i obli-
gatoriska skriftliga omdömen skrivna i olika mallar. Särskilt studeras hur lärare 
språkhandlar i omdömen, vilket innehåll och vilken form lärarnas bedömningar 
av elever har och vilka roller språkbruket i skriftliga omdömen tilldelar lärarna. 
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(”Lycka till!”). Formalitetsgraden är företrädesvis informell, vardaglig och dia-
logisk med många verb och pronomen. Såväl coachen som fostraren är person- 
och relationsorienterade i sin bedömning, men coachen nyttjar ett informellare 
språkbruk och fostraren en blandning av formellt och informellt. Till skillnad 
från rapportören, processaren och fostraren är det få lärare som enbart ikläder 
sig rollen som coach. Det är en roll som samexisterar med andra roller i omdö-
men. Exempel 7.36 visar tre skriftliga omdömen så som de tar sig uttryck när 
coachen samexisterar med andra roller. Coachens röst markeras i omdömena 
med normal teckenfärg, medan övriga roller markeras med gråtonad text. 

 
Exempel 7.36. Coachen i samexistens med andra roller 

Cajsa-Gunnel, hemkunskap, 
8b4vt10p Clarens 
 

Du jobbar bra och du är intresserad men ibland har du 
inte tron på dig själv, hitta den så blir resultatet bättre. 
Provresultat 40,5/84 G- Men du klarade dig fast du inte 
trodde det! tro att du kan och håll rent i köket 
 

Britt-Aina, moderna språk,  
81-18vt10f Bella 

Bella jobbar alltid bra på lektionerna, hoppas att du 
tycker överenskommelsen om läxorna är bra?!. Viktigt 
att be om hjälp så fort du inte förstår. Fortsätt så här! 
 

Cajsa-Lisa, syslöjd, 
8a9vt10p Christer 

Du är en trevlig kille som behöver koncentrera dig på ditt 
arbete mer. Du började terminen väldigt bra med att ge-
nomföra virkningen på ett mycket bra sätt!  BRA! Du 
har en god förmåga som jag vill se mer av. Jobba på! 
Utveckla din självständighet genom att följa den skrift-
liga arbetsbeskrivningen till j-byxorna. Du Kan!! 

 
Cajsa-Gunnel, Britt-Aina och Cajsa-Lisa uppskattar, kommenterar och upp-
muntrar Clarens, Bella och Christer att fortsätta utvecklas och tro på sig själva. 
Coachen träder vanligtvis in i omdömet efter att en utvärdering av prestationer 
och personbeteenden har gjorts eller efter en vägledande instruktion. Omdö-
mena i exempel 7.36 är också exempel på ett informellt, personligt och engage-
rat språkbruk som här yttrar sig i utrop (”Men du klarade dig fast du inte trodde 
det!”, ”BRA!”, ”Du Kan!!”), frågor (”hoppas att du tycker överenskommelsen 
om läxorna är bra?!”) och meningsfragment (”viktigt att be om hjälp så fort du 
inte förstår”). I rollen som coach verkar lärare se omdömesskrivande som del 
av en utvecklingsorienterad och formativ diskurs, ha ett reglerande fokus samt 
ta intryck av de riktlinjer som uttalar att omdömen ska vara positiva och utgå 
från elevernas styrkor och som anger att omdömen ska skrivas så att elever och 
föräldrar förstår innebörden. 
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med utgångspunkt i syftet, som är att undersöka och beskriva grundskollärares 
bedömningsspråk i skriftliga omdömen, att problematisera språkbruket i rela-
tion till lärarnas erfarenheter av omdömesskrivande och till texternas institu-
tionella och sociala kontext. Jag pekar i kapitlet också ut vägar framåt för vidare 
forskning. 
 

8.1 Lärares bedömningsspråk – diskurser i 
samspel och konflikt 

Min teoretiska ingång är kritisk diskursanalys. Det är en teori och ett metodiskt 
angreppssätt som hämtar tankegods från andra sociala teorier och metoder. I 
studiens design ansluter jag till denna tradition och fogar in begrepp som berör 
diskurser, såväl diskursanalytiskt traditionella språkteorier och metoder som 
traditionellt lexikogrammatiska analysverktyg. Som en röd tråd genom ana-
lyserna löper begreppen diskurs och lärares professionella språkbruk i offent-
ligt bedömande texter. Den diskursiva och sociala kontexten är närvarande i 
analyserna, dels genom referat av styrdokument, dels genom citat från läraren-
käten, vilket är förenligt med ett diskursanalytiskt angreppssätt. Tillsammans 
belyser begreppen och metoderna materialet från flera håll och ger på så sätt en 
bild av lärares professionella bedömningsspråk. 

Studien berör hur lärarna i sina texter hanterar och bemöter de institutionella 
och sociala förväntningarna på ett professionellt språkbruk som både är kon-
ventionellt, mottagarvänligt och yrkesmässigt identitetsskapande. Lärares be-
dömningsspråk undersöks genom redogörelser för lärares erfarenheter av om-
dömesskrivande och beskrivningar av sitt språkbruk i en enkät och genom ana-
lyser av språkhandlingar, bedömningsinnehåll och språklig utformning i obli-
gatoriska skriftliga omdömen skrivna i olika mallar. Särskilt studeras hur lärare 
språkhandlar i omdömen, vilket innehåll och vilken form lärarnas bedömningar 
av elever har och vilka roller språkbruket i skriftliga omdömen tilldelar lärarna. 
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(”Lycka till!”). Formalitetsgraden är företrädesvis informell, vardaglig och dia-
logisk med många verb och pronomen. Såväl coachen som fostraren är person- 
och relationsorienterade i sin bedömning, men coachen nyttjar ett informellare 
språkbruk och fostraren en blandning av formellt och informellt. Till skillnad 
från rapportören, processaren och fostraren är det få lärare som enbart ikläder 
sig rollen som coach. Det är en roll som samexisterar med andra roller i omdö-
men. Exempel 7.36 visar tre skriftliga omdömen så som de tar sig uttryck när 
coachen samexisterar med andra roller. Coachens röst markeras i omdömena 
med normal teckenfärg, medan övriga roller markeras med gråtonad text. 

 
Exempel 7.36. Coachen i samexistens med andra roller 

Cajsa-Gunnel, hemkunskap, 
8b4vt10p Clarens 
 

Du jobbar bra och du är intresserad men ibland har du 
inte tron på dig själv, hitta den så blir resultatet bättre. 
Provresultat 40,5/84 G- Men du klarade dig fast du inte 
trodde det! tro att du kan och håll rent i köket 
 

Britt-Aina, moderna språk,  
81-18vt10f Bella 

Bella jobbar alltid bra på lektionerna, hoppas att du 
tycker överenskommelsen om läxorna är bra?!. Viktigt 
att be om hjälp så fort du inte förstår. Fortsätt så här! 
 

Cajsa-Lisa, syslöjd, 
8a9vt10p Christer 

Du är en trevlig kille som behöver koncentrera dig på ditt 
arbete mer. Du började terminen väldigt bra med att ge-
nomföra virkningen på ett mycket bra sätt!  BRA! Du 
har en god förmåga som jag vill se mer av. Jobba på! 
Utveckla din självständighet genom att följa den skrift-
liga arbetsbeskrivningen till j-byxorna. Du Kan!! 

 
Cajsa-Gunnel, Britt-Aina och Cajsa-Lisa uppskattar, kommenterar och upp-
muntrar Clarens, Bella och Christer att fortsätta utvecklas och tro på sig själva. 
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rat språkbruk som här yttrar sig i utrop (”Men du klarade dig fast du inte trodde 
det!”, ”BRA!”, ”Du Kan!!”), frågor (”hoppas att du tycker överenskommelsen 
om läxorna är bra?!”) och meningsfragment (”viktigt att be om hjälp så fort du 
inte förstår”). I rollen som coach verkar lärare se omdömesskrivande som del 
av en utvecklingsorienterad och formativ diskurs, ha ett reglerande fokus samt 
ta intryck av de riktlinjer som uttalar att omdömen ska vara positiva och utgå 
från elevernas styrkor och som anger att omdömen ska skrivas så att elever och 
föräldrar förstår innebörden. 
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loyttringar och attityder i myndighetstexter och vem som är omdömenas huvud-
mottagare: lärare, kolleger, elev, vårdnadshavare eller offentligheten utanför 
den diskursiva praktiken.  

Av svaren i enkäten går det att skönja en konflikt mellan lärarnas bedöm-
ningar av elevernas sociala utveckling och deras kunskapsutveckling. Trots att 
lärarna enligt reglerna enbart ska bedöma elevernas kunskaper, bedömer de per-
sonligt uppförande och beteende med motiveringen att det påverkar elevernas 
kunskapsutveckling. De uppmuntrar också elevernas självförtroende och för-
måga till självreglering genom psykosocial värdering. Trots att omdömen ska 
skrivas i relation till mål som fokuserar processer relaterade till färdigheter, för-
mågor och sakkunskaper, skrivs de ofta med utgångspunkt i elevernas presta-
tioner på prov och andra elevarbeten. Det är möjligt att det rör sig om en skillnad 
mellan att rapportera resultat och beskriva utveckling, en skillnad som alltså kan 
bottna i balansen mellan summativ och formativ bedömning. Lärarnas beskriv-
ningar av mallarna vittnar om att en del lärare i materialet skriver omdömen på 
ett sätt som de känner sig vana vid sedan tidigare. Många omdömens innehåll 
och form bär också en rest av äldre utvecklingssamtals fokus på förmedling av 
resultat så som texterna utformades innan dokumentationen blev obligatorisk. 
Lärarna använder ett kontext- och yrkesnära språk som tidigare har fungerat, 
vilket stöder tidigare forskning om elevdokumentation, där Andréasson och 
Asplund Carlsson har visat att ”traditionella syn- och arbetssätt dominerar sam-
tidigt som den idealelev som skrivs fram som önskvärd ingår i den ’nya’ dis-
kursen” (2009:126).  

Lärarnas texter uppvisar parallella uttryck för olika diskurser i olika delar av 
omdömena. Blandningen kan spegla olika fokus i läraruppdraget som är ideo-
logiskt grundade. Det varierade språkbruket kan summeras i fyra typiska pro-
fessionella roller som lärare ikläder sig och växlar mellan när de navigerar mel-
lan institutionella och sociala förväntningar på omdömenas form, funktion och 
fokus: rapportören, processaren, fostraren och coachen. Rollernas närvaro i 
materialet kan i viss mån förklaras av new public managements påverkan på 
lärarnas dokumentation. Det som genom lärares omdömesskrivande kan anas är 
sålunda en slags samhällsförändring i den överordnade skoldiskursen, där lära-
res skriftliga omdömen blir en del av en större samhällelig förändring. 

Mina analyser visar att mallarna inte är någon garanti för ett enhetligt språk-
bruk i omdömen riktade till samma elev, eftersom ett enhetligt skrivsätt saknas 
för omdömen i olika ämnen som riktar sig till en och samma elev. Lärare i olika 
ämnen hittar däremot sitt eget system så att just deras omdömen blir likvärdiga 
för elever i samma klass. När lärarna försöker möta kraven på ett formellt ge-
mensamt sakligt språkbruk genom att klippa och klistra eller skriva byråkratiskt 
och formellt, kan det ses som spår av teknologisering. Det vill säga lärarna gör 
så, eftersom det är tekniskt möjligt utan att tänka på vilka konsekvenser kopie-
ringen kan få när eleverna exempelvis jämför omdömen och ser att de inte är 
individualiserade. För att framstå som professionella kan lärare formulera sig 
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Texternas funktion, innehåll och form relateras till lärarnas erfarenheter av sin 
bedömningspraktik och till hur de hanterar omdömesskrivandet. Nedan disku-
terar jag hur texternas form och innehåll möter förväntningarna på ett profes-
sionellt språk och resonerar om varför lärarnas omdömestexter och professio-
nella bedömningsspråk tar sig de uttryck som det gör.  

Ett omdöme – en kommunikativ händelse – kan tolkas utifrån en social och 
diskursiv praktik och som text (se Fairclough 1992:71ff; 2001 eller 2010). Om-
dömen produceras av lärare i syfte att kommunicera bedömningar av elevers 
utveckling till olika mottagare, i första hand elever, vårdnadshavare och kolle-
ger, och i andra hand skolledning, Skolinspektion och eventuellt en vidare of-
fentlighet. Statens kontroll och styrning påverkar språkbruket i lärares texter i 
en formell riktning, medan läraryrkets sociala och demokratiska dimension, och 
särskilt utvecklingssamtalet som ett jämbördigt trepartssamtal, framkallar för-
väntningar på och ger uttryck för ett vardagsnära språk. Analyserna i studien 
har visat att omdömen bär spår av en sådan distribution och omdömen produce-
ras med både faktiska och potentiella mottagarkategorier i åtanke. I skriftliga 
omdömen visar sig detta mottagardilemma som språkliga och innehållsliga val 
som å ena sidan leder till att språkbruket blir strategiskt instrumentellt, å andra 
sidan alltför informellt och personligt snarare än funktionellt (jfr Habermas 
1984, Fairclough 1992:96).  

I omdömen språkhandlar lärare på olika sätt. De kontextinformerar, utvär-
derar, summerar, vägleder, uttrycker attityder och känslor samt söker dialog. 
Ett omdöme kan inledas med ett formellt och nominalt språkbruk där läraren 
återger aktiviteter eller hänvisar till mål, betygskriterier, betygsgränser eller 
centralt ämnesinnehåll och omtalar sig själv och sina elevers aktiviteter med ett 
kollektivt ”vi”. Målformuleringar hämtade från kursplaner och hänvisningar till 
andra institutionella texter i diskursen kan vara ett sätt för lärare att visa skol-
ledning och Skolinspektion att de sköter sitt myndighetsuppdrag. Efter kontext-
information kan omdömet övergå i en utvärdering genom en tabellarisk kon-
textbunden rapportering av resultat och prestationer och omtala elevens och 
dennas egenskaper och beteenden i tredje person samtidigt som läraren synlig-
görs genom propositionella attityder. Ett omdöme kan därpå avslutas med en 
psykosocial och personlig vägledning där eleven tilltalas med ett du, uppmunt-
ras att utvecklas och lyckönskas. I synnerhet när lärare vägleder uppvisar tex-
terna många varierade underordnade språkhandlingar, vilket kan förklaras av 
att lärare i sin vägledning anpassar sitt språkbruk till olika individer och tonar 
upp eller ned sin maktposition genom olika språkliga strategier. Kontextinfor-
mation och utvärdering där eleven omtalas i tredje person riktas närmast till 
elevens vårdnadshavare och till den mentor som leder utvecklingssamtalet, me-
dan den del av omdömet som syftar till förändring adresseras direkt till eleven, 
vilket inte är så förvånande. Variationer av formella och informella uttryckssätt 
och i tilltal och omtal i ett och samma omdöme vittnar om en komplex motta-
garsituation. Det kan dock diskuteras om det är lämpligt med personliga käns-
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mentation och undervisning som Hirsch (2013:123, 199ff) identifierar i en stu-
die av individuella utvecklingsplaners framåtsyftande del. Flera lärare ser om-
dömen som en stor administrativ börda som tar tid från planering, undervisning 
och stöttning av elever. En svårighet för lärarna i min studie är att de förväntas 
skriva individuella omdömen, utveckla ett gemensamt sakligt språkbruk och 
producera många texter på den korta tid de har till förfogande. Skriftliga omdö-
men ska vara bedömningar av enskilda individers utveckling i förhållande till 
mål i läroplaner och kursplaner. Målen ska göras kända för elever och föräldrar 
och varje elevs utveckling ska stämmas av mot dem. Det är ett tidskrävande 
arbete. Många omdömen och begränsad tillgång till egna datorer och därmed 
begränsade möjligheter att fylla i mallarna på arbetsplatsen är faktorer som på-
verkar hur mycket tid läraren kan lägga ner på att kommunicera bedömningar 
om varje elev. Bristen på tid att göra ett bra jobb får lärarna som besvarat enkä-
ten i min studie att känna sig missnöjda med de omdömen de skriver och att 
omdömena snarare fyller en kontrollerande än en kommunicerande funktion. 
Kanske är det just bristen på tid, tillgång till egen dator, tungarbetade digitala 
system och mängden omdömen att skriva som i slutändan främst påverkade vil-
ken form omdömena i det insamlade materialet tog.  

Lärarnas och rektorernas åsikter om mallarna signalerar en spänning mellan 
å ena sidan önskan om mer centralisering och likvärdighet och å andra sidan 
önskan om decentralisering och kollegialitet. Lärarna önskar autonomi och kon-
troll över sin egen profession, medan stark rektorsstyrning blir en garanti för att 
riktlinjerna följs i mallarna. Om lärarna anpassar sig för mycket till mallarna 
blir deras skrivande emellertid statiskt utan kontakt med den kollegiala kontext- 
och yrkesnära nivån. Digitala institutionella system och mallar utformas med 
tanken att underlätta för lärarna, men när de inte har möjlighet att utnyttja sys-
temen på annan plats än i skolans lokaler eller tid att sätta sig in i hur de funge-
rar, blir systemen en bromskloss i lärarnas skrivande och lärarna gör motstånd 
mot den ökade administrationen. När lärarna gör motstånd mot styrningen, som 
på Cederskolan, och inte heller har kollegial samsyn blir texterna istället för 
personliga och dialogiskt informella, ibland med ett förskönande språkbruk och 
med fokus på elevers egenskaper och beteenden.  

Både skolans kommunalisering och den efterföljande decentraliseringen 
med mål- och resultatstyrning syftade till att stärka lärarnas profession och auto-
nomi, det vill säga öka deras handlingsutrymme och självbestämmanderätt. De 
syftade även till att bidra till demokrati och effektivitet (jfr Krantz 2009). I en 
statlig utredning konstateras emellertid att skolreformer som innebär ”manage-
ment, det vill säga överförande av makt till skolledningen, valfrihet för kunder, 
konkurrensutsättning och standardisering, uppföljning och utvärdering […] 
flyttar fokus från skolans kärnverksamhet (undervisning) till olika legitimitets-
skapande processer för skolledning, kommunledning och stat” (Stenlås 
2009:94, parenteser i original). Stenlås visar också att utbildningspolitiska re-
former allt sedan 1990-talet har gjort läraryrket till en ”betydligt mer kontrolle-
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på ett likalydande sätt i omdömen riktade till olika elever. Ord och formule-
ringar återanvänds men omdömena blir då inte särskilt individuellt eller person-
ligt riktade. Läraren hämtar uttrycksformer från ett personligt intimiserat språk 
men gör det i ett instrumentellt syfte. Omdömen till olika elever i samma klass 
har exempelvis du-tilltal, medan texterna i övrigt kan vara ordagrant kopierade 
från omdöme till omdöme. Formuleringarna kan betraktas som standardiserade 
formuleringar där lärare byter ut ett ord, ett resultat eller ett namn, samtidigt 
som lärarna för att inte hamna i konflikt med omdömets individuella syfte an-
vänder ett du-tilltal i omdömena. Frågan är om omdömet då fyller den funktion 
det är tänkt att fylla, det vill säga att ge föräldrar och elever information om hur 
det går för varje enskild individ i ett ämne och utifrån elevens förutsättningar få 
eleven att utvecklas i förhållande till målen. Sådant simulerat språkbruk sam-
manfattas av Fairclough i begreppet syntetisk personalisering (Fairclough 
1992:216, 98f) och ett sådant språkbruk kan få konsekvenser för lärares pro-
fessionella trovärdighet.  

I ett utvecklingsskede rör sig lärares professionella språkbruk mellan det ins-
titutionella och det personliga. Det rör sig om en form av interpersonella för-
handlingar i texterna där lärarna intar olika positioner till texternas innehåll och 
mottagare (jfr Storgaard Brok 2009, 2010:2). När det institutionellt byråkratiskt 
professionella språkbruket tar överhanden i omdömen hamnar det professio-
nella språkbruket i obalans i förhållande till det personliga och det kontext- och 
yrkesnära språkbruket. Att producera ett omdöme som framstår som professio-
nellt ur ett institutionellt perspektiv och som är både sakligt, ämnesfokuserat 
och individuellt, kan i praktiken bli viktigare än att omdömet är praktiskt an-
vändbart i yrkesutövande syfte. Själva bedömningen och individualiseringen 
kan då ses som ett spel för gallerierna och kan leda till att omdömena förlorar 
sin funktion som ett demokratiskt instrument. Eftersom styrningen sker på av-
stånd riskerar omdömesskrivande att bli något som enbart ska utföras. Lärarna 
måste visa att denna aktivitet är betydelsefull och att de fullgjort den för att de 
ska ha gjort sitt arbete enligt uppdraget (jfr Hall 2013:41). För mycket oriente-
ring mot en institutionell och systeminriktad summativ diskurs leder till admi-
nistration utan kommunikativ förankring och i förlängningen till minskad pro-
fessionell autonomi. För mycket orientering mot en personlig individ- och ut-
vecklingsorienterad formativ diskurs leder till brister i likvärdighet och avsak-
nad av kontakt med systemnivån (jfr Gerrevall 2008:108). Hur ordningen mel-
lan dessa diskurser upprättas i ett kollegium eller på en skola menar jag har 
betydelse för lärarnas professionalism. För att lärarna ska kunna vara pro-
fessionella i sina bedömningar krävs en balans mellan institution, yrke och per-
son, mellan system och individ och mellan formativ och summativ bedömning 
(jfr Gerrevall 2008:101ff).  

I lärarnas enkätsvar går det att utläsa en diskursiv konflikt mellan å ena sidan 
administration i kontrollerande syfte och å andra sidan undervisning i utveck-
lingsorienterat och elevvårdande syfte, vilket speglar det dilemma mellan doku-
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inte heller tillräckligt för att styra om och uppnå det förändrade syftet, varför 
utvecklingsplanen så småningom kompletterades med skriftliga omdömen. 

I figur 8.1 skisserar jag hur resultaten kan förklaras inom de teoretiska ra-
marna. Det handlar inte om att se de olika språkhandlingarna, diskursinnehållet 
och uttrycksformerna i modellen som dikotomier utan snarare som diskurser 
som samspelar, krockar eller konkurrerar när lärare skriver bedömande texter i 
sin yrkesroll. Genom lärarnas språkbruk i omdömen konstruerar och reflekterar 
dessa diskurser bedömningspraktiken och lärarnas relation till texternas motta-
gare. Språkbruket skapar därigenom en bild av läraren i den bedömande yrkes-
rollen.  
 

Professionellt bedömningsspråk 
dokumentera, kontrollera, bedöma, förmedla bedömning, visa empati och förståelse, 

samarbeta, socialisera, vägleda 
institutionell diskurs 
lagar och regler 
byråkratisk distanserad 
 

yrkesnära diskurs 
gemensamma kunskaper, handlingar 

och synsätt 
kollegial och kontextnära 

personlig diskurs 
upplevelser, känslor, 
konkreta händelser 
dialogisk individuell 

dominant formellt  
byråkratiskt skriftbruk 
distans – asymmetri   

vardagligt informellt  
mottagarvänligt individualiserat skriftbruk 

närhet – symmetri  
instruerande ämnesdiskurs 
ämnesfokus 
rusta, undervisa  
färdigheter, prestationer, kunskaper,  
produkter 

reglerande fostransdiskurs 
reglerande fokus 

fostra, socialisera, disciplinera 
social kompetens, beteenden, attityder, 

egenskaper 
administrativ summativ  
administrera, rapportera, kontrollera, 
styra, sätta betyg 

utvecklingsorienterad formativ 
lotsa, vägleda, utveckla, engagera,  

motivera, uppmuntra, kommunicera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
System individ 

Figur 8.1. Inslag i lärares professionella språkbruk i skriftliga omdömen 
 
Sammanfattningsvis ser jag lärares bedömande språkbruk i omdömen som ex-
empel på ett professionellt bedömningsspråk, det vill säga ett språkbruk som 
lärare använder i sina kontakter med elever om deras utveckling och skolarbete. 
Jag skiljer inte professionellt språkbruk från institutionellt, yrkesnära eller per-
sonligt språkbruk, utan lärares professionella språkbruk i obligatoriska skriftliga 
omdömen kan ha en mer eller mindre institutionell eller personlig inramning, 
och vara mer eller mindre konventionellt eller vardagligt i sin utformning (jfr 
Roberts & Sarangi 2003). Det professionella bedömningsspråket är således en 
komplex balansakt mellan lärarens institutionella sakkunskap och personliga 
engagemang och synliggör olika diskurser, syn på bedömning och formella och 
informella uttryckssätt. Lärares bedömningsspråk berör på så sätt deras pro-
fessionella trovärdighet i yrkesrollen. Omdömesspråket präglas också av den 
samhälleliga kontext som texterna tillkommit i och påverkas av de synsätt som 
dominerar i den diskursiva praktiken. Därför kan språkbruket skilja sig åt mel-
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rad och kringskuren profession än tidigare” (2009:12). Studiens resultat kan bi-
dra till en diskussion om lärares professionella bedömningsspråk så som det 
kom till uttryck inom ramen för den då gällande läroplanen för grundskolan, 
Lpo 94, och inom de kontextuella förutsättningar som rådde när skriftliga om-
dömen precis hade implementerats i grundskolans alla årskurser och riktlinjerna 
för skrivandet fortfarande höll på att tas fram.  

Sedan reglerna ändrades och mitt material samlades in har förhållandena på 
de studerade skolorna förändrats. Lärarnas höjda röster har lett till en tillbaka-
föring av självbestämmande till professionen om skriftliga omdömen ska eller 
inte ska skrivas i årskurser där betyg ges. Almskolans rektor har beslutat att 
omdömen inte ska skrivas i årskurs 6–9. Bokskolan har en ny rektor för skolans 
4–9-enhet, och där har man sedan materialet samlades in bytt digitalt system, 
men omdömen skrivs fortfarande i skolans alla årskurser. Cederskolans rektor 
har beslutat att inga omdömen ska skrivas i årskurs 6–9, men istället har de 
tidiga utvecklingssamtal som återkopplar betygen och erbjuder en gång per ter-
min ämnesutvecklingssamtal för dem som vill kunna ställa frågor direkt till un-
dervisande lärare. Att man erbjuder ämnesutvecklingssamtal på Cederskolan 
stöder Hirschs påpekande om att ”borttagandet av kravet på utvecklingsplan i 
betygssättande årkurser har lett till att man på vissa skolor inte kan informera 
om elevers kunskapsutveckling i alla ämnen vid utvecklingssamtal […]. Dis-
kussionen som likställer lärares pedagogiska dokumentation med administra-
tion behöver därför nyanseras och problematiseras” (2017:2). Givet Hirsch re-
sultat kan det inte uteslutas att Almskolan och Cederskolan går miste om något 
i sin kommunikation med elever och vårdnadshavare genom att inte längre 
skriva obligatoriska skriftliga omdömen.  

Min studie bidrar till diskussionen om lärares pedagogiska dokumentation 
och administration genom att jag analyserar språkbruket i skriftliga omdömen, 
visserligen från en årskurs där det inte längre är obligatoriskt att skriva sådana 
texter och på ett material som tillkommit inom ramen för en äldre läroplan än 
den nu gällande vid en tidpunkt då debatten om lärares administration och ele-
vers kunskapsutveckling var i sin linda. Fritextmaterialet är omfångsrikt och 
även om det rymmer många likalydande formuleringar på grund av att lärarna 
klipper och klistrar, är materialet representativt för hur den typen av texter är 
utformade, och även om analyserna har genomförts på ett nu daterat material 
ger resultaten en uppfattning av lärares professionella bedömningsspråk. Det är 
också rimligt att anta att karaktäristiken av lärarnas språkbruk skulle vara giltig 
om materialet hade samlats in i närtid och producerats inom ramen för den nu 
gällande läroplanen. Jag dristar mig att påstå detta, eftersom skolan är en trög-
föränderlig institution där äldre diskurser och syn- och handlingssätt även vid 
pågående förändringar är djupt rotade i verksamheten (jfr Andréasson & 
Asplund Carlsson 2009). Hofvendahl (2006a:10f) konstaterar att många lärare 
och föräldrar vittnade om att det inte var någon större skillnad i innehåll när 
utvecklingssamtalen övertog kvartsamtalens roll som kontaktyta mellan lärare 
och vårdnadshavare. De individuella utvecklingsplaner som därför infördes var 
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I analyserna har denna språkliga kompetens belysts utifrån språkhandlingar, be-
dömningsfokus och språklig utformning i skriftliga omdömen och i relation till 
sociala och diskursiva praktiker. Det är min förhoppning att resultaten också ger 
insikter och kunskaper som kan komma språkforskare, lärarutbildare, lärarstu-
denter, lärare och andra till del och att resultaten är tillämpbara ur såväl ett 
språkvetenskapligt, ett utbildningsvetenskapligt som ett professionellt perspek-
tiv. 

8.3 Vidare forskning 
I det följande anger jag några språkvetenskapliga och didaktiska problemom-
råden som har aktualiserats under arbetets gång, men som jag inte har haft möj-
lighet att fördjupa i studien.  

I textanalysen nyttjar jag språkhandlingar som analysverktyg. Språkhand-
lingar kan analyseras hierarkiskt utifrån de funktioner de fyller inom och utom 
texter på makro-, meso- och mikronivå. Jag har studerat makrospråkhandlingar 
och underordnade språkhandlingar i lärarnas fritexter, men jag gör inte någon 
distinktion mellan språkhandlingar på meso- eller mikronivå. Språkhandlingar 
fungerar emellertid rekursivt och hierarkiskt på olika nivåer i en text och de kan 
också analyseras utifrån olika perspektiv: grammatiskt och kontextuellt. En 
mikro- eller mesohandling kan alltså vara makrospråkhandling på nästa nivå. 
Detta erbjuder såväl analytiska möjligheter som problem. Språkhandlingarnas 
hierarki, perspektiv och potential som analysverktyg i olika texter behöver där-
för utforskas ytterligare inom ramen för vidare studier. 

Avhandlingen har fokus på lärarna som skrivande kollektiv, men kollektivet 
utgörs av lärare som skriver omdömen i olika ämnen. Om och i så fall på vilket 
sätt det professionella skrivandet skiljer sig mellan lärare i olika ämnen och på 
olika stadier är ett område att utforska vidare. Jag konstaterar i avhandlingen att 
omdömen skrivs med både faktiska och potentiella mottagare i åtanke, men hur 
mottagarna faktiskt tar emot och bemöter lärarnas texter och hur texterna an-
vänds i praktiken är föremål för framtida forskning.  

I enkätstudien uppenbaras det att lärare i stor utsträckning är autodidakter 
inom professionsskrivande. Det indikerar att lärarutbildningen utgör ett forsk-
ningsfält i fråga om hur lärare förbereds för sin roll som yrkesskribenter. Hur 
professionsskrivande och särskilt bedömning och bedömningsförmedling han-
teras i lärarutbildningen är frågor värda att utforska särskilt i relation till lärar-
yrkets förändring och styrning. 
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lan olika skolor och inom skolor. När konventioner, som genrer, stilar, aktivite-
ter och kunskapsfokus för språkbruk i texter problematiseras och blir öppna för 
förändring kan producenter och konsumenter hamna i dilemman som tvingar 
dem att välja mellan gamla och nya uttryckssätt och hitta kreativa lösningar för 
att kommunikationen ska fungera. Konventionerna hamnar alltså i kamp, mot-
sättning eller samverkan som förändrar diskursordningen (jfr Fairclough 
1992:96, 68f).  

8.2 Didaktiska implikationer och reflektioner 
Analyserna i studien synliggör en konflikt mellan att lärare professionellt för-
väntas förmedla bedömningar i skrift och att lärarna anger att de inte har fått 
någon utbildning inom detta kompetensområde. Att så få lärare anger att de har 
fått undervisning i att skriva omdömen på lärarutbildningen är å ena sidan inte 
särskilt uppseendeväckande med tanke på att reformen vid tiden för studien var 
relativt ny och rimligen inte kan ha hanterats i de utbildningar som flertalet av 
de verksamma lärarna har gått. Å andra sidan kan det också tolkas som att lä-
rarutbildningar inte explicit har undervisat i lärarens roll som bedömande skri-
bent, trots att bedömning och kommunikation till i första hand elever länge har 
varit centralt i läraryrket, vilket också uppmärksammats i en kunskapsöversikt 
om bedömning (Forsberg & Lindberg (2010:29). I de lärarutbildningar som 
startade hösten 2011 ingår emellertid bedömning och betygsättning som ett eget 
moment i den utbildningsvetenskapliga kärnan (se SOU 2008:109).  

Att skriva omdömen är i stora delar ett ensamarbete för lärare trots att de 
arbetar i arbetslag och har kolleger som bedömer samma elever. För att utveckla 
ett gemensamt synsätt och därmed ett professionellt språk behöver lärarna tid 
att samarbeta i planering, genomförande och bedömning (jfr Gerrevall 
2008:111). Att lärarna enligt enkätsvaren i den här studien tar hjälp av och lär 
av varandra erbjuder tillfällen att utveckla ett gemensamt synsätt. Lärare behö-
ver flera olika yrkesspråk och kompetens om mottagaranpassning och ända-
målsenligt skrivande. Alla lärare i grundskolan måste skriva myndighetsutö-
vande texter. Därför bör också alla lärare oavsett ämne eller utbildningsnivå 
kunna skriva ändamålsenligt och ha en god förmåga att anpassa sitt språk efter 
olika syften, texttyper och mottagare. Enligt min mening utgör lärares egen 
skrivkompetens och förmåga att kommunicera rättssäkert och yrkesetiskt i sig 
ett villkor för elevers språk- och kunskapsutveckling och alla lärare förväntas i 
sin yrkesroll kunna skriva och kommunicera situationsanpassat efter att ha gått 
igenom en lärarutbildning.  

I inledningen poängterar jag att jag ser bedömningar av elever och skriftlig 
förmedling av sådana bedömningar som en central del av alla lärares yrkeskom-
petens, oberoende av vem som är texternas mottagare och oberoende av de ad-
ministrativa ramar som omger dokumentationen i läraryrket. Det är också en 
språklig kompetens som i hög grad påverkas av den kontext där lärarna verkar. 
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språkhandlingar, bedömningens innehåll och språklig utformning. Lärarnas be-
dömningsspråk, i studien även benämnt bedömande språkbruk, undersöks ge-
nom följande frågor:  

 
1. Vilka erfarenheter har lärare av sin bedömningspraktik och av omdö-

messkrivande?  
2. Vilka språkhandlingar nyttjar lärare i omdömen och hur realiseras de språk-

ligt? 
3. Vad bedöms i omdömenas fritexter? 
4. Hur möter texternas form och innehåll förväntningarna på ett professionellt 

bedömningsspråk och vilka roller tilldelar bedömningsspråket omdömenas 
skribenter?  

5. Vilka faktorer styr och påverkar lärarnas omdömestexter? 
 
Teoriramen är kritisk diskursanalys (se t.ex. Fairclough 1992) i kombination 
med Roberts & Sarangis (1999, 2003) modell för att beskriva språkbruk i pro-
fessionella praktiker, Bernsteins teori (1990, 1996) för att beskriva diskurser i 
pedagogiska praktiker samt Gerrevalls (2008) teori för att förklara bedömnings-
praktiker. Centrala begrepp är diskurs och professionellt bedömningsspråk. Dis-
kurs förstås som ett ”bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 
av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7, kursiv i original) och i stu-
dien ses diskurser i lärares professionella bedömningsspråk som olika sätt att 
formulera och fylla texter med innehåll, relationer, handlingar och aktiviteter. 
Texters relation, innehåll och form reflekterar alltså skilda synsätt och sätt att 
handla inom en socialt och institutionellt styrd praktik. Jag ser lärares bedö-
mande språkbruk i omdömen som exempel på ett professionellt bedömnings-
språk, det vill säga ett språkbruk som lärare använder i sina kontakter med ele-
ver om deras utveckling och skolarbete. 

Materialet utgörs av enkäter med 39 lärare från tre skolor, samtal med sko-
lornas rektorer och drygt 2 200 skriftliga omdömen om elever i årskurs 8 
skrivna vårterminen 2010 i tre olika mallar.  

Omdömena analyseras med metoder hämtade från stilistik och textanalys, 
Analyserna berör omdömenas relationella, innehållsliga och språkliga aspekter 
och är inriktade på språkhandlingar, bedömningens innehåll och språklig 
utformning. Lärarrösterna i enkäten och rektorernas perspektiv ger kontextuell 
information som är nödvändig för att förstå omdömenas varierade språkliga 
utformning. 

I avhandlingens bakgrundskapitel placeras skriftliga omdömen och lärarpro-
fessionen i en historisk, kulturell och ideologisk kontext där omdömen och lä-
rares bedömningsspråk beskrivs som en del i en förändrad skolpraktik. Från 
1990-talet och fram till mitten av 2010-talet ökade dokumentationskraven i lä-
raryrket som en följd av skolans förändrade nyliberala, marknadsorienterade 
och decentraliserade styrformer med införandet av mål- och resultatstyrning. 
Omdömen är en dokumentationsform som har vuxit fram i en social och muntlig 
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9 Sammanfattning 

Skriftliga omdömen är sedan 2008 en lagstadgad dokumentationsform i svensk 
grundskola och skrivs i anslutning till utvecklingssamtal. Sådana texter ska ge 
elev, vårdnadshavare och kolleger information om elevens kunskapsutveckling 
i varje ämne och om rektor beslutar det också ge information om elevens ut-
veckling i övrigt inom ramen för läroplanen. Fram till 2013 var sådana omdö-
men obligatoriska i grundskolans alla årskurser. Efter 2013 är de enbart obliga-
toriska i årskurs 1–5 (Ds 2013:23), även om de fortfarande kan skrivas i årskurs 
6–9 om rektor lokalt beslutar det.  

Omdömen är texter som elever, lärare och föräldrar möter i sin vardag, men 
de är också texter som fungerar i ett institutionellt och offentligt sammanhang, 
och texter som formar både elevers och lärares bild av vad som är bedömning-
ens mål och innehåll. Omdömen är offentliga dokument och ska vara utformade 
så att de inte kränker elevens personliga integritet. Ett omdöme får vara betygs-
liknande, men får inte enbart bestå av kryss i en matris utan bör också ge ut-
rymme för mer nyanserade beskrivningar av eleven. Det ska på ett positivt sätt 
summerande utvärdera och stödjande vägleda eleven. Beskrivningen får inte 
utgå från elevens brister, karaktär eller beteenden, men det ska tydligt framgå 
om eleven riskerar att inte nå målen. Skolverkets råd och stödmaterial har med 
andra ord mer eller mindre institutionellt uttalade förväntningar på att lärare när 
de informerar om och dokumenterar elevers utveckling utvecklar ett professio-
nellt språkbruk som bygger på styrdokument och som är begripligt för motta-
garna. Det är förväntningar som har tillkommit i kölvattnet av skolans föränd-
rade nyliberala, marknadsorienterade och decentraliserade styrformer och med 
införandet av mål- och resultatstyrning.  

Studiens syfte är att studera grundskollärares bedömningsspråk i skriftliga 
omdömen och att problematisera språkbruket i relation till lärarnas erfarenheter 
av omdömesskrivande och till texternas institutionella och sociala kontext. Stu-
diens inriktning berör hur lärarna i sina texter hanterar och bemöter de institu-
tionella och sociala förväntningarna på ett professionellt språkbruk som både är 
förankrat i styrdokument och anpassat efter mottagarna. Analysen är inriktad på 
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att då och då söka hjälp i Skolverkets stödmaterial. På så sätt utlämnas de i stor 
utsträckning till sin egen erfarenhet och till kollegers kompetens. De får själva 
ta ansvar för att lära sig skriva omdömen antingen individuellt eller gemensamt 
i kollegiet, medan stödet från den institutionella och kommersiella nivån kan 
betraktas som mindre utbrett. 

Några lärare i enkäten upplever att skriftliga omdömen fyller en central 
funktion i utvecklingssamtalet, att de är ett redskap för att informera och göra 
elever och vårdnadshavare delaktiga i utvecklingssamtalet, och att de bidrar till 
att öka elevernas delaktighet i sitt eget lärande. Flera lärare ser emellertid om-
dömen som en stor administrativ börda som tar tid från planering, undervisning 
och stöttning av elever. Flera lärare verkar i sitt arbete med omdömen få ta på 
sig en roll som administratörer snarare än som kommunikatörer och undervi-
sare. Bristen på tid att göra ett bra jobb får lärarna att känna sig missnöjda med 
de omdömen de skriver och att omdömena snarare fyller en kontrollerande än 
en kommunicerande funktion. Många omdömen och begränsad tillgång till egna 
datorer och därmed begränsade möjligheter att fylla i mallarna på arbetsplatsen 
är faktorer som påverkar hur mycket tid läraren kan lägga ner på att kommuni-
cera bedömningar om varje elev. Dessa faktorer påverkar omdömenas kvalitet, 
innehåll och form. 

Resultatet av enkätstudien visar att lärarna på de tre skolorna befinner sig på 
olika punkter på en skala från formellt till informellt språkbruk och uppvisar 
olika förutsättningar för att skriva omdömen. Tillsammans med skolornas om-
dömesmallar åskådliggör lärarnas och rektorernas utsagor en variation av in-
stitutionellt, kollegialt och personligt hållet språkbruk. Almskolan kan sägas 
vara institutionellt byråkratiskt och kollegialt professionell och Bokskolans lä-
rare kan sägas ha ett kontext- och yrkesnära professionellt språkbruk. Ceder-
skolan är mer svårkategoriserad. Generellt kan lärarnas svar bestämmas som 
mer personligt professionella än som kollegialt och institutionellt profession-
ella. Mallen som de skriver i är kommunalt framtagen med lärarrepresentanter 
och har en institutionell framtoning med detaljerade identifieringsuppgifter och 
nationella betygssteg. Lärarna har varierande inställning till mallen och är kri-
tiska till fritextutrymmet, typsnittet och layouten. Många av Cederlärarna upp-
ger att de aldrig har fått lära sig skriva omdömen, diskuterar inte mallen med 
kolleger, utnyttjar inte redan skrivna omdömen eller lär sig via Skolverket stöd-
material. Cederlärarna beskriver ett gemensamt sakligt språkbruk som frånvaro 
av personliga värderingar och känslor i bedömningen, och några uppger att om-
dömena ska vara begripliga för mottagaren.  

Lärarnas skiftande beskrivningar av språkets form i skriftliga omdömen kan 
relateras till att omdömen har olika och delvis konkurrerande kommunikativa 
syften som ger företräde för olika diskurser och som tar fasta på olika direktiv i 
styrdokument och råd. Följande syften och diskurser har identifierats i analysen 
av lärarröster och mallar:  
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praktik samtidigt som de är del av en förändrad bedömningspraktik som sedan 
1990-talet alltmer inriktats på bedömning av sociala kompetenser framför intel-
lektuella förmågor. I kapitlet refereras även tidigare forskning av betydelse för 
studien. 

Avhandlingens första analyskapitel, kapitel 6 – Lärarröster och kontexter – 
syftar till att besvara frågan vilka erfarenheter lärare har av sin bedömnings-
praktik och av omdömesskrivande. Kontextstudien visar vilka diskurser som 
framträder i mallarna och i lärarnas erfarenheter av praktiken. Analyserna be-
skriver omdömesspråkets kontextuella ramar och deras lokala produktions- och 
distributionsvillkor samt sammanställer lärarröster om skriftliga omdömens 
kontext, form och innehåll. Dessutom ges i kapitlet en översiktlig beskrivning 
av de tre mallar som de insamlade omdömena har skrivits i. Utifrån vad som 
framkommit i samtal med rektorer beskrivs även hur mallarna har tillkommit 
liksom de tre skolornas ramar för utvecklingssamtal.  

Ett omdömes yttre form består i regel av sidhuvud med individuella och lo-
kaliserande uppgifter, (bedömnings)matris som visualiserar betygsläge eller ut-
veckling i graderad skala och utrymme för fritext angivet med eller utan rubriker 
som pekar ut bedömning av nuläge och framtida vägledning. På skolorna i stu-
dien, Almskolan, Bokskolan och Cederskolan, har lärarna haft olika mycket in-
flytande när mallarna utformades. Minst har inflytandet varit på Almskolan och 
störst på Bokskolan. De olika processerna har resulterat i tre olika skrivmallar 
för omdömen:  

 
 en lokalt utformad mall med stort utrymme för fritext i kombination med en 

mindre, i-kryss-bar betygsmatris (Almskolan),  
 en kommersiellt utformad mall med en kombination av lika utrymme för 

kryssmatris och fritext (Bokskolan),  
 en kommunalt utformad mall med i-kryss-bar mål- och betygsmatris och 

starkt avgränsat utrymme för fritext (Cederskolan). 
 

Institutionella drag, som exempelvis loggor, framträder tydligast i Almskolans 
lokalt rektorsframtagna mall och i Cederskolans kommunalt framtagna mall, 
medan de är mindre framträdande i Bokskolans kommersiellt inköpta mall. Av 
enkätsvaren i studien dras slutsatsen att en funktionell mall bör ge utrymme för 
lärare att vara professionella inom fasta ramar och samtidigt bidra till att under-
lätta deras administration och få bedömningen att framstå som begriplig för 
mottagaren. En mall för obligatoriska skriftliga omdömen är ett internt hjälp-
medel som optimalt utformad vägleder läraren i skrivandet. Både öppna och 
slutna mallar kan medföra problem som påverkar omdömens användbarhet, lik-
värdighet och begriplighet, men kan också bidra till att institutionalisera språk-
bruket i fritexterna.  

Större delen av lärarna i studien kan beskrivas som självlärda omdömesskri-
benter, och av enkätsvaren framgår att lärarna inte har fått någon direkt fortbild-
ning i att skriva omdömen. Istället lär de sig samtidigt som de skriver och genom 
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där Almskolan klassificerades som institutionellt professionell, Bokskolan som 
kollegialt professionell och Cederskolan som personligt professionell. Process-
värdering är den typ av bedömning som Skolverkets riktlinjer lyfter fram, me-
dan prestationsvärdering visserligen är att betrakta som institutionell men tyd-
ligare är kollegialt knuten till den yrkesnära praktiken. Såväl processvärdering 
som prestationsvärdering har fokus på sak och ämne och kan förklaras av en 
instruerande undervisningsdiskurs (jfr Bernstein 1990, 1996). Förekomsten av 
prestationsvärdering placerar texternas innehåll i en summativ och administrativ 
diskurs och uppfyller riktlinjen att omdömen får vara betygsliknande, medan 
processvärderingen är del både av en summativ och administrativ diskurs och 
en formativ och utvecklingsorienterad diskurs. Personvärderingens förekomst i 
de tre skolornas fritexter är noterbar eftersom ingen av skolornas rektorer har 
tagit ett beslut om att elevens utveckling i övrigt ska bedömas i omdömena. 
Förekomsten visar dock att det dubbla uppdraget är närvarande i lärares bedöm-
ningar och kan förklaras med hjälp av Bernsteins begrepp reglerande fostrans-
diskurs och pedagogic device där fostransdiskursen dominerar och omsluter den 
instruerande undervisningsdiskursen (jfr Bernstein 1990, 1996). Förekomsten 
av såväl personvärdering som psykosocial värdering kan också förklaras av en 
formativ utvecklingsorienterad individdiskurs (jfr Gerrevall 2008).  

Den psykosociala värderingen är positivt utformad och syftar till självregle-
ring och utveckling samt kan relateras till Skolverkets råd och riktlinjer (2008, 
2013a). Nyliberala och marknadsorienterade perspektiv på utbildning leder 
också till en skoldiskurs som ska ”inrikta sig på att forma självreglerande, flexi-
bla, ansvarstagande och kreativa elever som besitter social kompetens och kan 
söka sin egen kunskap” (Andréasson & Asplund Carlsson 2009:31f). Denna 
diskurs synliggörs i vad lärare bedömer i skriftliga omdömen och särskilt genom 
förekomsten av personvärdering och psykosocial värdering. 

Med hjälp av grammatiskt textanalytiska metoder som omfångsberäkning, 
läsbarhetsindex och ordvariationsindex ges i kapitel 7 en bild av texternas ut-
formning på en övergripande nivå i hela materialet. Till övervägande del är om-
dömesmaterialet monologiskt, nominalt, sakligt och objektivt, men utsagor som 
är verbala, dialogiska, subjektiva, känsloladdade, personliga och engagerade fö-
rekommer och gör att omdömena som helhet balanserar på skalan formellt dis-
tanserat – informellt närhetskapande språkbruk vilket dels kan förklaras av 
motstridiga riktlinjer för skrivandet, dels av omdömenas mångbottnade funk-
tioner: texterna ska både vara summerande och framåtsyftande. Mönster och 
variationer i texternas utformning kan ses som olika strategier för att bemästra 
en komplex kommunikationssituation.  

En tolkning som lärarna i materialet gör av Skolverkets rekommendation – 
att de ska utveckla ett gemensamt sakligt språkbruk i dokumentationen – är att 
ett sådant språkbruk är ett enhetligt språkbruk där läraren använder samma ord 
och fraser i sina bedömningar av olika elever. I analyser av fritextmaterialet blir 
denna tolkning synlig. Enskilda lärare i materialet klipper och klistrar i sina om-
dömen och ger med större eller mindre bearbetningar likalydande omdömen till 
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 ett administrativt och systemorienterat syfte uttryckt genom ett institutionellt 
byråkratiskt språk.  

 ett professionellt och yrkesnära syfte uttryckt genom ett kollegialt och kon-
textnära språk. 

 ett demokratiskt och utvecklingsorienterat syfte uttryckt genom ett dialo-
giskt, personligt och mottagartillvänt språk. 
 

I avhandlingens andra analyskapitel, kapitel 7 – Språkhandlingar, bedömning 
och språklig form – undersöks vilka språkhandlingar som nyttjas i omdömen, 
vilket innehåll bedömningarna fokuserar, vilken form texterna har och hur om-
dömestexternas form och innehåll möter förväntningarna på ett professionellt 
språk. I analyserna av fritexterna i drygt 500 omdömen har sex makrospråk-
handlingar med underordnade språkhandlingar identifierats och exemplifierats; 
dessa är kontextinformerande, utvärderande, vägledande, summerande, attityd- 
och känslouttryckande samt dialogsökande. De fyra första makrospråkhanding-
arna kan kopplas till institutionella riktlinjer för skriftliga omdömen, medan fö-
rekomsten av de två sistnämnda snarare kan förklaras av att skriftliga omdömen 
tillkommer i en relationellt styrd kontext och av att omdömestexterna där för-
väntas fylla en funktion i institutionaliserade samtal som lärarna deltar i med 
elever och vårdnadshavare. Av de sex makrospråkhandlingarna uppvisar sär-
skilt vägledning en rik flora av underordnade språkhandlingar. Det kan troligen 
förklaras av att läraren i detta moment anpassar sitt språkbruk till olika individer 
och att olika individer fordrar styrning i högre och lägre grad. I vägledningen 
kan lärarens maktposition skönjas och skribenterna använder olika språkliga 
strategier för att tona upp eller ned denna position.  

I textanalysen har såväl mönster i hela materialet som skillnader mellan de 
tre skolorna kunnat visas och diskuteras i relation till skolornas respektive prak-
tiker. I kapitel 7 visar analysen också fyra huvudkategorier av bedömning i om-
dömenas fritexter. Lärarna värderar elevernas  

 
 prestationer som betyg, aktiviteter, uppgifters kvaliteter, kursbetyg och 

måluppfyllelse,  
 processer relaterade till färdigheter, förmågor, kunskaper, förståelse, proce-

durer och utveckling,  
 person genom egenskaper, beteenden och arbetssätt, samt  
 självförtroende och förmåga till självreglering genom psykosocial värde-

ring. 
 

Värderingar av prestationer är vanligast i hela materialet och hänger samman 
med undervisningens aktiviteter, medan processvärdering dominerar på Alm-
skolan, prestationsvärdering på Bokskolan och personvärdering på Cedersko-
lan. Psykosocial värdering förekommer i minst utsträckning men finns på alla 
skolor, om än i något högre grad på Bokskolan. De tre skolornas olika viktning 
av innehållet korrelerar med skolornas kontexter och resultaten i enkätstudien, 
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mottagaren, och ofta används ett direkt du-tilltal eller en adressering till ele-
ven. Eventuella kontroversiella budskap presenteras ibland indirekt i syfte 
att inte ansiktshota mottagaren, ibland mer direkt med förpliktigande moda-
litet. Fostraren är också närvarande och synlig i texten med propositionella 
attityder och vägleder ibland genom att ställa frågor. På så sätt söker läraren 
dialog med eleven och betonar en förtrolig relation. Läraren vägleder också 
genom att påminna och önska. Fostraren erbjuder också sina tjänster och ger 
instruktioner som imperativ eller genom påståenden med förpliktelsemoda-
litet. 

 Coachen återkopplar genom psykosocial värdering och uppskattar och kom-
menterar. Coachen vägleder genom att uppmuntra för att stärka elevernas 
självförtroende och förmåga till självreglering. Som coach är läraren rela-
tionsorienterad och visar engagemang och personlig närvaro genom tilltal, 
överbruk av utropstecken, versaler, känsloyttringar och lyckönskningar. 
Formalitetsgraden är företrädesvis informell, vardaglig och dialogisk med 
många verb och pronomen.  

 
Både rapportören och processaren är sakorienterade i sin bedömning men rap-
portören nyttjar ett informellare språkbruk och processaren ett mer institutio-
nellt kollegialt och ibland också byråkratiskt språkbruk. Såväl coachen som 
fostraren är person- och relationsorienterade i sin bedömning, men coachen 
nyttjar ett informellare språkbruk och fostraren en blandning av formellt och 
informellt. Lärare kan växla mellan rollerna i olika delar av ett omdöme, men 
oftast är det en eller två roller som dominerar. Till skillnad från rapportören, 
processaren och fostraren är det få lärare som enbart ikläder sig rollen som 
coach. Det är en roll som samexisterar med andra roller. För att ett omdöme ska 
vara funktionellt behöver läraren hitta balans i sitt professionella språkbruk och 
navigera mellan rollerna.    

Kapitel 8 – Slutdiskussion, summerar resultaten och diskuterar dem i ett teo-
retiskt, samhälleligt och didaktiskt sammanhang i syfte att besvara frågan: Vilka 
faktorer styr och påverkar lärarnas omdömestexter? Rektorernas och lärarnas 
åsikter om mallarna och sitt omdömesspråk signalerar en spänning mellan å ena 
sidan önskan om mer centralisering och likvärdighet och å andra sidan önskan 
om decentralisering och kollegialitet, vilket är faktorer som påverkar språkbru-
ket i lärarnas texter. Att producera ett omdöme som är sakligt och individuellt 
och följer institutionella riktlinjer kan i praktiken bli viktigare än att omdömet 
är praktiskt användbart. För att framstå som professionella, kan lärare exempel-
vis formulera sig på ett likalydande sätt i omdömen riktade till olika elever, 
samtidigt som de för att inte hamna i konflikt med omdömets individuella syfte 
använder ett du-tilltal i omdömena. Språkbruket blir strategiskt, simulerat och 
instrumentellt snarare än professionellt och funktionellt i yrkesutövande mening 
(jfr Habermas 1984). Ett sådant språkbruk kan få konsekvenser för lärares pro-
fessionella trovärdighet.  
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alla sina elever. Det kan dels tolkas som att lärarna försöker möta kravet på ett 
gemensamt språkbruk, dels som en strategi för att minska arbetsbördan och 
klara av att skriva många omdömen. För att inte hamna i konflikt med omdö-
mens individuella syfte använder lärarna ett du-tilltal i texterna, vilket gör att 
språkbruket kan beskrivas som strategiskt och du-inslaget som en syntetisk per-
sonalisering (Fairclough 1992:216, 98f).  

I texternas innehåll och form framträder ett professionellt språkbruk som 
består av en balans mellan tre diskurser: 

 
 En institutionell systemdiskurs där språkbruket är allmänt hållet, klippt och 

klistrat samt fokuserar på avstämning och kontroll av kunskaper och proces-
ser som kan relateras till målformuleringar i läroplan och kursplaner. 

 En kontextnära erfarenhetsdiskurs där undervisning och lektionsaktiviteter 
synliggörs och där andra texter i skoldiskursen refereras, såsom åtgärdspro-
gram, andra omdömen och kommentarer på genomförda uppgifter. Innehål-
let i texterna fokuserar också aktiviteter, närvaro och resultatprestationer. 
Texterna kan vara tabellariska eller utgöras av kortfattade minnesanteck-
ningar.  

 En personlig individdiskurs med ett positivt, uppskattande, dialogiskt språk-
bruk där innehållet fokuserar individens egenskaper, beteenden och person-
liga utveckling. 

 
Lärares sätt att navigera mellan olika medvetna och omedvetna innehållsliga 
och språkliga val i skriftliga omdömen placerar dem på olika platser i skärnings-
punkten mellan en interpersonell kommunikationsaxel och en ideationell be-
dömningsaxel (se figur 7.2 i avsnitt 7.4). Det språkbruk som används reflekterar 
lärarna i fyra typiska professionella roller: 
 
 Rapportören utvärderar prestationer i form av resultat och kvalitet samt 

prognosticerar och villkorar betyg och måluppfyllelse. När rapportören väg-
leder sker det oftast genom kortfattade instruktioner i form av raka uppma-
ningar inriktade på prestation eller korta påståenden med förpliktelsemoda-
litet. Rapportören är resultatinriktad och sakorienterad. Kommunikationssät-
tet blir därför gärna informellt och rakt på sak med utvärderingar i form av 
uppräkningar och vägledning i form av punktlistor.  

 Processaren utvärderar processer i form av färdigheter och förmågor och 
vägleder genom att instruera procedurer. Processaren understöder sin väg-
ledning med motiveringar och är faktabaserad, saklig och detaljrik. Bedöm-
ningen är summativt och formativt inriktad och kommunikationssättet till 
övervägande del formellt och standardiserat, med inslag av syntetisk, eller 
konstlad, personalisering. 

 Fostraren bedömer huvudsakligen elevers egenskaper, uppförande och be-
teenden som inställning till ämnet och arbetsinsats. Tonen är anpassad efter 
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10 Summary 

Since 2008, written reviews have been a statutory form of documentation in 
Swedish compulsory schools and are written in connection with a development 
interview. Such texts are intended to provide pupils, guardians and colleagues 
with information about the pupil’s knowledge development in each subject and, 
if the head teacher so decides, also provide information about the pupil’s devel-
opment in general within the framework of the curriculum. Until 2013, such 
reviews were mandatory in all years at compulsory school. Since 2013, they 
have only been mandatory in years 1–5 (Ds 2013:23), although they can still be 
written for years 6–9 if a head teacher so decides locally.  

The reviews are texts that pupils, teachers and parents encounter in their 
everyday lives, but they are also texts that function in an institutional and public 
context, and texts that form both pupils’ and teachers’ images of what the aim 
and content of the assessment is. The reviews are public documents and should 
be designed so as not to violate the pupil’s personal integrity. A review may be 
similar to marking, but must not only consist of crosses in a matrix, but should 
also provide space for a more nuanced description of the pupil. It shall, in a 
positive way, evaluate in summary and supportively guide the pupil. The de-
scription must not be based on the pupil’s shortcomings, character or behaviour, 
but it must clearly state whether the pupil is in danger of not achieving the tar-
gets. In other words, the National Agency for Education’s council and suppor-
ting material have more or less institutionally expressed expectations that teach-
ers, when informing of and documenting pupils’ development, develop a pro-
fessional language that is both based on policy documents and understood by 
the recipients. These are expectations that have arisen in the wake of the 
schools’ changing neo-liberal, market-oriented and decentralised forms of go-
vernance and with the introduction of target and performance management.  

The purpose of the study is to study the assessment language of compulsory 
school teachers in written reviews and to problematise the linguistic usage in 
relation to the teachers’ experiences of writing reviews and to the institutional 
and social context of the texts. The study focuses on how in their texts the teach-
ers handle and address the institutional and social expectations in a professional 
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Det går i studien också att skönja en diskursiv konflikt mellan standardise-
ring och individualisering och mellan byråkratiskt institutionellt språkbruk och 
mottagarvänligt personligt språkbruk, vilket kan förklaras av omdömenas kom-
plexa mottagarsituation. Ett omdöme produceras av lärare i syfte att kommuni-
cera bedömningar av elevers utveckling till olika mottagare, i första hand elever, 
vårdnadshavare och kolleger, och i andra hand skolledning, Skolinspektion och 
offentlighet. Statens kontroll och styrning påverkar språkbruket i lärares texter 
i en formell riktning, medan läraryrkets sociala och demokratiska dimension, 
och särskilt utvecklingssamtalet som ett jämbördigt trepartssamtal, framkallar 
förväntningar på ett vardagsnära språk.  

Av studien går det även att skönja en konflikt mellan lärarnas bedömningar 
av elevernas sociala utveckling och deras kunskapsutveckling, vilket kan rela-
teras till lärarnas dubbla uppdrag och till olika bedömningstraditioner. Av stu-
dien framgår att det finns en förväntan på att lärare professionellt kan förmedla 
bedömningar i skrift samtidigt som lärarna i stor utsträckning är självlärda inom 
detta kompetensområde. En slutsats som dras av studien är att styrning genom 
new public management i viss utsträckning påverkar språkbruket i lärarnas 
dokumentation och att språkbruket i omdömena ger en bild av lärarna och deras 
trovärdighet i sin yrkesroll. 
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neo-liberal, market-oriented and decentralised forms of governance with the in-
troduction of target and performance management. The reviews are a form of 
documentation that has grown up in a social and verbal practice, while being 
part of a changed assessment practice that has increasingly focused since the 
1990s on the assessment of social competences rather than intellectual abilities. 
The section also refers to earlier research of relevance to the study. 

The purpose of the first analysis section of the dissertation, section 6 –
Lärarröster och kontexter – is to answer the question of what experiences teach-
ers have from their assessment practice and from writing reviews. The context 
study shows which discourses appear in the templates and in the teachers’ ex-
periences of the practice. The analyses describe the contextual framework of the 
language of the reviews and their local production and distribution conditions, 
as well as compiling the voices of the teachers on the context, form and content 
of written reviews. This section also provides a general description of the three 
templates in which the collected reviews have been written. Based on what has 
emerged from interviews with head teachers, how the templates have been ar-
rived at is also described, as well as the three schools’ framework for develop-
ment interviews.  

The external form of a review usually consists of a page heading with indi-
vidual and localising information, an (assessment) matrix that visualises marks 
or development on a graduated scale and space for free text with or without 
headings that point outs the assessment of the present situation and future guid-
ance. At the schools in the study (Almskolan, Bokskolan and Cederskolan), 
teachers have had different degrees of influence when the templates were de-
signed. The smallest influence was at Almskolan and the greatest at Bokskolan. 
The different processes have resulted in three different templates for writing the 
reviews:  

 
 a locally designed template with a large space for free text in combination 

with a smaller, tickable marks matrix (Almskolan),  
 a commercially designed template with a combination of equal space for a 

marks matrix and free text (Bokskolan),  
 a municipally designed template with a tickable target and marks matrix and 

very limited space for free text (Cederskolan). 
 

Institutional features, such as logos, appear most clearly in the template pro-
duced locally by the head teacher of Almskolan and in Cederskolan’s munici-
pally produced template, while they are less prominent in Bokskolan’s commer-
cially purchased template. The questionnaire responses in the study conclude 
that a functional template should allow teachers to be professional within a fixed 
framework while at the same time helping to facilitate their administration and 
make the assessment appear comprehensible to the recipient. A template for 
mandatory written reviews is an internal aid that, if optimally designed, guides 
the teacher in writing. Both open and closed templates can lead to problems that 
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linguistic usage that is both endorsed in policy documents and adapted to the 
recipients. The analysis focuses on speech acts, the content of the assessment 
and linguistic choices. The teachers’ assessment language, in the study also 
called evaluatory linguistic usage, is examined through the following questions:  

 
1. What experiences do teachers have from their assessment practice and of 

writing reviews?  
2. What speech acts do teachers use in reviews and how are they realised lin-

guistically? 
3. What is assessed in the free text of the reviews? 
4. How do the form and content of the texts meet the expectations of a pro-

fessional assessment language and what roles does the assessment language 
assign to the authors of the reviews?  

5. What factors govern and influence teachers’ review texts? 
 
The theoretical framework is critical discourse analysis (see e.g. Fairclough 
1992) in combination with Roberts & Sarangi’s (1999, 2003) model to describe 
linguistic usage in professional practices, Bernstein’s theory (1996, 1990) for 
describing discourses in pedagogical practices and Gerrevall’s (2008) theory for 
explaining assessment practices. Key concepts are discourse and professional 
assessment language. Discourse is understood as a “definite way of talking 
about and understanding the world (or a section of the world)” (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:7, italics in the original) and the study includes dis-
courses in teachers’ professional assessment language as different ways to for-
mulate and fill texts with content, relationships, actions and activities. The rela-
tionship, content and form of texts thus reflect different approaches and ways 
of acting in a socially and institutionally controlled practice. I see teachers’ 
evaluatory linguistic usage in the reviews as examples of a professional assess-
ment language, that is to say, a language that teachers use in their contacts with 
pupils about their development and school work. 

The material consists of questionnaires with 39 teachers from three schools, 
interviews with the schools’ head teachers and over 2,200 written reviews of 
students in year 8, written in the spring term of 2010 in three different templates.  

The reviews are analysed using methods drawn from stylistics and textual 
analysis. The analyses refer to the relational, content and linguistic aspects of 
the reviews and are focused on speech acts, the content of the reviews and lin-
guistic choices. The voices of the teachers in the survey and the head teachers’ 
perspective give contextual information that is necessary to understand the 
varied linguistic choices of the reviews. 

The background section of the dissertation places written reviews and the 
teaching profession in a historical, cultural and ideological context in which the 
reviews and teachers’ assessment language are described as part of a changed 
school practice. From the 1990s until the mid-2010s, the documentation require-
ment in the teaching profession increased as a result of the schools’ changing 
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in the review, and some say that the reviews should be comprehensible to the 
recipient.  

The teachers’ descriptions of the form of the language in written reviews can 
be related to the reviews having different and partly competing communicative 
purposes which give preference to different discourses and which are based on 
different directives in governing documents and advice. The following purposes 
and discourses have been identified in the analysis of teachers’ voices and tem-
plates:  

 
 an administrative and system-oriented purpose expressed through an institu-

tionally bureaucratic language.  
 a professional and vocationally-oriented purpose expressed through a colle-

gial and contextual language. 
 a democratic and development-oriented purpose expressed through a dialo-

gical, personal and recipient-friendly language. 
 

The second analysis section of the dissertation, section 7 – Språkhandlingar, 
bedömning och språklig utformning – , examines the speech acts that are used 
in the reviews, what content the reviews focus on, the form of the texts and how 
the form and content meets expectations of a professional language. In the ana-
lyses of the free texts of about 500 reviews, six macro speech acts with sub-
speech acts have been identified and exemplified; these are context informative, 
evaluating, guiding, summarising, attitude and emotion expressive and dialogue 
seeking. The first four macro speech acts can be linked to the institutional guide-
lines for written reviews, while the existence of the last two can be explained 
by the fact that written reviews are created in a relationally controlled context 
and that the review texts there are expected to fulfil a function in institutiona-
lised interviews that teachers participate in with pupils and guardians. Of the six 
macro speech acts, guiding in particular demonstrates a rich flora of subordinate 
speech acts. This can probably be explained by teachers at this point adapting 
their linguistic usage to different individuals and by different individuals need-
ing control to a greater or lesser extent. In this guidance, the teacher’s position 
of power can be discerned and the writers use different linguistic strategies to 
tone this position up or down.  

In the textual analysis, both patterns in the entire material and differences 
between the three schools could be demonstrated and discussed in relation to 
the schools’ respective practitioners. In section 7, the analysis also shows four 
main categories of assessment in the free text of the reviews. Teachers assess 
the pupils’  

 
 

 performance, such as marks, activities, information quality, course marks 
and target fulfilment,   
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affect the usability, equivalence and intelligibility of the reviews, but can also 
help to institutionalise the linguistic usage in the free texts.  

The majority of the teachers in the study can be described as self-taught re-
view writers, and the survey answers show that teachers have not received any 
direct training in writing reviews. Instead they learn while they write and by 
seeking help in the National Agency for Education’s support material now and 
then. In this way they are to a great extent excluded to their own experience and 
to the competence of colleagues. They must themselves take responsibility for 
learning to write reviews either individually or jointly with colleagues, while 
support from the institutional and commercial level can be regarded as less ex-
tensive. 

Some teachers in the survey feel that written reviews constitute a central 
function in the development interview, that they are a tool for informing and 
making pupils and guardians involved in the development interview, and that 
they contribute to increasing pupils’ participation in their own learning. How-
ever, a number of teachers see the reviews as a large administrative burden that 
takes time away from planning, teaching and supporting pupils. In their work 
on the reviews, a number of teachers appear to be taking on the role of 
administrator rather than as communicators and teaching professionals. The 
lack of time to do a good job makes teachers feel dissatisfied with the reviews 
that they write and that the reviews fill a controlling rather than a communi-
cating function. A large number of reviews and limited access to computers, 
and thus a limited ability to fill in the templates in the workplace, are factors 
that influence how much time the teacher can spend on communicating assess-
ments about each pupil. These factors affect the quality, content and form of the 
reviews. 

The results of the questionnaire survey show that the teachers at the three 
schools are at different points on a scale from formal to informal linguistic usage 
and demonstrate different prerequisites for writing reviews. Together with the 
schools’ review templates, teachers’ and head teachers’ statements illustrate a 
variety of institutional, collegial and personal linguistic usage. Almskolan can 
be said to be institutionally bureaucratic with a collegiate spirit professionally 
and Bokskolan’s teachers can be said to have a contextual and professional lin-
guistic usage. Cederskolan is more difficult to categorise. Generally speaking, 
the teachers’ answers can be seen as more personally professional than collegial 
and institutionally professional. The template they write in was produced by the 
municipality with teacher representatives and has an institutional tone with de-
tailed identification information and national marking steps. Teachers have 
varying approaches to the template and are critical of the free text space, font 
and layout. A number of teachers at Cederskolan state that they have never 
learned to write reviews, do not discuss the template with colleagues and do not 
take advantage of reviews that are already written or learn from the National 
Agency for Education support materials. Teachers at Cederskolan describe a 
common factual linguistic usage as the absence of personal values and feelings 
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statements that are verbal, dialogical, subjective, emotive, personal and engaged 
are present and balance the reviews as a whole on the scale formally distanced 
– informally proximity-creating linguistic usage, which can be partly explained 
by conflicting guidelines for writing, and partly by the layered functions of the 
reviews: that the texts shall be both summarising and forward-seeking. Patterns 
and variations in the formulation of the texts can be seen as different strategies 
for mastering a complex communication situation.  

One interpretation that the teachers make of the National Agency for Edu-
cation recommendation – that they shall develop a common factual linguistic 
usage in the documentation – is that such a linguistic usage is a uniform linguis-
tic usage in which teachers use the same words and phrases in their assessments 
of different pupils. This interpretation is evident in the free text material analy-
sis. In the material, individual teachers cut and paste their reviews and give all 
their pupils broadly similar reviews with more or less manipulation. This can 
be interpreted partly as meaning that the teachers try to meet the requirement 
for a common linguistic usage and partly as a strategy to reduce the workload 
and be able to write many reviews. So as not to conflict with the individual 
purpose of the reviews, the teachers use the familiar form “du” in the texts, 
which means that the linguistic usage can be described as strategic and the fa-
miliar form as a synthetic personalisation (Fairclough 1992:216, 98f).  

The content and form of the texts presents a professional linguistic usage 
that consists of a balance between three discourses: 

 
 An institutional system discourse in which the language usage is generally 

rather cut and pasted and focuses on reconciliation and control of knowledge 
and processes that can be related to target formulations in syllabuses and 
curricula. 

 A contextual experience discourse in which teaching and lesson activities 
are made evident and where other texts in the school discourse are refer-
enced, such as action programmes, other reviews and comments on com-
pleted tasks. The content of the texts also focuses on activities, attendance 
and performance results. The texts may be in tabular form or consist of con-
cise notes.  

 A personal individual discourse with a positive, appreciative, dialogical lin-
guistic usage in which the content focuses on the individual’s personal 
characteristics, behaviour and personal development. 

 
Teachers’ way of navigating between different conscious and unconscious con-
tent and linguistic choices in written reviews places them at different points in 
the intersection between an interpersonal communication axis and an ideational 
assessment axis (see figur 7.2 in section 7.4). The language used reflects the 
teachers in four typical professional roles: 
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 processes, such as skills, abilities, knowledge, understanding, procedures 
and development,   

 person through characteristics, behaviour and working methods, and  
 self-confidence and self-regulatory ability through psychosocial evaluation. 

 
Assessments of performance are most common in the entire material and linked 
to the teaching activities, while process assessment dominates at Almskolan, 
performance assessment at Bokskolan and personal assessment at Cederskolan. 
Psychosocial assessment occurs to the least extent but is found at all schools, 
albeit to a slightly higher degree in Bokskolan. The three schools’ different 
weighting of the content correlates with the schools’ contexts and results in the 
questionnaire survey, in which Almskolan was classified as institutionally pro-
fessional, Bokskolan as collegially professional and Cederskolan as personally 
professional. Process assessment is the type of assessment that the National 
Agency for Education guidelines highlight, while performance assessment can 
certainly be considered as institutional, but the collegial approach is more 
clearly linked to professional practice. Both process and performance assess-
ment focus on substance and subject and can be explained by an instructional 
discourse (cf. Bernstein 1990, 1996). The incidence of performance assessment 
places the contents of the texts in a summative and administrative discourse and 
conforms to the guideline that the reviews may be similar to marking, while 
process assessment is both part of a summative and administrative discourse 
and a formative and development-oriented discourse. The incidence of personal 
assessment in the three schools’ free texts is notable because none of the 
schools’ head teachers has taken a decision that the pupils’ development in gen-
eral should be assessed in the reviews. Its existence shows however that a dou-
ble assignment is present in the teachers’ assessments and can be explained with 
the aid of Bernstein’s terms regulative discourse and pedagogic device where 
the regulative discourse dominates and surrounds the instructional discourse (cf. 
Bernstein 1990, 1996). The incidence of both personal and psychosocial assess-
ment can also be explained by a formative development-oriented individual dis-
course (cf Gerrevall 2008).  

The psychosocial assessment is positively designed and aims at self-regula-
tion and development and can be related to advice and guidelines. Neo-liberal 
and market-oriented perspectives on education also lead to a school discourse 
that shall “focus on shaping self-regulating, flexible, responsible and creative 
pupils who possess social skills and can seek their own knowledge” (Andréas-
son & Asplund Carlsson 2009:31f). This discourse is visible in what teachers 
assess in written reviews and especially through the incidence of personal and 
psychosocial assessment. 

Using grammatical textual analytical methods such as scope calculation, 
readability index and word variation index, section 7 provides a picture of the 
formulation of the texts at a general level throughout the material. For the most 
part, the review material is monological, nominal, factual and objective, but 
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Section 8 – Slutdiskussion, summarises the results and discusses them in a 
theoretical, societal and didactic context in order to answer the question: What 
factors govern and influence teachers’ review texts? The head teachers’ and 
teachers’ views on the templates and their review language signal a tension be-
tween, on the one hand, the desire for more centralisation and equivalence and, 
on the other hand, the desire for decentralisation and collegiality, which are fac-
tors influencing the linguistic usage in the teachers’ texts. Producing a review 
that is factual and individual and follows institutional guidelines can in practice 
become more important than that the review is useful in practice. In order to 
appear professional, teachers can, for example, formulate themselves in an iden-
tical way in reviews aimed at different pupils, while in order not to conflict with 
the individual purpose of the reviews, they use the familiar “du” form in the 
reviews. Linguistic usage is strategic, simulated and instrumental rather than 
professional and functional in terms of the practice of the profession (cf. Haber-
mas 1984). Such linguistic usage can have consequences for teachers’ profes-
sional credibility.  

A discursive conflict can also be discerned in the study between standardi-
sation and individualisation and between bureaucratically institutional linguis-
tic usage and recipient-friendly personal linguistic usage, which can be ex-
plained by the complexity of the recipient situation for the reviews. A review is 
produced by teachers in order to communicate assessments of pupils’ develop-
ment to different recipients, primarily pupils, guardians and colleagues and sec-
ondarily to management, the Schools Inspectorate and the public. The state’s 
control and governance affects the linguistic usage in teachers’ texts in a formal 
direction, while the social and democratic dimension of the teaching profession, 
and in particular the development interview as an equal tripartite conversation, 
evokes expectations of an everyday language.  

A conflict can also be discerned in the study between teachers’ assessments 
of the pupils’ social development and their knowledge development, which can 
be related to the teachers’ dual assignments and to different assessment tradi-
tions. The study shows that there is an expectation that teachers can profession-
ally communicate assessments in writing, but that teachers are largely self-
taught in this competence area. A conclusion that may be drawn from the study 
is that governance through new public management to some extent influences 
the linguistic usage in the teachers’ documentation and that the linguistic usage 
in the reviews provides a picture of the teachers and their credibility in their 
professional role. 
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 The reporter assesses performance in terms of results and quality, and fore-
casts and lays down conditions for marks and target fulfilment. When the 
reporter guides, it is usually done through concise instructions in the form 
of direct exhortations aimed at performance or short statements with an ob-
ligation modality. The reporter aims at results and is fact-oriented. The 
method of communication is therefore often informal and straight to the 
point, with assessments in the form of enumerations and guidance in the 
form of lists of points.  

 The processor assesses processes in terms of skills and abilities and guides 
by instructing on procedures. The processer supports his guidance with jus-
tifications and is factual and detailed. The assessment is summatively and 
formatively oriented and the method of communication is predominantly 
formal and standardised, with elements of synthetic, or artificial, personali-
sation. 

 The educator mainly assesses pupils’ characteristics, conduct and behaviour, 
such as attitudes towards the subject and work effort. The tone is adapted to 
the recipient, and often a direct familiar “du” form or direct address to the 
pupil is used. Any controversial messages are sometimes presented indi-
rectly in order not to threaten the recipient face to face, sometimes more 
directly with an obligation modality. The educator is also present and visible 
in the text with propositional attitudes and sometimes guides by asking ques-
tions. In this way, the teacher seeks dialogue with the pupil and emphasises 
a confidential relationship. The teacher also guides by advising, reminding 
or giving advice and wishes. The educator also offers his or her services and 
gives instructions as imperatives or through statements with an obligation 
modality. 

 The coach gives feedback through psychosocial assessment and appreciates 
and comments. The coach guides by encouraging to strengthen the pupils’ 
self-confidence and self-regulatory ability. As coach, the teacher is relation-
ship-oriented and displays dedication and personal presence through appeal, 
overuse of exclamation marks, uppercase letters, emotions and best wishes. 
The degree of formality is primarily informal, mundane and dialogical with 
many verbs and pronouns.  

 
Both the reporter and the processor are factually-oriented in their assessment, 
but the reporter uses a more informal language and the processor a more insti-
tutionally collegial and sometimes also bureaucratic language. Both the coach 
and the educator are person- and relationship-oriented in their assessment, but 
the coach uses a more informal language and the educator a mixture of formal 
and informal. Teachers can switch between roles in different parts of a review, 
but usually one or two roles dominate. Unlike the reporter, the processer and 
the educator, few teachers only take on the role of coach. This is a role that 
coexists with other roles. For a review to be functional, teachers need to find a 
balance in their professional linguistic usage and navigate between roles. 
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theoretical, societal and didactic context in order to answer the question: What 
factors govern and influence teachers’ review texts? The head teachers’ and 
teachers’ views on the templates and their review language signal a tension be-
tween, on the one hand, the desire for more centralisation and equivalence and, 
on the other hand, the desire for decentralisation and collegiality, which are fac-
tors influencing the linguistic usage in the teachers’ texts. Producing a review 
that is factual and individual and follows institutional guidelines can in practice 
become more important than that the review is useful in practice. In order to 
appear professional, teachers can, for example, formulate themselves in an iden-
tical way in reviews aimed at different pupils, while in order not to conflict with 
the individual purpose of the reviews, they use the familiar “du” form in the 
reviews. Linguistic usage is strategic, simulated and instrumental rather than 
professional and functional in terms of the practice of the profession (cf. Haber-
mas 1984). Such linguistic usage can have consequences for teachers’ profes-
sional credibility.  

A discursive conflict can also be discerned in the study between standardi-
sation and individualisation and between bureaucratically institutional linguis-
tic usage and recipient-friendly personal linguistic usage, which can be ex-
plained by the complexity of the recipient situation for the reviews. A review is 
produced by teachers in order to communicate assessments of pupils’ develop-
ment to different recipients, primarily pupils, guardians and colleagues and sec-
ondarily to management, the Schools Inspectorate and the public. The state’s 
control and governance affects the linguistic usage in teachers’ texts in a formal 
direction, while the social and democratic dimension of the teaching profession, 
and in particular the development interview as an equal tripartite conversation, 
evokes expectations of an everyday language.  

A conflict can also be discerned in the study between teachers’ assessments 
of the pupils’ social development and their knowledge development, which can 
be related to the teachers’ dual assignments and to different assessment tradi-
tions. The study shows that there is an expectation that teachers can profession-
ally communicate assessments in writing, but that teachers are largely self-
taught in this competence area. A conclusion that may be drawn from the study 
is that governance through new public management to some extent influences 
the linguistic usage in the teachers’ documentation and that the linguistic usage 
in the reviews provides a picture of the teachers and their credibility in their 
professional role. 
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 The reporter assesses performance in terms of results and quality, and fore-
casts and lays down conditions for marks and target fulfilment. When the 
reporter guides, it is usually done through concise instructions in the form 
of direct exhortations aimed at performance or short statements with an ob-
ligation modality. The reporter aims at results and is fact-oriented. The 
method of communication is therefore often informal and straight to the 
point, with assessments in the form of enumerations and guidance in the 
form of lists of points.  

 The processor assesses processes in terms of skills and abilities and guides 
by instructing on procedures. The processer supports his guidance with jus-
tifications and is factual and detailed. The assessment is summatively and 
formatively oriented and the method of communication is predominantly 
formal and standardised, with elements of synthetic, or artificial, personali-
sation. 

 The educator mainly assesses pupils’ characteristics, conduct and behaviour, 
such as attitudes towards the subject and work effort. The tone is adapted to 
the recipient, and often a direct familiar “du” form or direct address to the 
pupil is used. Any controversial messages are sometimes presented indi-
rectly in order not to threaten the recipient face to face, sometimes more 
directly with an obligation modality. The educator is also present and visible 
in the text with propositional attitudes and sometimes guides by asking ques-
tions. In this way, the teacher seeks dialogue with the pupil and emphasises 
a confidential relationship. The teacher also guides by advising, reminding 
or giving advice and wishes. The educator also offers his or her services and 
gives instructions as imperatives or through statements with an obligation 
modality. 

 The coach gives feedback through psychosocial assessment and appreciates 
and comments. The coach guides by encouraging to strengthen the pupils’ 
self-confidence and self-regulatory ability. As coach, the teacher is relation-
ship-oriented and displays dedication and personal presence through appeal, 
overuse of exclamation marks, uppercase letters, emotions and best wishes. 
The degree of formality is primarily informal, mundane and dialogical with 
many verbs and pronouns.  

 
Both the reporter and the processor are factually-oriented in their assessment, 
but the reporter uses a more informal language and the processor a more insti-
tutionally collegial and sometimes also bureaucratic language. Both the coach 
and the educator are person- and relationship-oriented in their assessment, but 
the coach uses a more informal language and the educator a mixture of formal 
and informal. Teachers can switch between roles in different parts of a review, 
but usually one or two roles dominate. Unlike the reporter, the processer and 
the educator, few teachers only take on the role of coach. This is a role that 
coexists with other roles. For a review to be functional, teachers need to find a 
balance in their professional linguistic usage and navigate between roles. 
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Bilaga 5 – Svarsfördelning i enkäten 
 
Tabell 1: Hur har du lärt dig skriva omdömen? Flera svarsalternativ möjlig. Svarsfördel-
ning i antal svarande av 36, varav Alm 11, Bok 13, Ceder 12.  

 
Tabell 2: Lärarnas bruk av Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för den individu-
ella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Svar på frågan: När du skriver omdömen, 
använder du då Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för den individuella utveckl-
ingsplanen med skriftliga omdömen? Svarsfördelning i antal svarande av 36 varav Alm 11, 
Bok 13 och Ceder 12.  

 
Tabell 3: Lärarnas bruk av Skolverkets stödmaterial Arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Svar på frågan: När du skriver omdömen, 
använder du då Skolverkets stödmaterial Arbetet med den individuella utvecklingsplanen 
med skriftliga omdömen? Svarsfördelning i antal svarande av 35 varav Alm 11, Bok 12 och 
Ceder 12. 

 
  

Svarsalternativ Alm Bok Ceder Alla 
på egen hand genom egen erfarenhet 8 10 9 27 
av lärarkolleger 6 8 3 17 
genom att titta på redan skrivna omdömen 6 6 3 15 
genom att studera handböcker 6 1 0 7 
har aldrig fått lära mig 2 1 4 7 
av rektorer 0 4 0 4 
av utbildningsföretag 0 1 0 1 
på lärarutbildningen 0 1 0 1 
på annat sätt 0 0 0 0 

Skola Ja, alltid Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Känner inte 
till 

Almskolan 0 1 6 2 2 
Bokskolan 0 1 7 4 1 
Cederskolan 0 0 5 6 1 
Alla 0 2 18 12 4 

Skola Ja, alltid Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Känner inte 
till 

Almskolan 0 1 4 5 1 
Bokskolan 0 1 4 6 1 
Cederskolan 0 0 4 7 1 
Alla 0 2 12 18 3 
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Tabell 8: Tillgång till egen dator, Svar på frågan: Har du tillgång till dator på din arbets-
plats? Svarsfördelning i antal svarande av 38, varav Alm 14, Bok 12 och Ceder 12. 

 
 

Tabell 9: Antal som lärarna anger att de delar dator med. De lärare som svarade ”ja, de-
lad” på frågan: Har du tillgång till dator på din arbetsplats uppmanades också att ange 
med hur många de delar dator. Svarsfördelning i antal svarande av 28, varav Alm 11, Bok 
10 och Ceder 7. 

 
Tabell 10: Missnöjdhet med skriftliga omdömen. Svar på frågan: Händer det att du är 
missnöjd med omdömen som du har skrivit? Svarsfördelning i antal svarande av 36, varav 
Alm 11, Bok 13 och Ceder 12.  

 
  

Skola Nej Ja, egen Ja, delad 
Almskolan 0 3 11 
Bokskolan 0 2 10 
Cederskolan 0 5 7 
Alla 0 10 28 

Skola 1 2 2–3 3 3–4 4 5 6 7 8 
Almskolan 0 1 2 5 0 1 0 0 1 1 
Bokskolan 1 6 0 2 1 0 0 0 0 0 
Cederskolan 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 
Alla 1 9 2 9 1 1 1 1 1 2 
 

Skola ja, alltid/ofta/ibland nej, (sällan/aldrig) 
Almskolan 9 2 
Bokskolan 7 6 
Cederskolan 8 4 
Alla 24 12 
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Tabell 4: Lärarnas bruk av Skolverkets stödmaterial Att skriva skriftliga omdömen. Svar på 
frågan: När du skriver omdömen, använder du då Skolverkets stödmaterial Att skriva 
skriftliga omdömen? Svarsfördelning i antal svarande av 36 varav Alm 11, Bok 13, Ceder 
12. 

 
Tabell 5: Lärarnas bruk av Skolverkets webbmaterial. Svar på frågan: När du skriver om-
dömen, använder du då Skolverkets webbmaterial? Svarsfördelning i antal svarande av 32 
varav Alm 9, Bok 11, Ceder 12. 

 
Tabell 6: Lärarnas bruk av andra hjälpmedel och stödmaterial. Svar på frågan: När du 
skriver omdömen, använder du andra hjälpmedel och stödmaterial? Svarsfördelning i antal 
svarande av 35, varav Alm 11, Bok 12 och Ceder 12. Följande hjälpmedel har informan-
terna angett: ”Ordlistor – grundpaketet för lärarnas professionella språk” (Alm:3), ”kolle-
ger” (Alm:1), ”gamla omdömen” (Bok: 1), ”annan litteratur” (Bok: 1) ”vår digitala blan-
kett” (Ceder:1), ”lokala hjälp- och stödmaterial om det finns” (Ceder: 1 st). 

 
Tabell 7: Hjälpmedel som lärare använder alltid/ofta/ibland när de skriver omdömen. 32–
36 svarande per hjälpmedel. 

Skola Ja, alltid Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Känner inte 
till 

Almskolan 0 2 5 4 0 
Bokskolan 0 1 3 9 0 
Cederskolan 0 0 4 7 1 
Alla 0 3 12 20 1 

Skola Ja, alltid Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Känner inte 
till 

Almskolan 0 1 1 4 3 
Bokskolan 0 0 1 7 3 
Cederskolan 0 0 3 8 1 
Alla 0 0 5 19 7 

Skola Ja, alltid Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Känner inte 
till 

Almskolan 0 1 1 4 3 
Bokskolan 0 0 1 7 3 
Cederskolan 0 0 3 8 1 
Alla 0 0 5 19 7 

Skola Allmänna 
råd och 

kommen-
tarer 

Att skriva 
skriftliga 
omdömen 

Arbetet med 
den indivi-
duella ut-
vecklings-
planen med 

skriftliga 
omdömen 

Skolver-
kets 

webb-
material 

Andra 
hjälpmedel 
och stöd-
material 

Almskolan 7 7 5 3 3 
Bokskolan 8 4 5 1 6 
Cederskolan 5 4 4 2 3 
Alla 20 15 14 6 12 



195 

Tabell 8: Tillgång till egen dator, Svar på frågan: Har du tillgång till dator på din arbets-
plats? Svarsfördelning i antal svarande av 38, varav Alm 14, Bok 12 och Ceder 12. 

 
 

Tabell 9: Antal som lärarna anger att de delar dator med. De lärare som svarade ”ja, de-
lad” på frågan: Har du tillgång till dator på din arbetsplats uppmanades också att ange 
med hur många de delar dator. Svarsfördelning i antal svarande av 28, varav Alm 11, Bok 
10 och Ceder 7. 

 
Tabell 10: Missnöjdhet med skriftliga omdömen. Svar på frågan: Händer det att du är 
missnöjd med omdömen som du har skrivit? Svarsfördelning i antal svarande av 36, varav 
Alm 11, Bok 13 och Ceder 12.  
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Tabell 12: Övriga kommentarer om arbetet med skriftliga omdömen Fritextkommentarer 
till formuleringen: Här kan du ge övriga kommentarer om ditt arbete med obligatoriska 
skriftliga omdömen. 

 

Skola Röster  
Almskolan - Ju mer eleverna blir delaktiga och skattar sitt eget lärande, desto 

lättare och bättre går det att skriva omdömen. 
- Det tar mer tid än vad det ger. Föräldrarna vill ofta ha annan in-

formation vid utvecklingssamtalen. 
- Det tar ofantligt med tid och omdömen rullar på och det känns 

som det aldrig är paus i mellan. 
- Tanken är god, men tiden för dokumentation som krävs saknas. 
- Mycket arbete och lite uppföljning eller tid till att hjälpa ele-

verna med det de behöver lära sig. Tid till att skriva omdömen 
tas frånplaneringstid och elevkontakter, hjälpa elever o.s.v. 

Bokskolan - Enormt mycket tid läggs på detta, men är med vårt system 
mycket överskådligt vid samtalen. 

- Resursslöseri - tid, lärares energi. Betyg borde säga var eleverna 
ligger och ska skriftliga omdömen användas borde de vara 
enklare/kortare och inte uppföljas med obligatoriska, utan av 
föräldrar begärda samtal med respektive lärare. 

- Tycker det är mycket bra för utvecklingssamtalen. Man har mer 
att utgå ifrån vid dessa samatal. Det tar för visso mycket tid att 
skriva dem, men det har man igen. 

- Det är bra med skriftliga omdömen, vilka ger ett bra underlag 
vid utvecklingssamtalen. Det är viktigt att alla elever känner att 
de har områden där de kan utvecklas. 

- Momentet behöver ges mer prioritet där läraren ges tidsutrymme 
och stöd för detta arbete. 

 
Cederskolan - Elevernas utveckling i övrigt väger man ofta in i de skriftliga 

omdömena 
- Tar stor del av min tid och inverkar då på kvalitén av att ej 

kunna planera och förbereda sina lektioner tillfredställande. 
- Mycket tidskrävande. Bra att ha vid ett utvecklingssamtal. Ty-

värr måste man sitta och göra dessa på skolan då de finns i en 
G-mapp. 

- Saknar ett omdöme som visar "elevuppförande"! 
- Stort och tungt arbete som används vid utvecklingssamtalen. 

Om man dessutom skall skriva en massa underlag till omdömen 
kan dessa bli lidande av att man inte orkar med = kvalitén för-
sämras. 
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Tabell 11: Röster om missnöjdhet/nöjdhet. Fritextkommentarer till frågan: Händer det att 
du är missnöjd med omdömen som du har skrivit?  

 
  

Skola Röster  
Almskolan - Tidsbrist 

- Skulle kunna göra uppgiften mer fullständig 
- Det är svårt att formulera sig kort och ändå tydligt. Man vet 

aldrig hur andra läser och tyder det man skrivit. 
- Det kan vara svårt att skriva omdömen som är tydliga och som 

blir användbara för eleven. Krävs stor konkretion. 
- De är flummig, allmänt hållna. Måste bli så om det inte ska ta 

för lång tid. 
- För lite tid för dokumentation, för lite underlag 

Bokskolan - För korta 
- Det kan vara svårt att skriva så att eleven verkligen förstår vad 

man menar. 
- Eftersom jag vill att det ska bli så upplysande som möjligt för 

eleven spenderar jag hellre lite längre tid på mina formule-
ringar så att jag för det mesta känner mig nöjd. 

- När det gäller att på ett lärt och tydligt sätt formulera sig. Att 
vara framåtsyftande. 

Cederskolan - Svårt att hinna skriva något annat än standardkommentarer. 
- Ibland har man inte full koll på elever i detalj, hur de uppnår 

alla mål. 
- Vi får inte skriva att en elev är lat, och den ersättande formule-

ringen blir ofta flummig; ”troligtvis finns kapacitet, men delta-
gandet på lektionerna är svagt…” el. dyl. 

- Borde skriva mer, men hinner inte. 
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Tabell 11: Röster om missnöjdhet/nöjdhet. Fritextkommentarer till frågan: Händer det att 
du är missnöjd med omdömen som du har skrivit?  
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Tabell 13b: Boklärarnas inställning till skolans mall för omdömen. Fritextsvar på frågan: 
Vilken inställning har du till den mall som ni använder för omdömen på skolan där du ar-
betar? Antal svarande Bok 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Svars-
alternativ 

Röster 

Negativ - säger för lite 
- Systemet i sig självt är ganska tungarbetat och man blir ibland 

utloggad innan man haft en chans att spara allt. 
- Det är också svårt ibland att bli nöjd med cirklarna som man ska 

fylla i. Det kan bli svårtytt för den som läser i slutänden. 
- den kunde bli bättre, idag är den lite begränsad. 
- Vi kan inte skriva omdömena i hemmet. Det är en stor brist. 
- Den kan förbättras och bli mer tydlig. 

Ok - Fungerar ganska bra. I det allmänna skrivfältet har läraren stor 
frihet att skriva kommentar om eleven. Nackdelen med den fri-
heten är att kommentarerna från olika lärare varierar mycket. 

Positiv - bra 
- I stort sett bra. 
- Bra 
- Bra. 
- Den fungerar bra. Viktigt att vi utgår från ett gemensamt doku-

ment, vilket kan leda till en likvärdig bedömning av elevens pre-
stationer. 
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Tabell 13a: Almlärarnas inställning till skolans mall för omdömen. Fritextsvar på frågan: 
Vilken inställning har du till den mall som ni använder för omdömen på skolan där du ar-
betar? Antal svarande Alm 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarsalternativ Röster 
Negativ - Inte bra men bättre än det vi haft innan 

- Eftersom mallen är väldigt öppen och alla i princip använder den 
olika, så kan jag tänka mig att det kanske kan bli en aning förvir-
rat för eleven. Några lägger ner mycket tid, andra bara några korta 
ord. 

- Omständligt men bra att allt sparas i [namnet på det digitala sy-
stem som används]. 

 
Ok - Helt ok. 

- Funkar 
- ok 
- ok 
- ok 
- Ok! 

Positiv - Den är bra med tydliga uppsatta områden. 
- Enkel med utrymme för egna beskrivningar. 
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Figur 1. Svar på frågan: Vilka underlag använder du när du skriver omdömen om dina ele-
vers kunskapsutveckling? 
Totalt antal svarande 36, varav Alm 11, Bok 13 och Ceder 12. Annat, ange vad: ”ibland 
arbetsprocessen vid vissa uppgifter” (Alm), ”Allt elevens arbete och uppförande under 
lektion (vilket direkt påverkar kunskapsutveckling). Detta inkluderar prov, läxor, gruppar-
beten och arbete under lektionstid” (Bok), ”produktion på målspråket under lektion” 
(Bok), ”Hur eleven för slöjdprocessen” (Ceder). 
 
 

 
Figur 2. Svar på frågan: Om rektor beslutar det får muntliga eller skriftliga omdömen även 
ges om elevernas "utveckling i övrigt". Markera om du har bedömt något av följande.  Fler 
än ett alternativ är valbara. Totalt antal svarande 36, varav Alm 11, Bok 13 och Ceder 12. 
Annat, ange vad: ”Ansvar för studier, komma i tid, uppförande under lektion, ansvar om 
arbetsmiljön, ansvar skolans egendom och material.” (Ceder). 
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Tabell 13c: Cederlärarnas inställning till skolans mall för omdömen. Fritextsvar på 
frågan: Vilken inställning har du till den mall som ni använder för omdömen på skolan där 
du arbetar? Antal svarande Ceder 11. 

  

Svars- 
alternativ 

Röster 

Negativ - Svår att tyda ibland 
- Skulle ha mer kontinuerlig uppdatering och därmed kunna förbättra 

mallen. 
- Inte bra. 
 

Ok - Kan vara svårt att få in allt. Men positivt att man kan skriva fri text 
- OK. 
- Fungerar bra men är lite omständigt. Skulle ha genererat ett färdigt 

omdöme när bedömningsunderlaget var ifyllt men blev inte så i 
slutändan. Nu måste man fylla i båda dokumenten. 

- Helt ok. 
- Ganska bra. Tyvärr mycket småfel, ex. olika typsnitt. Skulle finnas 

bredare rutor att skriva allmänna textomdömen. Vissa elevers omdö-
men i ett ämne kan ta mycket stor plats om skrivrutan är liten från 
vänster till höger. Kan nog kännas jobbigt för eleven. 

Positiv - Fungerar bra! 
- Den är bra just nu, inte för många svårtolkade kryssmarkeringar som 

inte säger så mycket egentligen och ger ett något förvirrande intryck. 
- Den fungerar bra men omdömena tar för lång tid att skriva. 
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- Den fungerar bra men omdömena tar för lång tid att skriva. 
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Bilaga 6 – Statistiska värden för materialet 
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Figur 3. Svar på den flerdelade uppmaningen: Ta ställning till följande påståenden om att 
skriva omdömen. Det är svårt att… Svarsfördelning i antal som svarat instämmer helt och 
instämmer delvis. Resterande har svarat instämmer inte resp. instämmer inte alls.  Totalt 
antal svarande 35–36 per påstående. 
 
 
 
  



203 

Bilaga 6 – Statistiska värden för materialet 

 

 

 

 

202 

 
Figur 3. Svar på den flerdelade uppmaningen: Ta ställning till följande påståenden om att 
skriva omdömen. Det är svårt att… Svarsfördelning i antal som svarat instämmer helt och 
instämmer delvis. Resterande har svarat instämmer inte resp. instämmer inte alls.  Totalt 
antal svarande 35–36 per påstående. 
 
 
 
  



204 

 
 

 

 

Linnaeus University Dissertations 
 
Below please find a list of recent publications in the series Linnaeus University 
Dissertations. For a full list and more information: Lnu.se 
317. Tor Ahlbäck, 2018, Digitala skrivtavlor – till vad, hur och varför? En studie 
om den digitala skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lä-
rarperspektiv (pedagogik/pedagogy) ISBN: 978-91-88761-49-1 (print), 978-91-
88761-50-7 (pdf). 
318. Nadeem Abbas, 2018, Designing Self-Adaptive Software Systems with Reuse, 
(datavetenskap/computer science) ISBN: 978-91-88761-51-4 (print), 978-91-
88761-52-1 (pdf). 
319. Sara Fransson, 2018, Vinna eller försvinna? De politiska nätverkens betydelse 
i kampen om en plats i riksdagen, (statsvetenskap/political science) ISBN: 978-91-
88761-54-5 (print), 978-91-88761-55-2 (pdf). 
320. Thomas Strand, 2018, Hjälp mig att hjälpa dig! – upplevelser och uppfatt-
ningar av undersökning med MRT för personer med metastaser i ryggen (hälso- och 
vårdvetenskap/caring science) ISBN: 978-91-88761-58-3 (tryckt), 978-91-
88761-59-0 (pdf). 
321. Mario Morgalla, 2018, Benzene-char conversion and particle-vapor character-
ization in biomass gasification (kemiteknik/chemical engineering) ISBN: 978-91-
88761-60-6 (tryckt), 978-91-88761-61-3 (pdf). 
322. Narges Razmjoo, 2018, Characterization of conversion zones in a reciprocating 
grate furnace firing wet woody biomass (bioenergiteknik/bioenergy technology) 
978-91-88761-62-0 (print) ISBN: 978-91-88761-63-7 (pdf). 
323. Helena Gunnarsson, 2018, The influence of different pain states on pain per-
ception and cognitive functions (psykologi/psychology) ISBN: 978-91-88761-64-
4 (print) 978-91-88761-65-1 (pdf). 
324. Miguel Perez, 2018, A teacher-centred design system to integrate digital tech-
nologies in secondary mathematics classrooms (matematikdidaktik/mathematics ed-
ucation) ISBN: 978-91-88761-68-2 (print), 978-91-88761-69-9 (pdf). 
325. Gaofeng Ni, 2018, When bioelectrochemical systems meet extremophiles, possi-
bilities and challenges (biologi/biology) ISBN: 978-91-88761-82-8 (print) 978-
91-88761-83-5 (pdf). 
326. Carina A. Holmgren, 2018, Formandet av den entreprenöriella läraren: Ent-
reprenöriellt lärande som styrningsteknologi (företagsekonomi/business administ-
ration) ISBN: 978-91-88761-86-6 (tryckt), 978-91-88761-87-3 (pdf). 



204 

 
 

 

 

Linnaeus University Dissertations 
 
Below please find a list of recent publications in the series Linnaeus University 
Dissertations. For a full list and more information: Lnu.se 
317. Tor Ahlbäck, 2018, Digitala skrivtavlor – till vad, hur och varför? En studie 
om den digitala skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lä-
rarperspektiv (pedagogik/pedagogy) ISBN: 978-91-88761-49-1 (print), 978-91-
88761-50-7 (pdf). 
318. Nadeem Abbas, 2018, Designing Self-Adaptive Software Systems with Reuse, 
(datavetenskap/computer science) ISBN: 978-91-88761-51-4 (print), 978-91-
88761-52-1 (pdf). 
319. Sara Fransson, 2018, Vinna eller försvinna? De politiska nätverkens betydelse 
i kampen om en plats i riksdagen, (statsvetenskap/political science) ISBN: 978-91-
88761-54-5 (print), 978-91-88761-55-2 (pdf). 
320. Thomas Strand, 2018, Hjälp mig att hjälpa dig! – upplevelser och uppfatt-
ningar av undersökning med MRT för personer med metastaser i ryggen (hälso- och 
vårdvetenskap/caring science) ISBN: 978-91-88761-58-3 (tryckt), 978-91-
88761-59-0 (pdf). 
321. Mario Morgalla, 2018, Benzene-char conversion and particle-vapor character-
ization in biomass gasification (kemiteknik/chemical engineering) ISBN: 978-91-
88761-60-6 (tryckt), 978-91-88761-61-3 (pdf). 
322. Narges Razmjoo, 2018, Characterization of conversion zones in a reciprocating 
grate furnace firing wet woody biomass (bioenergiteknik/bioenergy technology) 
978-91-88761-62-0 (print) ISBN: 978-91-88761-63-7 (pdf). 
323. Helena Gunnarsson, 2018, The influence of different pain states on pain per-
ception and cognitive functions (psykologi/psychology) ISBN: 978-91-88761-64-
4 (print) 978-91-88761-65-1 (pdf). 
324. Miguel Perez, 2018, A teacher-centred design system to integrate digital tech-
nologies in secondary mathematics classrooms (matematikdidaktik/mathematics ed-
ucation) ISBN: 978-91-88761-68-2 (print), 978-91-88761-69-9 (pdf). 
325. Gaofeng Ni, 2018, When bioelectrochemical systems meet extremophiles, possi-
bilities and challenges (biologi/biology) ISBN: 978-91-88761-82-8 (print) 978-
91-88761-83-5 (pdf). 
326. Carina A. Holmgren, 2018, Formandet av den entreprenöriella läraren: Ent-
reprenöriellt lärande som styrningsteknologi (företagsekonomi/business administ-
ration) ISBN: 978-91-88761-86-6 (tryckt), 978-91-88761-87-3 (pdf). 



 

327. Mathias Karlsson, 2018, Infinitely Demanding Entrepreneurship (företags-
ekonomi/business administration) ISBN: 978-91-88761-90-3 (print), 978-91-
88761-91-0 (pdf). 
328. Stephan Christel, 2018, Function and Adaptation of Acidophiles in Natural 
and Applied Communities (biologi/biology) ISBN: 978-91-88761-94-1 (print), 
978-91-88761-95-8 (pdf). 
329. Natacha Ndizeye, 2018, New Strategies for Preparing Polymers with Hierar-
chical Architectures (kemi/chemistry) ISBN: 978-91-88761-96-5 (print), 978-91-
88761-97-2 (pdf). 
330. Åsa Ljunggren, 2018, Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola, (peda-
gogik/pedagogy) ISBN: 978-91-88761-98-9 (tryckt), 978-91-88761-99-6 
(pdf). 
331. Pontus Mattsson, 2018, Essays on Efficiency, Productivity, and Impact of Pol-
icy, (nationalekonomi/economics) ISBN: 978-91-88898-00-5 (print), 978-91-
88898-01-2 (pdf). 
332. Thomas Nordström, 2018, Measures that matter: facilitating literacy through 
targeted instruction and assistive technology, (psychologi/ psychology) ISBN: 978-
91-88898-02-9 (print), 978-91-88898-03-6 (pdf). 
333. Innocent Ngao Wanyonyi, 2018, Migrant (‘dago’) fishers in coastal East Af-
rica: Understanding fisher migration and its role in artisanal fisheries, (biologi/biol-
ogy) ISBN: 978-91-88898-04-3 (print), 978-91-88898-05-0 (pdf). 
334. Martin Holgersson, 2018, Finans och Existens: Tolkning av vardagslivets 
finansialisering (företagsekonomi/business administration) ISBN: 978-91-
88898-12-8 (print), 978-91-88898-13-5 (pdf). 
335. Suejb Memeti, 2018, Programming and Optimization of Big-Data Applica-
toins on Heterogeneous Computing Systems  (datavetenskap/computer science) 
ISBN: 978-91-88898-14-2 (print), 978-91-88898-15-9 (pdf). 
336. Susanna Nordmark, 2018, A Multimodal Seamless Learning Approach Sup-
ported by Mobile Digital Storytelling (mDS) (data- och informationsveten-
skap/computer and information science) ISBN: 978-91-88898-14-2 (print), 
978-91-88898-15-9 (pdf). 
337. Josefin Rahmqvist, 2018, Forensic care for victims of violence and their family 
members in the emergency department (hälso- och vårdvetenskap/caring science) 
ISBN: 978-91-88898-18-0 (print), 978-91-88898-19-7 (pdf). 
338. Sofia Svensson, 2018, Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal  
– en studie av identitetskonstruktion. (svenska språket/Swedish language) ISBN: 
978-91-88898-20-3 (tryckt), 978-91-88898-21-0 (pdf). 

 

339. Fredrik Ahlgren, 2018, Reducing ships' fuel consumption and emissions by 
learning from data (sjöfartsvetenskap/maritime science) ISBN: 978-91-88898-
22-7 (print), 978-91-88898-23-4 (pdf) 
340. Oscar Nordahl, 2018, Intraspecific diversity of pike (Esox lucius) in the Baltic 
Sea and new insights on thermoregulation in fish, (ekologi/ecology) ISBN: 978-91-
88898-24-1 (print), 978-91-88898-25-8 (pdf). 
341. Annelie E. K. Johansson, 2018, Lärares bedömningsspråk; Språkhandlingar, 
bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen, (svenska 
språket/Swedish language) ISBN: 978-91-88898-26-5 (tryckt), 978-91-88898-
27-2 (pdf). 
 



 

327. Mathias Karlsson, 2018, Infinitely Demanding Entrepreneurship (företags-
ekonomi/business administration) ISBN: 978-91-88761-90-3 (print), 978-91-
88761-91-0 (pdf). 
328. Stephan Christel, 2018, Function and Adaptation of Acidophiles in Natural 
and Applied Communities (biologi/biology) ISBN: 978-91-88761-94-1 (print), 
978-91-88761-95-8 (pdf). 
329. Natacha Ndizeye, 2018, New Strategies for Preparing Polymers with Hierar-
chical Architectures (kemi/chemistry) ISBN: 978-91-88761-96-5 (print), 978-91-
88761-97-2 (pdf). 
330. Åsa Ljunggren, 2018, Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola, (peda-
gogik/pedagogy) ISBN: 978-91-88761-98-9 (tryckt), 978-91-88761-99-6 
(pdf). 
331. Pontus Mattsson, 2018, Essays on Efficiency, Productivity, and Impact of Pol-
icy, (nationalekonomi/economics) ISBN: 978-91-88898-00-5 (print), 978-91-
88898-01-2 (pdf). 
332. Thomas Nordström, 2018, Measures that matter: facilitating literacy through 
targeted instruction and assistive technology, (psychologi/ psychology) ISBN: 978-
91-88898-02-9 (print), 978-91-88898-03-6 (pdf). 
333. Innocent Ngao Wanyonyi, 2018, Migrant (‘dago’) fishers in coastal East Af-
rica: Understanding fisher migration and its role in artisanal fisheries, (biologi/biol-
ogy) ISBN: 978-91-88898-04-3 (print), 978-91-88898-05-0 (pdf). 
334. Martin Holgersson, 2018, Finans och Existens: Tolkning av vardagslivets 
finansialisering (företagsekonomi/business administration) ISBN: 978-91-
88898-12-8 (print), 978-91-88898-13-5 (pdf). 
335. Suejb Memeti, 2018, Programming and Optimization of Big-Data Applica-
toins on Heterogeneous Computing Systems  (datavetenskap/computer science) 
ISBN: 978-91-88898-14-2 (print), 978-91-88898-15-9 (pdf). 
336. Susanna Nordmark, 2018, A Multimodal Seamless Learning Approach Sup-
ported by Mobile Digital Storytelling (mDS) (data- och informationsveten-
skap/computer and information science) ISBN: 978-91-88898-14-2 (print), 
978-91-88898-15-9 (pdf). 
337. Josefin Rahmqvist, 2018, Forensic care for victims of violence and their family 
members in the emergency department (hälso- och vårdvetenskap/caring science) 
ISBN: 978-91-88898-18-0 (print), 978-91-88898-19-7 (pdf). 
338. Sofia Svensson, 2018, Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal  
– en studie av identitetskonstruktion. (svenska språket/Swedish language) ISBN: 
978-91-88898-20-3 (tryckt), 978-91-88898-21-0 (pdf). 

 

339. Fredrik Ahlgren, 2018, Reducing ships' fuel consumption and emissions by 
learning from data (sjöfartsvetenskap/maritime science) ISBN: 978-91-88898-
22-7 (print), 978-91-88898-23-4 (pdf) 
340. Oscar Nordahl, 2018, Intraspecific diversity of pike (Esox lucius) in the Baltic 
Sea and new insights on thermoregulation in fish, (ekologi/ecology) ISBN: 978-91-
88898-24-1 (print), 978-91-88898-25-8 (pdf). 
341. Annelie E. K. Johansson, 2018, Lärares bedömningsspråk; Språkhandlingar, 
bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen, (svenska 
språket/Swedish language) ISBN: 978-91-88898-26-5 (tryckt), 978-91-88898-
27-2 (pdf). 
 




	Tom sida

