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SAMMANFATTNING  

Ellen Cornell, Caroline Jonsson & Alexandra Radoi 

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen 
- en fortlöpande process under utveckling 
Individual development plan with written discernments 
- an ongoing process under development 

Antal sidor: 45 

Riksdagen beslutade att från och med höstterminen 2008 införa skriftliga omdömen från 
första klass. Detta har lett till en samhällsdebatt kring frågor om hur de skriftliga 
omdömena ska utformas, samt om och hur lärarna bör bedöma yngre elever. Inom 
pedagogisk forskning har bedömning framhållits som en viktig del av lärandet. Istället för 
att mäta kunskap ska bedömning gynna och skapa mening för lärandet. Skriftliga 
omdömen bör genom formativ bedömning bidra till tydligare information för elev och 
vårdnadshavarna. Författarnas syfte är att skapa förståelse för vilken innebörd rektorer
och lärare i undersökningen ger individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen, 
samt vilka förutsättningar som skapats för implementeringen. Tillvägagångssättet är 
kvalitativa intervjuer med rektorer och lärare. Undersökningen visade att samtliga 
rektorer och lärare framhåller att skriftliga omdömen förtydligar informationen kring 
elevens utveckling, samt att bra förutsättningar har skapats i form av tid och utbildning. 
 
 
Nyckelord: individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen, formativ bedömning, 
utvecklingssamtalet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
Parliament decided that in the beginning of the autumn semester of 2008, written 
discernments were to be implemented for every student from the first grade. This has led 
to public debate surrounding questions as how written discernments are to be designed 
and how teachers can and should evaluate younger students. In the field of pedagogical 
research the evaluation of students has been accentuated as a significant part of teaching. 
Instead of “measuring” knowledge, evaluations are meant to benefit learning and create 
meaning for teaching. Written discernments should through formative assessment 
contribute clearer information to student and caregiver. The purpose of the writers is to 
create understanding for the significance that headmaster and teacher, in the study, bring 
to individual development plans with written discernments and which conditions were 
created for implementation. The procedure is qualitative interviews with headmasters and 
teachers. The study showed that all headmasters and teachers call attention to that written 
discernments clarify the information concerning the students’ progress and that good 
prerequisites have been produced in the form of time and education. 
 
 
Keywords: individual development plan with written discernments, formative 
assessment, parent-teacher conference 
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1 Inledning 
nledningskapitlet tar först upp bakgrunden till vårt problem där vi utgår från 

samhällsdebatten och avslutar i vår egen verksamhetsförlagda utbildning. Utifrån 

problembakgrunden presenteras problemformuleringar och syfte till 

examensarbetet. Slutligen definieras centrala begrepp som återkommer löpande i 

examensarbetet.  

1.1 Problembakgrund 

Riksdagen beslutade under 2008 att från och med höstterminen samma år tillföra 

skriftliga omdömen till den redan befintliga individuella utvecklingsplanen från första 

klass för samtliga elever i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska 

särskolan (Utbildningsdepartementet, 2008a). I pressmeddelandet från Utbildnings-

departementet den 10:e juni säger utbildningsminister Jan Björklund: 

Föräldrarna har rätt till tydlig information om hur det går för deras barn i skola. Det tidigare 
förbudet mot betygsliknande omdömen var absurt. Lärarna måste få skriva ned på ett 
papper om eleverna har nått målen eller inte (Utbildningsdepartementet, 2008a).  

Beslutet innebär att läraren ska bedöma och skriftligt informera elever och 

vårdnadshavarna om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i samtliga ämnen 

(Utbildningsdepartementet, 2008a).  

 Beslutet har under den senaste tiden varit en aktuell fråga hos såväl politiker, 

fackförbund, rektorer som lärare. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund påpekar en 

risk att vårdnadshavarna kommer att förvirras av det nya förslaget när systemet ser olika 

ut på skolorna. Vidare framhålls en osäkerhet huruvida lärarna kommer att nöja sig med 

en bokstav eller en siffra som omdöme, istället för att skriva en utförlig motivering. 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén menar att det finns en stor risk att 

informationen till vårdnadshavare och elever blir sämre, i och med de lokala 

betygssystemen. Ordförande i Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner instämmer och ställer 

sig kritisk till betygsliknande omdömena då beslutet lämnas över till varje kommun och 

rektor (Thelénius-Wanler, 2008). Moreau (2008) poängterar att för stor vikt inte bör 

läggas på formuleringen betygsliknande i diskussionen kring skriftliga omdömen. Om 

I 
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lärarna endast använder en bokstav/siffra eller ett kryssformulär som skriftligt omdöme 

bör det kompletteras med en beskrivande kommentar för att inte bli ett betyg (Moreau, 

2008).  

 Arbetet med införandet av skriftliga omdömen har hunnit olika långt på skolor runt 

om i Sverige. I Stockholms stad har flertalet skolor sedan ett tag tillbaka använt sig av 

skriftliga omdömen. Där beslutade utbildningsnämnden om en gemensam mall där 

läraren bedömer eleven i år 1-3 enligt en tvågradig skala, när det gäller elevens 

möjligheter att nå kunskapsmålen i år 3. Men så ser inte bedömningen ut i övriga 

Stockholms län. Skolpolitiker i Solna anser att det vore mer rättvist för eleverna med en 

gemensam linje för bedömningen mellan kommunerna (Thelénius-Wanler & Tenfält, 

2008). I Växjö startade en skola arbetet med skriftliga omdömen redan när 

förhandsbeskedet kom våren 2008. Diskussionerna på skolan har enligt rektorn varit 

givande, och lärare ansåg att det var bra att tvingas sätta ord på sina tankar. I 

rektorsområden utanför Växjö tätort har skolorna väntat med de skriftliga omdömena till 

hösten 2009, med motivering att det inte är något de arbetat med tidigare och nu planerar 

att först ta fram kriterier (Cederholm, 2008). Enligt Skolverket är det väntat att en del 

skolor avvaktar med skriftliga omdömen, och för dem som avvaktar till vårterminen 2009 

kommer det inte att bli någon påföljd (Smålandsposten, 2008). 

 Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning under höstterminen 2008 noterat 

att det i Växjö kommun verkar råda oklarheter i arbetet med skriftliga omdömen. Dessa 

oklarheter tycks främst gälla utformningen av själva dokumentet, hur underlaget för 

bedömningen ska se ut samt hur detta arbete ska hinnas med. Det har även förts en 

diskussion angående själva utdelandet av dokumentet, huruvida det ska ges till 

vårdnadshavare under utvecklingssamtalet, skickas hem före samtalet eller vid 

terminsslut. 

1.2 Problemformulering 

Med utgångspunkt ur problembakgrunden finner vi det intressant att undersöka följande: 

 Vilken innebörd ger rektorer och lärare på de utvalda skolorna begreppet 

individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen? 
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 Vilka förutsättningar har skapats och hur har arbetet utformats för att 

implementera individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen?  

1.3 Syfte 

Utifrån vår problemformulering är syftet med examensarbetet att: 

 Skapa förståelse för vilken innebörd rektorer och lärare på de utvalda skolorna ger 

individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen. Detta gör vi genom att 

undersöka och analysera hur skolornas arbete med implementeringen genomförts, 

samt hur dokumentet med skriftliga omdömen utformats. 

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen är en dagsaktuell fråga för såväl 

politiker, skolledning, skolpersonal, elever, vårdnadshavare som lärarstudenter. Därför 

har vi ambitionen att vårt examensarbete ska ge en bild av innebörden rektorer och lärare 

ger individuell utvecklingsplans med skriftliga omdömen, samt hur arbetet med 

individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen kan förberedas och genomföras.  

1.4 Centrala begrepp 

Bedömning kan antingen vara formativ eller summativ. I den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen är bedömningen en viktig del (jfr. Korp, 

2003) (jfr. Lundahl, 2006). Därför anser vi att lärarens användning av bedömning i 

undervisningen är av betydelse för hur mycket merarbete implementeringen av skriftliga 

omdömen innebär för den enskilde läraren. Vi anser därför att begreppen formativ och 

summativ bedömning är centrala i vårt examensarbete, och vill här förtydliga skillnaden 

mellan begreppen för att skapa förståelse för innebörden och användningen av dem i 

skolans verksamhet. 

1.4.1 Formativ bedömning 

Enligt Korp (2003) är formativ bedömning all den bedömning som syftar till att hjälpa 

elevens utveckling och lärande. Ett exempel är skriftliga omdömen som beskriver hur 

långt eleven nått i de olika ämnena, i förhållande till målen i läroplanen och kursplanerna 

(ibid.). Formativ bedömning beskriver en pågående inlärningsprocess och syftar till att 

visa kunskapsutvecklingen. Den ska även vara till hjälp i lärarens fortsatta 
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lektionsplaneringar och stimulera elevens fortsatta lärande (Utbildningsdepartementet, 

2008b). Den här definitionen av skriftliga omdömen, som formativa, använder vi oss av.   

1.4.2 Summativ bedömning  

Summativ bedömning är kopplad till någon form av betygssättning eller rangordning av 

elevers prestationer (Korp, 2003). Betygssättningen är en summativ form av bedömning, 

det vill säga att betyget är en samlad bedömning utifrån olika bedömningsunderlag som 

vägts samman och i efterhand värderats (Skolverket, 2008a). Denna definition använder 

vi oss av. Betyg är formaliserade och standardiserade och ges utifrån fastställda 

betygskriterier vid avslutad kurs (Utbildningsdepartementet, 2008b), vilket inte ska 

förväxlas med formuleringen ”betygsliknande omdömen”. 
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2 Litteratur- och forskningsöversikt 
 öljande kapitel presenterar vår litteratur- och forskningsöversikt som 

sträcker sig från ett historiskt perspektiv, via politiska reformer och 

internationell bedömningsforskning för att landa i skolans värld med 

individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Slutligen avrundar vi med en 

sammanfattning av det väsentligaste kring förändringarna med den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen.  

2.1 Kunskapsbedömning ur ett historiskt perspektiv 

Kunskapsbedömning har alltid skett utifrån den rådande kunskapssynen som finns i skola 

och samhälle. Ny bedömningsform kan därför inte sägas vara ”bättre” bara för att den är 

ny, däremot kan bedömningsformen stämma bättre överens med dagens syn på lärande 

och kunskap. Kunskapsbedömningens historia är inget välutforskat område (Lundahl, 

2006), däremot finns det gott om statliga utredningar när det gäller betyg. Svensk 

forskning dominerades under 1990-2005 av nationella och internationella statistiska 

mätningar av elevers kunskap. Inom bedömningsforskningen görs det skillnad mellan 

summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning används bland annat för 

nationella och internationella jämförelser (ibid.). Elever rangordnas genom betygssättning 

som senare ligger till grund för urval till vidare utbildning. Den formativa bedömningen 

syftar istället till att gynna elevens vidare utveckling och lärande (Korp, 2003).  

Hosking menar att en av utbildningshistorians viktigaste förändringar är införandet 

av skriftliga examinationer, vilket medför att läroplanen knyts kraftigare till det 

bedömningsbara (Lundahl, 2006). På så vis kan stora grupper bedömas under liknande 

förhållanden, framförallt för att mäta elevers intelligens och förutsättningar att klara av 

målen i läroplanen. Några faktorer som eventuellt bidragit till intresset för 

intelligenstester är massutbildningen i början av 1900-talet (Lundahl, 2006). 1900-talets 

början brukar benämnas ”the testing age” då det fanns en allmän tro att varje individ föds 

med ett visst mått intelligens. Intelligensen ansågs opåverkbar genom till exempel 

utbildning. Genom att testa intelligensen hos människor kunde deras duglighet för 

studier, yrken och för samhället synliggöras (Korp, 2003).  Elevgrupperna var heterogena 

F 
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med spridda kunskaper och elevers problem lades hos individernas medfödda 

förutsättningar (Lundahl, 2006). Intelligenstesten tillförde mer homogena skolklasser och 

fokus lades mer på att nivågruppera eleverna och jämföra resultat för att möjliggöra 

differentiering, än att tillföra kunskap om elevernas kunskapsutveckling i förhållande till 

målen i läroplanerna. Under 1920-talet började kunskapsbedömningar av individer att 

användas för att påvisa standarden för hela utbildningsväsendet. Således ökade intresset 

för den psykologiska expertisens externa tester på bekostnad av lärares interna 

bedömningar. Testen sades även kunna informera om lärarnas effektivitet i 

undervisningen (ibid.).  

Efter andra världskrigets slut kom flera decennier att domineras av flervalsfrågetest 

i det amerikanska utbildningssystemet, men även i det svenska utbildningssystemet under 

1960- och 70-talen (Lundahl, 2006). Inom det amerikanska utbildningssystemet uppfanns 

en optisk scanner som möjliggjorde snabba rättningar av stora mängder flervalsprov. 

Staten kunde i och med detta kontrollera vad som lärdes ut på lokal nivå och utbildningen 

centraliserades. Flervalsproven kom även att påverka kunskapsbedömningen på 

klassrumsnivå.  Detta system fick inte lika stort genomslag i Europa då bedömningen av 

elever huvudsakligen skedde genom prov som utformades av lärarna. Essäprov (frågor av 

uppsatskaraktär) var, och är än idag, vanligare än flervalsprov (Korp, 2003). Proven gick 

dock inte att mätas och bedömas objektivt, vilket skapade en viss misstro till sådan 

kunskap samt om uppsatser skulle förekomma i standardproven. Framförallt under 1980-

talet växte kritiken mot bedömningsformerna i Sverige (Lundahl, 2006).  

Under de senaste decennierna har ett nytt provparadigm växt fram i form av att 

lärande och bildning ses som livslångt, och utvecklandet av bedömningsmetoder sker 

som ett stöd för lärande snarare än som bedömning av det (Lundahl, 2006; Buhagiar, 

2007). De nya förändringarna gäller vad, hur och varför bedömning görs och vem som 

bedömer (Korp, 2003). Inom pedagogisk forskning har bedömning framhållits som en 

viktig del av lärandet. Istället för att ”mäta” kunskap ska bedömning gynna lärandet och 

skapa mening för lärandet. Kunskap sågs inte längre som något som kan förmedlas, utan 

eleven måste vara aktiv i inlärningen och den nya kunskapen ska bygga på elevens 

tidigare erfarenheter (Buhagiar, 2007). Buhagiar menar att det är ohållbart att hålla fast 

vid en bedömning som avsåg att sortera ut människor, när vi idag tror att alla kan lära och 
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är värda de bästa möjligheterna till en bra utbildning. Författaren menar vidare att syftet 

med bedömning har gått från att mäta lärande till att stödja lärande. Elevens framgång 

ska bedömas i förhållande till eleven själv inte i förhållande till andra. Bedömningen ska 

idag avgöra hur skolan kan individualisera elevens skolgång och vilka inlärningsbehov 

eleven har. Den kan inte säga exakt vilka kunskaper och förmågor eleven har utan enbart 

vad eleven kan prestera i vissa situationer och kontexter. För att bedömning ska vara 

formativ ska den användas för att synliggöra vad eleven har lärt sig, vad den inte lärt sig 

samt inom vilka kunskapsområden svårigheter finns (Buhagiar, 2007). Buhagiar menar 

att summativ bedömning i form av prov inte bör uteslutas helt eftersom proven visar vad 

eleven kan, och varierad bedömning resulterar i mer rättvis information och högre 

kvalitet.  

Lundahl (2006) menar att kunskapssynen förändras medan bedömningsmetoderna 

inte förmår förändras i samma takt. Vid stor stress undviker lärare mer komplicerade 

formativa bedömningsmetoder till fördel för de funktionella traditionella bedömningarna, 

som emellertid inte uppfyller skolans pedagogiska ambitioner. Författaren menar vidare 

att problematiken berör kompabiliteten mellan skolans kunskapssyn och syftena med 

kunskapsbedömningarna. Ett följdproblem blir lärarens didaktiska användning av 

bedömning, det vill säga hur den används i undervisningen, samt den administrativa 

användningen. Att bedömning och undervisning inte kan särskiljas är en bärande 

uppfattning i forskningslitteratur, samt att lärares och elevers samarbete vid planering av 

undervisning, val av arbetsmetoder och bedömningssätt betonas (ibid.).  

2.1.1 Betyg 

Mellan 1962-1994 förekom det relativa betyg i de svenska skolorna. Betygen var på så 

vis normrelaterade, vilket innebar att individens prestationer bedömdes i förhållande till 

de övriga individerna i den aktuella elevgruppen (Tholin, 2006). Betygen delades ut i 

form av siffrorna 1-5 utan några specifika kriterier för vad som krävs för varje betygssteg 

där eleverna rangordnades på nationell nivå (Egidius, 2001). Det här betygssystemet 

innebar att lärarna var bundna till procentsatser när det gällde betygsättning. Exempelvis 

kunde endast 7 % av de bästa eleverna i ett ämne under aktuell termin få det högsta 

betyget 5, vilket innebar att betyget inte var likvärdigt i olika elevgrupper (Tholin, 2006). 
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I samband med 1991 års regimskifte, då vi gick från en socialdemokratisk till en 

borgerlig regering, uppkom en ideologiomsvängning med en ny syn på 

kunskapsbegreppet och på skolans bedömningskriterier (Adelswärd, Evaldsson & 

Reimers, 1997). Regelstyrningen av den svenska skolan övergick till mål- och 

resultatstyrning, vilket gav lokala skolstyrelser, rektorer, lärare och även elever mer frihet 

att tolka målen i läroplan och kursplan. Införandet av Lpo94 under samma tidpunkt 

medförde nationella målrelaterade betyg. Individen blev bedömd i förhållande till ett i 

förväg preciserat mål, därmed kan betyg i olika grupper jämföras till skillnad från det 

gamla systemet. För varje betyg finns det tydliga kriterier för vilka kunskaper och 

kvaliteter som ska uppnås. Eleven vet på så vis vad som krävs för ett visst betyg, samt att 

eleven får en förklaring till sitt betyg som den inte fick enligt det tidigare systemet 

(Egidius, 2001). Betygssättningen för gymnasieskolan sker på fyra kvalitetsnivåer; icke 

godkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt, i förhållande till måluppfyllelsen. 

Relationen mellan betygsstegen uttrycker inte en linjär progression, då den 

bakomliggande principen är att ”skillnaderna har sin grund i kvalitativa olikheter och inte 

i olika positioner på någon form av avståndsskala” (Skolverket, 2001, s. 24). Detta 

betygssystem används än idag i den svenska skolan (ibid.). 

2.1.2 Utvecklingssamtalet 

Samtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare har sitt ursprung i ideologiomsvängning 

inom pedagogiken på 1940-talet. Skolan gick från att vara inriktad på krav och plikt, till 

att inrikta sig på elevens behov och välbefinnande. Istället för att kräva lydnad och tala 

om hur eleven skulle bete sig, skapades en skolmiljö som skulle utveckla elevens 

förmåga till självuppfostran och därmed skulle eleven på egen hand anpassa sig till 

omgivningens ideal (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). 

 Under 1960-talet blev skolan angelägen om fostran som skedde i hemmet. Enligt 

1962 års läroplan skulle skolan informera vårdnadshavarna om skolans arbetsmetoder 

samtidigt som läraren skaffade sig en uppfattning kring vårdnadshavarnas syn på barnet. 

Detta skulle ske genom att läraren hade mottagningstid för samtal med vårdnadshavarna 

(Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). 
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Den förändrade synen på bedömning och information som skedde under 1970-talet ledde 

till en förändring i betygssystemet. Betyg i ordning och uppförande utgick i alla årskurser 

och betyg gavs endast i slutet av vårterminen i årskurserna åtta och nio. Den samtalstid 

som förr var avsatt för samtal kring betygssättning, samt liknande kontakter ersattes nu 

helt av ett obligatoriskt kvartsamtal/föräldrarsamtal två gånger per termin i förskolan och 

skolan (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). 

 Under 1980-talet ändrade samtalet karaktär igen genom att bedömningsaspekten 

tonades ner och informationsaspekten tog övertaget i samtalet. Samtalet skulle utformas 

mer som en diskussion där eleven och vårdnadshavarna skulle ges en mer aktiv roll. 

Samtidigt blev vårdnadshavarnas synpunkter på elevens skolgång ett centralt ämne 

(Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). Det var fortfarande läraren som styrde 

samtalet och själva innehållet, och läraren avgjorde när ett samtalsämne var 

färdigdiskuterat och när nästa skulle påbörjas. I kvartsamtalet diskuterades det främst 

kring elevens skolprestationer när det gäller det kunskapsmässiga och det sociala 

(Markström, 2006). Det blev då viktigt att eleven hade kunskaper om sig själv och sin 

skolsituation, vilket ledde till att elevens närvaro under samtalet blev mer betydelsefull. 

Ur ett samhälleligt perspektiv skulle eleven närvara under samtalet för att se hur vuxna 

bearbetade och löste problem (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). 

 Namnbytet till utvecklingssamtal skedde i samband med införandet av de nya 

läroplanerna Lpo94 respektive Lpfö98. På vårdnadshavares begäran fick även skriftlig 

information om elevens kunskapsutveckling ges, men informationen fick inte ha 

karaktären av betyg (Skolverket, 1995). Utvecklingssamtalet idag ska vara framåtinriktat 

och fokusera på hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling kan stödjas på 

bästa sätt (Grundskoleförordningen, 1994).  

 Elevens utveckling kan stödjas och stimuleras genom kontinuerliga 

utvecklingssamtal (ibid.). Under utvecklingssamtalet diskuteras hur elevens fortsatta 

lärande på bästa sätt ska kunna stödjas och stimuleras, vilket bör ske i ett trepartssamtal, 

det vill säga genom ett samtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare där alla är lika 

delaktiga. Inför samtalet bör elev och vårdnadshavare därför ha möjlighet att förbereda 

sig för att få ett jämbördigt samtal (Skolverket, 2008b).  
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2.2 Den politiska reformen kring den individuella utvecklingsplanen 

med skriftliga omdömen 

Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen, skolan och vuxenutbildningen ingår i ett 

målstyrt system där alla nationella mål och riktlinjer fastställs i riksdagen och hos 

regeringen. Nästa steg i utbildningssystemet är kommuner och andra huvudmän som 

fördelar resurser och organiserar verksamheterna utifrån de lokala förutsättningarna. I det 

slutliga steget ska verksamheterna/skolorna välja ett arbetssätt som passar dem för att 

arbeta mot målen och riktlinjerna. Allt arbete syftar till att uppfylla de nationella målen 

och kraven. Vid sidan om utbildningssystemet finns Skolverket som har i uppdrag att 

granska och utvärdera de olika verksamheterna, samt att ta fram kursplaner, 

betygskriterier och Allmänna råd med mera (Skolverket, 2009a). 

 Regeringen kom med propositionen, Vissa skolfrågor (prop. 2006/07:86), som kom 

att innebära ett hävande av den riksdagsbindning som gäller för skriftlig information om 

elevers skolgång i samband med utvecklingssamtal i grundskolan och motsvarande 

skolformer. Det innebär att tidigare uttalanden om bland annat att den individuella 

utvecklingsplanen enbart ska vara framåtsyftande inte längre gäller. Omdömena får idag 

vara betygsliknande vilket innebär att även förbudet mot skriftlig information om elevens 

skolgång med karaktären av betyg utgår. Den individuella utvecklingsplanen får även 

innehålla annan information om elevens skolgång om rektorn beslutat detta 

(Utbildningsdepartementet, 2008a). 

 Regeringen ansåg ”att det är väsentligt att elever och föräldrar får en god 

information om elevens utveckling samt att informationen delges på ett tydligt och 

konstruktivt sätt” (Regeringen, 2008). Med betyg och skriftliga omdömen skulle skolan 

kunna skapa bättre möjligheter att utvärdera elevernas kunskapsresultat samt bidra till ett 

mer strukturerat och givande utvecklingssamtal. Skolverket, Myndigheten för 

skolutveckling, Lärarnas Riksförbund och Föräldraalliansen uttalade sig positivt till 

förslaget och höll med regeringen om att det är viktigt med tydlig information till elev 

och vårdnadshavare. De lyfte däremot fram några krav innan ändringen genomfördes; en 

översyn av mål och riktlinjer, medel till kompetensutveckling samt diskussioner om 

lärarnas totala arbetsbörda (Vissa skolfrågor, prop. 2006/07:86). 
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I Utbildningsdepartementets promemoria (2008b), En individuell utvecklingsplan med 

skriftliga omdömen, framgår det vilka stödinsatser som ska ges vid införandet:  

Myndigheten för skolutveckling gavs i uppdrag att utforma ett stödmaterial med lärande 
exempel för att utveckla och dokumentera formerna för en ny förstärkt individuell 
utvecklingsplan med skriftliga omdömen (Utbildningsdepartementet, 2008b, s. 7). 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att stödja införandet av skriftliga omdömen. 

Skolverket ger kontinuerligt ut rekommendationer och råd för hur bestämmelserna kan 

tillämpas. Under 2009 anordnar Skolverket informationsträffar, konferenser och 

seminarier. Annat stöd som ges är information på olika språk till elever och 

vårdnadshavare (Skolverket, 2009b). I samverkan med statens skolverk ska de Allmänna 

råden för den individuella utvecklingsplanen revideras efter den nya regleringen. 

Skolverket ska även få i uppdrag att följa upp och utvärdera hur de nya reglerna tillämpas 

i olika skolor samt vilka effekter reglerna får. Uppdraget ska senast den 1 december 2009 

slutrapporteras till Regeringskansliets Utbildningsdepartement (Utbildningsdepartementet, 

2008c).  

2.3 Den individuella utvecklingsplanen 

Det är lärarens ansvar att minst en gång per termin ge elev och vårdnadshavare 

information om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling kan stödjas, vilket 

sker under ett så kallat utvecklingssamtal. I ett skriftligt dokument ger läraren ett 

omdöme kring elevens kunskapsutveckling i samtliga ämnen med koppling till mål i 

läroplanen och kursplaner, samt beskriver de insatser som behövs för elevens fortsatta 

kunskapsutveckling. Även annan information om överenskommelse mellan lärare, elev 

och vårdnadshavare dokumenteras. Detta dokument kallas individuell utvecklingsplan 

och ska upprättas för alla elever (Grundskoleförordningen, 1994). Den individuella 

utvecklingsplanen ska stödja eleven i sitt fortsatta lärande samt vara ett levande 

dokument som revideras vid behov med hänsyn till elevens skolsituation, studieresultat 

med mera (Utbildningsdepartementet, 2008b). Planen ska utgå från elevens starka och 

positiva sidor och förmågor, samt verka i ett framåtsträvande syfte, vilket blir en del av 

den formativa bedömningen. Den ska konkret beskriva vilka insatser och hjälp som 

behövs, samt om skola, elev och/eller vårdnadshavare ska ansvara för insatserna. Målen i 
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den individuella utvecklingsplanen ska vara både kort- och långsiktiga, realistiska samt 

uppnåbara, allt för att ge eleven möjlighet att ta ansvar för och vara delaktig i sitt lärande. 

Planen ska även ”konkret beskriva vad skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i 

riktning mot läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot” (Skolverket, 2008a s. 13), 

samt att den bör ”ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå de mål som ska ha 

uppnåtts i slutet av det tredje, femte och nionde skolåret” (ibid. s. 14). Dokumentet utgör 

ett naturligt underlag för lärares uppföljning och planerande av undervisning (Skolverket, 

2008a). 

2.3.1 Skriftliga omdömen – ett formativt bedömningssätt 

Utformningen av den nya individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen 

kommer inte enbart att vara framåtstävande utan även innehålla ett omdöme i varje ämne 

om elevens kunskapsutveckling. Förordningsändringen trädde i kraft 1 juli 2008, vilket 

innebär att skriftliga omdömen ska ges från och med höstterminen 2008, och gäller för 

grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2008b) (Skolverket, 2009c). De skolor som inte är klara med 

att skriva skriftliga omdömen under höstterminen 2008 bryter mot förordningen och 

riskerar en anmälan till Skolinspektionen (Skolverket, 2009c). Allmänna råden för den 

individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen kommer att ges ut i november 

2008 efter att den reviderats (ibid.). Bakgrunden till införandet är vårdnadshavarnas och 

elevers: 

[…] rätt till en god och tydlig information om elevens kunskapsutveckling och sociala 
utveckling samt om eventuellt behov av särskilt stöd eller andra insatser. En tydlig 
utvärdering och information är förutsättningar för att det ska bli möjligt att upptäcka 
kunskapsluckor och att ge eleven stöd (Utbildningsdepartementet, 2008b s. 4). 

Genom införandet av skriftliga omdömen ökas tydligheten av informationen som ges vid 

utvecklingssamtalet gällande elevens utveckling (Utbildningsdepartementet, 2008b). 

Informationen kan även ges före ett utvecklingssamtal (Skolverket, 2009d). Skolverket 

nämner att omdömen som skickas hem innan ett utvecklingssamtal ger vårdnadshavaren 

möjlighet att förbereda sig inför samtalet. Mer fokus kan då läggas på elevens fortsatta 

utveckling under samtalet än att gå igenom de skriftliga omdömena (ibid.). Omdömen ska 

utformas så att ”elevens kunskaper och prestationer framgår med utgångspunkt i de mål 
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som finns i läroplan och kursplaner” (Utbildningsdepartementet, 2008b s. 4). I vilken 

form omdömet ska presenteras bestäms lokalt av rektorn på skolan. Eftersom de skriftliga 

omdömena på så vis inte är nationellt standardiserade kan ingen jämförelse mellan skolor 

göras (Utbildningsdepartementet, 2008b). Omdömena får i och med beslutet vara 

betygliknande och kan vara i form av en symbol eller text, men ska anpassas till 

elevernas ålder och mognad (Skolverket, 2008b).  

Idag ska skolan skapa förutsättningar så att eleverna utvecklas så långt som 

möjligt mot strävansmålen i läroplanen och kursplanerna. Som ett stöd i lärarens arbete 

att bedöma elevers kunskapsutveckling bör lärandet dokumenteras (Skolverket, 2008a). 

Det ger ett stöd till utvärdering och förbättring av undervisningen. Dokumentationen kan 

ske i form av portfolios, olika bedömningsmatriser, loggböcker eller prov. Bedömningen 

ska vara saklig och grunda sig på dokumentation och analys av elevens arbete. 

Bedömningen ska även stödja elevens fortsatta lärande och utveckling. Därför bör 

bedömningen vara av formativ karaktär och beskriva vad eleven kan, vad eleven behöver 

utveckla samt hur lärandet kan stimuleras (Skolverket, 2008a). Samtliga av elevens lärare 

bör engageras i bedömningen av elevens lärande för att få en allsidig bild av elevens 

utveckling. Skolan får på så vis en samlad kunskap om elevernas lärande och uppnådda 

kunskaper som synliggör behov av insatser och resurshjälp, förändringar som behöver 

göras i skolans organisation och verksamhet. Kunskapen blir även en betydelsefull del i 

skolans kvalitetsarbete.  

Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen är en offentlig 

handling och således bör inte känsliga uppgifter förekomma. Sekretess gäller uppgifter 

som vid avslöjande kan leda till att eleven eller någon närstående lider men 

(Utbildningsdepartementet, 2008b). Med rektorns godkännande kan även omdöme 

rörande elevens utveckling ges, då med utgångspunkt ur avsnitten ”normer och värden” 

respektive ”ansvarstagande” i de olika läroplanerna. Införandet av skriftliga omdömen 

ska inte medföra några ökade kostnader för skolhuvudmännen eftersom den skriftliga 

informationen ska utformas i samband med utvecklingssamtalet. Däremot kan det vara 

lämpligt med fortbildningsansatser kring hur skolorna konkret kan utforma skriftliga 

omdömen (ibid.). 
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Bedömningsforskarna Black och Wiliam (1998) betonar bedömningens betydelse för 

kvalitén på elevarbeten. I sin rapport om det engelska utbildningssystemet beskrivs den 

formativa bedömningen som hjärtat i effektivt lärande. Lärarens bedömning blir formativ 

när resultatet används för att möta elevernas behov och anpassa undervisningen. Ett 

tjugotal studier genomförda på elever från fem år och upp till gymnasieåldern i olika 

länder påvisar att formativ bedömning höjer standarden på inlärningen. Forskning visar 

att formativ bedömning inte förekommer dagligen i klassrummet, vilket det bör göra 

enligt författarna. Black och Wiliam menar vidare att det finns tre typer av svårigheter 

när det gäller formativ bedömning. För det första gäller det effektivt lärande, att lärare 

inte delar med sig av bra metoder och därmed blir metoderna inte granskade av andra 

pedagoger om den har den effekten på lärande som avses. Det finns en tendens, framför 

allt hos lärare i yngre åldrar, att kvaliteten i elevarbeten förbises. För det andra menar 

författarna att det finns negativa effekter, som betygsdiskussionen. De anser att den är 

överskattad, medan råd för lärande snarare är underskattat. Elever jämförs med varandra 

istället för med sina egna resultat. För det tredje syftar lärares respons till eleverna mer 

till en social funktion än till ökat lärande. De dokument som behöver fyllas i har i stor 

utsträckning högre prioritet än att analysera elevarbeten och upptäcka inlärningsbehov 

hos eleverna. Black och Wiliam (1998) poängterar att de presenterade svårigheterna inte 

nödvändigtvis överrensstämmer med varje klassrumssituation. De betonar vidare att 

arbetet med formativ bedömning bör prioriteras högre, men menar att de inte kommer 

med en optimal lösning (Black & Wiliam, 1998). 

 Positivt med formativ bedömning är att synsättet ”alla kan” blir ett kraftfullt vapen 

när det används på rätt sätt. Responsen till eleverna bör behandla deras speciella 

kvaliteter och poängtera vad som behöver förbättras, samt undvika jämförelse med andra 

elever. Eleverna bör själva få utvärdera och bedöma sina prestationer. De är ofta väldigt 

ärliga mot sig själva. Viktigt att tänka på är att eleverna endast kan göra en bedömning 

om de har målet klart och tydligt för sig, vilket tyvärr inte alla elever har, menar Black 

och Wiliam (1998). Med en tydlig bild av målet kan eleverna göras mer engagerade och 

få ett effektivare lärande. Deras egen bedömning i diskussion med lärares reflektion leder 

till bra inlärning. Tre komponenter som är viktigt vid formativ självbedömning är att ha 

ett tydligt mål, vara medveten om den nuvarande kunskapen samt vägen att gå mellan 
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dessa två. Självbedömning är något som eleverna behöver mycket träning i. Black och 

Wiliam (1998) stödjer sina resultat på att även många andra studier har visat samma 

resultat. I alla utvecklingsprogram för formativ bedömning behöver det studeras hur 

växelverkan mellan externa prov och formativ bedömning sker, samt hur externa prov 

kan göras mer användbara. Alla lärare bör ägna sig åt någon form av summativ 

bedömning i form av olika faktatester och prov, enligt Black och Wiliam (1998). Vidare 

påpekar Black och Wiliam att lärarna bör ha en större roll i den summativa bedömningen, 

eftersom de över en längre tid har tillgång till elevernas prestationer i varierade kontexter. 

Vid ett provtillfälle finns det många faktorer som kan påverka resultatet och kanske ge en 

snedvriden bild av elevens kunskaper (ibid.). 

2.4 Sammanfattning 

Avslutningsvis sammanfattar vi här det väsentligaste kring förändringarna med den 

individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen: 

 skriftliga omdömen ska ges i samtliga ämnen som eleven läser 

 de skriftliga omdömena får vara betygsliknande 

 den individuella utvecklingsplanen får innehålla annan information om elevens 

skolgång om rektorn beslutar det 

 rektorn beslutar hur de skriftliga omdömena ska utformas 

 en bedömning ska ligga till grund för de skriftliga omdömena 
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3 Metod 
 etodkapitlet klargör vårt tillvägagångssätt för den empiriska studien. Vi 

presenterar vald metod, följt av urval av respondenter och 

tillvägagångssätt för datainsamling och analys. Avslutningsvis följer en 

diskussion kring undersökningskvaliteten för vårt tillvägagångssätt, samt etiskt 

ställningstagande. Placeringen av metodkapitlet efter litteratur- och forskningsöversikten 

motiveras av att vi ser teorikapitlet som en vidareutveckling av problembakgrunden.  

3.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då vi ansåg att denna metod var lämplig 

för att uppfylla vårt syfte. Till skillnad från en kvantitativ metod som inriktar sig på hur 

många eller hur mycket, gav den kvalitativa metoden oss möjlighet att få en djup och 

detaljrik förståelse för den innebörd rektorer och lärare ger individuell utvecklingsplan 

med skiftliga omdömen. Metoden gav oss även möjlighet att undersöka och analysera hur 

arbetet med implementeringen genomförts. Det här möjliggjordes genom personliga 

intervjuer där vi kunde tolka respondenternas beskrivningar av situationer, erfarenheter 

och åsikter, i enlighet med Bryman (1997).  

 För vårt datainsamlande valde vi en kvalitativ intervjuteknik, närmare bestämt en 

ostrukturerad intervju. Temat och huvudfrågorna som intervjun skulle täcka var 

förutbestämda medan följdfrågorna varierade eftersom de anpassades efter 

respondenternas svar, då vår ambition var att få så utförliga svar som möjligt. Vi valde att 

genomföra intervjun med rektorerna enskilt (se bilaga1), medan intervjuerna med lärare 

genomfördes i största mån som gruppintervjuer (se bilaga 2), med en eller fler deltagare. 

Gruppintervjuerna var strukturerade utifrån samma teman och huvudfrågor som 

intervjuerna med rektorerna. Det här syftade till att möjliggöra viss flexibilitet och 

diskussion (Bryman, 1997). För att få en förförståelse för arbetet med den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen närvarade vi under vår verksamhetsförlagda 

utbildning på ett föräldramöte och en studiedag. Det informerades och diskuterades då 

om den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Det här var till fördel 

vid formulerandet av relevanta och meningsfulla frågor till vår intervjuguide. Att 

M 
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observera sitt undersökningsområde innan intervjuguiden skrivs är något som Johansson 

och Svedner (2006) rekommenderar. 

3.2 Urval 

Skolorna valdes utifrån senaste placeringar för vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Rektorn har det slutliga ansvaret för hur arbetet på skolan kommer att se ut, samt hur 

själva omdömet kommer att utformas. Lärarna har i sin tur ansvar för själva bedömningen 

och det skriftliga omdömet. Eftersom vårt syfte var att undersöka vilken innebörd 

rektorer och lärare ger den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen var 

det en självklarhet för oss att intervjua rektorer och lärare. I slutet av vårterminen 

förekommer febrilt arbete med att avsluta pågående projekt, utvecklingssamtal ska 

förberedas och genomföras samt att skriftliga omdömen ska skrivas. Detta ledde till att 

urvalet av lärare förhöll sig slumpmässigt på så vis att det blev de lärare som själva valde 

att medverka i intervjun. Totalt medverkade sex lärare från tre arbetslag samt tre rektorer. 

Samtliga lärare var verksamma i år 4 och år 5. 

3.3 Tillvägagångssätt 

En första kontakt med respondenterna togs under den verksamhetsförlagda utbildningen, 

då vi undersökte möjligheterna för ett eventuellt deltagande från rektorer och lärare. Via 

e-mail bokades sedan tid för intervjuerna. Inför intervjuerna efterfrågades intervjuguiden 

av några respondenter. Den information som samtliga respondenter fick före intervjun 

bestod av kategoriseringen av våra tre teman. Vi ville på så vis möjliggöra en öppen och 

spontan intervjusituation som kunde leda till viss flexibilitet och diskussion. Inför 

intervjuerna var vi noga med att förklara syftet med intervjun för att minska risken för 

felkällor. Vi poängterade särskilt att syftet inte var att jämföra eller rangordna hur långt 

de olika skolorna har kommit i sitt arbete med skriftliga omdömen. Vi ville även skapa en 

förtroendefull situation med respondenten, vilket är en förutsättning för öppna och ärliga 

svar enligt Johansson och Svedner (2006).  

 Vid intervjutillfällena medverkade endast två av oss för att lättare kunna skapa en 

förtroendefull situation och ett jämbördigt samtal, samt att två personer tillsammans kan 

stödja med bättre och fler följdfrågor, vilket Jacobsen (2002) ser som en fördel. Under 
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intervjuerna utgick vi från våra teman och huvudfrågor för att sedan variera med 

uppföljningsfrågor för att fördjupa eller förtydliga svaren, i enlighet med Bryman (2006). 

Vi valde att spela in intervjuerna för att i efterhand kunna transkribera dem, då det hjälpte 

oss att fokusera bättre på respondenten och lättare ställa följdfrågor, vilket Johansson och 

Svedner (2006) framhåller. Intervjuerna genomfördes i respondenternas egen miljö då 

Jacobsen (2002) menar att det möjliggör ett lugnt och avslappnat samtal. Intervjun med 

rektorerna genomfördes enskilt medan intervjun med lärarna skedde i grupp. 

 Det var ett omfattande och tidskrävande arbete att transkribera intervjuerna, vilket 

är en nackdel. Fördelen är att inget kan misstolkas på grund av att vi inte kommer ihåg 

vad respondenterna svarade, i likhet med Jacobsens (2002) resonemang. Han menar 

vidare att användningen av direkta citat vid en kvalitativ metod är en central aspekt. Vi 

hade hjälp av transkriberingen i tolkandet och analyserandet av resultatet och särskild 

nytta då den tredje författaren inte närvarande under intervjuerna. Det gav oss ett annat 

perspektiv och en mer objektiv och opartisk syn på resultatet av intervjuerna.  

 För att presentera och analysera resultatet delade vi in resultatet i våra tre 

kategorier. Under varje kategori presenterades först resultatet från respektive skola, följt 

av en analys av resultatet med kopplingar till litteratur- och forskningsöversikten.  

3.4 Undersökningskvalitet 

3.4.1 Generaliserbarhet 

Vår ambition med examensarbetet var att beskriva och exemplifiera, i likhet med vad 

Jacobsen (2002) anser karaktäriserar kvalitativa studier. Vi anser att vi inte kan dra några 

generella slutsatser eftersom vår kvalitativa studie endast bygger på tre skolor 

representerade av sex respondenter. Jacobsen (2002) framhäver vikten av försiktighet 

med starka generaliseringar i studier som bygger på ett fåtal observationer eller enheter. 

Arbetet som bedrivits på respektive skola är representativt för hela deras partnerområde, 

vilket resulterar i att vårt resultat är mer generaliserbart. Vårt resultat är såväl teoretiskt 

som empiriskt grundat och kan härigenom kommuniceras i andra pedagogiska praktiker. 

Det kan således diskuteras som ett mått av generaliserbarhet.  
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3.4.2 Validitet 

Att undersöka om ett visst mått verkligen mäter vad det är avsett att mäta, kallas för 

validitet (Bryman, 2006). Inre validitet bestämmer hur väl ett resultat stämmer överens 

med verkligheten (Merriam, 1994). Eftersom vi undersökte hur rektorer och lärare 

subjektivt ställer sig till individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen mäts den 

inre validiteten genom att uppskatta hur väl vi beskriver, tolkar och analyserar det vi 

studerat i den empiriska studien. Vi ansåg att vi uppnått viss validitet genom att vi noga 

angett hur vi har gått tillväga. Vi har även noggrant transkriberat intervjuerna så att ingen 

information kunde misstolkas, samt noggrant tolkat och beskrivit vad respondenterna 

delgett oss. 

3.4.3 Reliabilitet 

Till skillnad från validitet innebär reliabilitet att vår undersökning ska kunna ge samma 

resultat om den skulle upprepas. Det ska inte heller spela någon större roll vem som utför 

undersökningen (Merriam, 1994). Vi använde oss av vår intervjuguide för att säkerställa 

att samma huvudfrågor ställdes till respondenterna. Vi vill dock påpeka att följdfrågorna 

varierade efterhand utifrån hur samtalet utvecklades. För att uppnå skälig reliabilitet 

medverkade två av författarna vid intervjutillfällena. Det bidrog till minskad subjektivitet 

i tolkningen av empirin då varje intervju kunde diskuteras och tolkningen kunde prövas. 

På så vis skapades en gemensam bild av intervjun. Det här ökar resultatets trovärdighet, 

enligt Merriam (1994). Den tredje författaren som inte närvarade under intervjuerna 

bidrog till ökad objektivitet och trovärdighet i tolkandet av intervjuresultatet.  

3.4.4 Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kan enligt 

Vetenskapsrådet (2002) delas in i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När första kontakten togs med tänkta 

respondenter informerade vi respondenterna om deras uppgift i undersökningen, samt att 

deltagandet var frivilligt. Vi tydliggjorde även att vår undersökning inte handlar om att 

jämföra eller rangordna hur långt de olika skolorna har kommit i sitt arbete med skriftliga 

omdömen, i likhet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Även inför intervjun 
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delgavs denna information till respondenterna. I fråga om tidsbokning för intervjuerna 

var vi öppna för respondenterna villkor, när de hade tid samt hur lång tid de kunde 

undvara från ordinarie arbetstid. Genom att respondenterna samtyckte till inbokad 

intervju och medverkan till vår undersökning, tog vi hänsyn till samtyckekravet (ibid.). 

Under intervjun spelade vi in samtalet, alltid med respondenternas samtycke. I enlighet 

med konfidentialitetskravet har skolorna i examensarbetet fiktiva namn då utomstående 

inte ska kunna identifiera någon medverkande individ eller deltagande skola. 

Transkriberingen innehåller inte några namn som kan avslöja respondenterna eller 

medverkande skolor. Vårt insamlade material kommer endast att användas för vårt 

forskningsändamål, som nyttjandekravet beskriver. Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderar att respondenterna ges möjlighet att få veta resultatet av undersökningen 

före publicering. Vi kommer att erbjuda möjligheten för medverkande rektorer och lärare 

att ta del av vårt arbete. 
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4 Resultat och analys 
  är presenteras den empiri som samlats in genom intervjuer på tre skolor i 

Växjö kommun. Vi går inte närmare in på vilken lärare som säger vad, 

eftersom vi finner att lärarna i respektive arbetslag har en samstämmig 

uppfattning. Vi benämner dem därför som ett arbetslag. Resultatet delas in i tre teman 

vilka kategoriserades i intervjuguiden; innebörd, förutsättningar och var skolorna står 

idag. Under varje tema presenteras resultatet från respektive skola, följt av en analys. I 

analysen presenterar vi likheter och skillnader mellan skolorna, samt likheter och 

skillnader ur ett rektors- och ett lärarperspektiv. 

4.1 Innebörden av skriftliga omdömen och bedömning 

4.1.1 Norrskolan 

Norrskolan är en F-6 skola med cirka 150 elever. Rektorn och lärarna på skolan anser att 

grundtanken när det gäller skriftliga omdömen är god, eftersom det resulterar i en 

tydlighet för lärare, elev samt vårdnadshavarna om var eleven befinner sig i sin 

utveckling. Rektorn anser att arbetet med bedömning och skriftliga omdömen kan hjälpa 

lärarna att tydliggöra deras uppdrag för dem själva och att starta en diskussion kring vad 

de vill uppnå på skolan. Rektorn menar vidare att tydlighet är viktigt gentemot elev och 

vårdnadshavare, så att de vet hur och varför eleven ligger på det steget i sin utveckling. 

Den ena läraren anser att konsekvenserna med skriftliga omdömen är att det kan bli 

mindre tid för planering nu i övergångsperioden, men på sikt blir det kanske bättre. Den 

andra läraren säger att det kommer att bli mer strukturerat vilket de båda anser kan bli 

positivt. Rektorn ifrågasätter om det verkligen behövs skriftliga omdömen i alla ämnen 

och årskurser. Arbetslaget anser att det hade räckt med individuell utvecklingsplan för år 

1-3, men att skriftliga omdömen är ett bra tillägg för år 4-6, så att det inte blir en chock i 

år 8 då eleverna får betyg. Rektorn uttrycker liknande synpunkter:  

Jag skulle vilja att det mildras vid de tidiga åldrarna, att man plockar bort det i årskurs 1. 
Det känns lite konstigt att ha skriftliga omdömen så där tidigt […] inte för mycket 
formulerande, skriva uppsats eller löpande text. Dels tar det mycket tid och för det andra 
ska läraren vara med eleverna och inte sitta på kammaren och formulera. Dels så kommer 

H 
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man i de här tolkningssituationerna. De som skriver menar en sak och läsaren tolkar på ett 
annat sätt. 

Både rektorn och arbetslaget påpekar att funktionen av skriftliga omdömen inte får 

resultera till ett avprickningsschema eller att det jämställs med ett betyg. Lärarna hävdar 

att med skriftliga omdömen kommer läraren att bli mer noggrann med varje elev, än 

tidigare med endast individuell utvecklingsplan. Arbetslaget berättar övergripande om 

arbetet med bedömning, som sker dels vid presentationer av elevarbeten och dels i form 

av diagnoser och rättning av arbeten. De menar att även elevernas samarbetsförmåga är 

en viktig del av bedömningen.  

4.1.2 Söderskolan 

Söderskolan är en F-6 skola med cirka 300 elever. Rektorn menar att det skriftliga 

omdömet kan bidra till ökad eftertanke hos lärare samt att lärarna får ett underlag att göra 

bedömningen. Rektorn menar vidare att den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen är en form av kommunikation mellan lärare, elev och vårdnadshavarna. 

Arbetslaget anser att syftet med införandet av individuell utvecklingsplan med skriftliga 

omdömen är att tydliggöra kunskaper och mål för såväl eleverna och lärarna. Eleverna 

blir på så vis delaktiga i sitt eget lärande, och det går att arbeta väldigt individanpassat. 

En lärare fortsätter med att berätta om skillnaden i arbetet före den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen och nu efter:  

Det är kanske inte så stor skillnad för vissa pedagoger. För andra är det nog en jättestor 
skillnad, därför att friheten har vart enormt stor, inget påtagligt, inget synligt. Behovet har 
liksom inte funnits att det ska finnas något mätbart.  

Att utgå från läroboken, som var vanligt förr, fungerar inte idag eftersom målen är 

tydliga, menar läraren. Läraren menar att de tydliga målen ger ”jättemöjligheter” och 

framförallt skyldigheter, så att viktiga delar inte tappas bort. Vidare menar arbetslaget att 

eleverna motiveras till arbete genom att få målen och vägen till målen tydliggjorda. En 

lärare påpekar att:  

[…] om vi har tydliggjort det här i skolan tillsammans med eleverna så är det mycket lättare 
att förmedla det till föräldrarna på utvecklingssamtalet.  
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Rektorn instämmer, och menar att det blir en slags sammanfattning, en överblick för elev 

och vårdnadshavare. Det har blivit och kommer att bli en tydligare kommunikation 

mellan lärare, elev och vårdnadshavare, menar rektorn och syftar på de skriftliga 

omdömenas roll vid utvecklingssamtalet.  

Arbetet med att förtydliga målen och bedömningen för eleverna sker i arbetslaget 

genom ett tydligt schema på väggen, en rad för varje ämne som svenska, matematik och 

engelska, samt kolumner för mål i år 5, mål i år 4 och strävansmålen (se bilaga 3). 

Lärarna har utgått från målen i femman och använt samma mål för årskurs fyra fast med 

lägre ambitionsnivå. Så här beskriver en av pedagogerna tankegången i schemat: 

Och sen har vi strävansmål. Har man då nått fyrans mål, så strävar man efter femmans mål, 
men man kan ju sträva ännu längre. Så det är tydligt och klart med färger, rutor och 
kolumner. Och det använder vi i stort sett, kanske inte dagligen, men väldigt ofta. De vet 
precis vad det handlar om. Är man utanför till vänster på schemat så är man på lågstadiet. 
Och är man på höger långt förbi, ja då har man nått jättelångt mot strävansmålen.   

Inför en lektion eller nytt temaområde synliggör lärarna målen som står på väggen för 

eleverna. Även rektorn lyfter fram fördelarna med att lärarna synliggör målen samt 

meningen med uppgifterna för dagens lektioner för eleverna. Rektorn fortsätter med att 

betona att: 

Det är viktigt när man kommunicerar med eleven istället för att säga vad de ska göra på en 
lektion att vi pratar om vad de ska lära sig. 

Matematik är ett tydligt ämne som är lätt att diagnostisera och bedöma, menar 

arbetslaget. Men en lärare poängterar att det som mäts är kunskapen här och nu och inte 

synen på kunskap eller elevens utveckling. Det är en avstämning för det område som 

arbetats med och vilken kunskap som eleven behärskar. Arbetslaget har fått upp ögonen 

för diagnoser, som de anser är bra. Samtliga instämmer i att arbetslaget har blivit 

duktigare på att bedöma ”andra saker”, som att de ofta tar tillfället i akt och gör 

anteckningar under exempelvis redovisningar, för att hela tiden kunna stämma av. En 

lärare berättar om hur den formativa kan vara en del av undervisningen: 

Men vi har en fördel i att vi jobbar dubbelt jag och […] då kommer den formativa 
bedömningen. Hur gjorde du? Och vad gjorde du? Man kan inte det som ensam klasslärare, 
nå samma resultat. Du går ut och sitter med dem, eller jag går ut och sitter med dem. Hur 
har du gjort det? Hur har du tänkt här? Så vi får ju faktiskt in båda bitarna, men det är ju 
faktiskt för att vi har schematekniskt att vi kan vara båda. 
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Eleverna är ofta delaktiga i utvärderingen av sin egen prestation. Efter en genomgång 

eller i slutet av en lektion frågar läraren om eleverna lärt sig något, förstått genomgången 

eller liknande. Eleverna får visa tummen upp för ett positivt svar, eller tummen ner för ett 

negativt svar. På så vis blir eleverna hela tiden varse i inlärningssituationen att någonting 

har skett. 

4.1.3 Österskolan 

Österskolan är en F-6 skola med cirka 400 elever. Enligt rektorn är införandet av 

skriftliga omdömen ett resultat av att Skolverket och Utbildningsdepartementet anser att 

skolorna inte har varit tillräckligt tydliga och bra på att informera vårdnadshavare och 

elever kring elevens lärande och utveckling samt det fortsätta lärandet. Läraren håller 

med och tillägger att det är Skolverkets sätt att förbättra arbetet ute på skolorna. De 

skriftliga omdömena tillför en struktur i undervisningen som gör att skol- och kursplaner 

används mer effektivt, menar läraren. Undervisningen får en röd tråd där allt utgår från 

den lokala pedagogiska planeringen. De skriftliga omdömena ger en bedömning av vilka 

kvaliteter eleven har uppnått under arbetet mot strävansmålen i den pedagogiska 

planeringen och leder till elevens individuella utvecklingsplan, berättar läraren. Som 

lärare måste de ta ställning till målen att sträva mot, samt mot att öka kvalitén i arbetet 

ute på skolorna. Skriftliga omdömen gör att lärarna måste tänka mer framåt i 

undervisningen, samt kring ens syfte med lektionerna, menar läraren. På samma sätt som 

läraren uttrycker rektorn att införandet av skriftliga omdömen är ”jättebra” eftersom 

lärarna tvingas bli tydligare i sin information. Rektorn fortsätter berätta att det är lärarnas 

skyldighet att själva vara övertygade om att de vet var eleverna befinner sig i sitt lärande 

innan de kan klargöra det för eleven och vårdnadshavarna. När det gäller bedömning i 

undervisningen anser rektorn att: 

Bedömning ska ju ske hela tiden, det är ju inte så att det ska vara enbart vissa tillfällen med 
prov eller så, utan vi ska ju bedöma barnens arbete precis hela tiden. 

När lärarna planerar ett arbetsområde börjar lärarna med att bestämma vilka specifika mål 

utifrån kursplanen/planerna arbetet ska beröra. Lärarna ska planera en arbetsgång där det 

framgår vad eleverna ska göra och hur de ska gör det. Slutligen ska det framgå vad som 

ska bedömas och hur läraren ser att eleverna har lärt sig. På det här sätt kan lärarna se 



KAPITEL 4 RESULTAT OCH ANALYS 

25 
 

vilka som är på väg att nå målen och vilka som har en bit kvar innan de nått målen. 

Lärarna kan även fundera över varför eleverna inte har nått målen och hur de kan hjälpa 

eleven i sitt nästa utvecklingssteg. Bedömningen är inte endast till för elevernas skull 

utan den hjälper även läraren i sin planering av undervisningen. Planeringen skickas hem 

till vårdnadshavarna för att förtydliga målen ytterligare.  

4.1.4 Analys 

När det gäller vilken innebörd rektorerna ger individuell utvecklingsplan med skriftliga 

omdömen är samtidliga rektorer överens om att de skriftliga omdömena kommer att ge 

elever och vårdnadshavare tydligare information när det gäller elevens utveckling. Det 

kan kopplas till Utbildningsdepartementets (2008b) avsikter som säger att elev och 

vårdnadshavare har rätt till bra och tydlig information kring elevens kunskapsutveckling 

och sociala utveckling, vilket ska uppnås genom införandet av skriftliga omdömen. 

Under intervjuerna med rektorerna för Söderskolan och Österskolan fick vi intrycket av 

att de är väl medvetna om det nya uppdraget med skriftliga omdömen samt att de har en 

positiv inställning till dessa. Rektorerna diskuterade uppdraget i relation till sin egen 

verksamhet och ser positiva effekter av införandet av skriftliga omdömen. Söderskolans 

rektor menar att skriftliga omdömen leder till ökad eftertanke hos lärarna samt blir ett bra 

underlag för bedömning, vilket leder till att läraren blir mer reflekterande i sitt arbete. 

Norrskolans rektor menar att individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen 

ger möjlighet till ett förtydligande av läraruppdraget. Rektorn för Norrskolan anser vidare 

att betygsliknande bedömning inte bör ges till de yngre eleverna, vilket kan tolkas som att 

rektorn förhåller sig kritisk till skriftliga omdömen för de yngre eleverna. Norrskolan är 

mitt i genomförandeprocessen och har, som vi ser det, inte kommit lika långt i sitt arbete 

med implementeringen som de övriga två skolorna, vilket kan vara orsaken till de 

tveksamheter som rektorn ger uttryck för.  

Söderskolans och Österskolans rektorer har liknande syn på bedömning, då de anser 

att den bör ske kontinuerligt i undervisningen, vilket kan förstås som att skolorna arbetar 

regelbundet med formativ bedömning (jfr. Black & Wiliam, 1998). Rektorn på 

Söderskolan talar även om hur viktigt det är att förtydliga målen för eleverna. 



KAPITEL 4 RESULTAT OCH ANALYS 

26 
 

Den innebörd som lärarna på de tre skolorna ger individuell utvecklingsplan med 

skriftliga omdömen kommer till uttryck när lärarna på Norrskolan och Österskolan svarar 

att skriftliga omdömen kommer att medföra mer struktur åt det pedagogiska arbetet. 

Lärarna på Söderskolan talar istället om tydlighet när det gäller kunskaper och mål. 

Utbildningsdepartementet (2008b) poängterar att det individuella utvecklingsplanen med 

skriftliga omdömen ska stödja elevens fortsatta lärande och vara framåtsträvande, i likhet 

med lärarnas svar. Lärarlaget på Norrskolan ger uttryck för två skilda åsikter kring 

införandet av individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen, där den ena läraren 

står för en mer positiv syn medan den andra ger uttryck för en mer tveksam inställning till 

införandet. I likhet med rektorn på samma skola instämmer arbetslaget i uppfattningen 

om att de skriftliga omdömena inte borde innefatta de yngre eleverna.  

Söderskolans och Österskolans arbetslag är mer samstämmiga och framhåller de 

positiva effekterna av skriftliga omdömen i sin undervisning. Enligt vår tolkning har 

skolorna en mer positiv syn på implementeringen av individuella utvecklingsplan med 

skriftliga omdömen, vilket kan bero på den tid som lagts ner på att diskutera skriftliga 

omdömen. Utifrån intervjuerna tolkar vi att samtliga skolor framhåller att individuella 

utvecklingsplan med skriftliga omdömen handlar om formativ bedömning. Skolorna 

känner en förtrogenhet med formativ och summativ bedömning och arbetar med det efter 

bästa förmåga, till skillnad från Lundahls (2006) forskning som framhåller att lärare 

undviker den mer komplicerade formativa bedömningen vid stor stress. Att resurser är av 

vikt för att tillämpa formativ bedömning ger arbetslaget på Söderskolan uttryck för då de 

beskriver deras samarbete som fungerar tack vare positiva schematekniska förhållanden. 

Lärarna får möjlighet att prata enskilt med eleven om vilka strategier och 

tillvägagångssätt som används vid arbetet med en viss uppgift eller arbete. Black och 

Wiliam (1998) är inne på samma spår som Lundahl (2006) då de menar att den dagliga 

formativa bedömningen uteblir på många skolor, vilket motsägs av arbetslagen i vår 

undersökning. Forskarna menar vidare att eleven med hjälp av formativ bedömning och 

en tydlig bild av målet kan göras mer engagerade och få ett effektivare lärande. De här 

tankarna avspeglar sig hos arbetslaget på Söderskolan, som upplever att eleverna är mer 

motiverade till arbete då de har tydliga mål och en tydlig väg till målet, vilket de anser att 

det blir med deras bedömningsschema på väggen. Black och Wiliam (1998) fortsätter 
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med att betona att eleverna bör vara delaktiga i bedömningen. För denna självbedömning 

behöver eleverna mycket träning. I likhet med det här arbetar arbetslaget på Söderskolan 

med de tre komponenterna som Black och Wiliam talar om, eleven vet var den befinner 

sig, vad målet är och vägen till målet. Självbedömning ingår som en återkommande del 

av bedömningen. Österskolans arbetslag har ett annat arbetssätt som utgår från tydliga 

arbetsplaner som synliggör vad eleverna ska göra och hur, samt vilka mål eleverna 

strävar mot. Det hjälper lärarna i deras fortsatta planering och att individanpassa 

undervisningen, vilket kan kopplas till Buhagiar (2007) som menar att bedömningen idag 

bör användas för mer individualiserad skolgång för eleverna, samt att eleverna behöver 

vara aktiva i sitt lärande.  

Enligt vår tolkning av intervjuerna tycker vi oss se att alla rektorer och lärare ger 

begreppet individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen en snarlik innebörd, att 

den är tydligt informerande, framåtsyftande och formativt bedömande. De anser även att 

planen förtydligar uppdraget, skapar delaktighet för eleverna, underlättar planeringen av 

undervisningen samt skapar möjlighet till eftertanke. Vi får en uppfattning av att rektorer 

och lärare i stora drag har tolkat Skolverkets intentioner med införandet av skriftliga 

omdömen i likhet med vår tolkning, som att vara informerande och tydlig. En av skolorna 

ställer sig tveksam till skriftliga omdömen för de yngre eleverna, vilket dock kan 

hänföras till Skolverkets (2008b) rekommendationer att anpassa de skriftliga omdömena 

till elevens ålder. Införandet ses som positivt då rektorerna kan se de positiva effekterna 

för verksamheten.  

4.2 Förutsättningar som skapats för implementeringen 

4.2.1 Norrskolan  

Rektorn anser att det har funnits både tid och utrymme för arbetet med skriftliga 

omdömen. Arbetslaget menar att de har fått lite tid men samtidigt har de inte begärt mer 

tid i arbetet med skriftliga omdömen. Rektorn anser vidare att skolan inte var beredd på 

att skriftliga omdömen skulle införas redan hösten 2008. Rektorn förtydligar: 

Det var under våren det bestämdes och infördes nästan direkt. Det är rätt så kort tid ändå i 
vår värld där man inte kan lägga undan allting annat och säga att nu jobbar vi med detta.  
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Rektorn syftar här på skolans värld, och menar att de behöver slutföra pågående arbete 

innan de påbörjar något nytt helhjärtat. Skolan har fått föräldrarådets medgivande att 

använda året för att arbeta på en modell för skriftliga omdömen i alla ämnen som kan 

användas hösten 2009. Det innebär att eleverna inte kommer att få några skriftliga 

omdömen för vårterminen 2009, med undantag för elever och/eller vårdnadshavare som 

efterfrågar skriftliga omdömen.  

 Lärarna anser att de inte fått tillräckligt med utbildning kring skriftliga omdömen. 

Vidare påpekar de att det har varit dåligt med fortbildning och information, vilket har lett 

till att de försett sig med information från Skolverkets hemsida. Denna information har 

tolkats olika bland lärarna. Rektorn motsäger detta och menar att informationen varit 

tillräcklig, då personalen har fått föreläsningar samt läst in sig på de Allmänna råden. På 

skolan har två studiedagar ägnats åt arbete med skriftliga omdömen, varav den ena 

behandlade mål- och betygssättning, och det andra arbetet med ämnesmatriserna. 

 Vid framarbetandet av matriser som bedömningsunderlag för skriftliga omdömen 

har skolans lärare tittat på de lokala målen och målen i läroplanen. Lärarna påpekar att de 

utgick ifrån de nationella målen eftersom de anser att den lokala planen i sin befintliga 

form inte går att använda som ett verktyg. De menar att skolans lokala arbetsplan behöver 

revideras för att kunna användas som utgångspunkt vid bedömning. Skolorna inom 

partnerområdet framarbetade matriser i ämnesgrupper där ämnena var uppdelade mellan 

skolorna. Till sitt förfogande fick de, förutom studiedagar, två andra tillfällen. När 

ämnesgrupperna hade diskuterat och skrivit klart matriserna för år 3 och 6, skickas de till 

övriga skolor på remiss för granskning och förslag till ändringar. Resurschefer och 

rektorer granskade förslagen till ändringar och avgjorde vilka som ska genomföras. 

Därefter granskade fyra lärare layouten för att få en enhetlig formulering på matriserna. 

Lärarna lyfter fram att de ännu inte fått se matriserna i sin reviderade form.  

 Rektorn anser att svårigheterna med implementeringen av skriftliga omdömen har 

varit att hitta ett bra sätt att genomföra arbetet på. I början av arbetet ställdes rektorn inför 

följande frågor kring upplägget av arbetet; Hur ska de skriftliga omdömena göras 

hanterbara för elever och vårdnadshavare? Vad ska vi få ut av omdömena? Rektorn anser 

vidare att framarbetandet av skriftliga omdömen har varit positivt för lärarna. De har fått 

ett tillfälle att prata ihop sig och diskutera kring vad som är viktigt. 
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Det har enligt lärarna varit ett omfattande arbete med matriser och skriftliga omdömen 

och arbetslaget hoppas att det blir till hjälp då skriftliga omdömena ska skrivas. Lärarna 

anser att ”Språket på väg” är ett bra material att utgå från vid bedömning. De påpekar att 

Skolverket borde ge ut kriterierna för skriftliga omdömena att utgå ifrån, istället för att 

varje skola ska arbeta fram olika kriterier. De hävdar att det kan bli för stor skillnad bland 

skolorna runtom i landet, vilket inte är bra enligt arbetslaget. Lärarna berättar att det är 

svårt att yttra sig om rektorn har tagit sitt ansvar eller inte eftersom lärarna inte har fått se 

resultatet av deras synpunkter på matriserna för skriftliga omdömen. 

4.2.2 Söderskolan 

Rektorn kommenterar sin roll som ledare vid implementeringen av skriftliga omdömen: 

Min roll är ju att se till att det här implementeras, att det kommer upp på agendan, att vi 
lägger tid så att man får diskutera igenom det […] gemensamt dokument, analysdokument i 
form av matriser. 

Rektorn berättar att relativt många studiedagar och konferenser har lagts på fortbildning 

och diskussioner kring den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, 

speciellt under hösten 2008. Enligt arbetslaget har skolans personal fått bra möjligheter i 

arbetet med skriftliga omdömen när det gäller tid. Föreläsningar för personalen 

anordnades av Växjö universitet, berättar rektorn. De två språkansvariga på skolan har 

fått ytterligare någon föreläsning. Angående information ansåg lärarna att det inte finns 

speciellt mycket riktlinjer eller rak och tydlig information. De har tagit till sig av andra 

skolors arbeten och tagit inspiration av det. Det är själva processen som har hjälpt lärarna. 

Arbetslaget finner ett stöd i varandra när det gäller upplägget på individuell 

utvecklingsplan med skriftliga omdömen, hur den kan skrivas och hur de bör uttrycka sig. 

Arbetslaget utvärderar och funderar på vad som kan förbättras. Rektorn anser att 

uppdraget är tydligt och lättillgängligt genom skriften Allmänna råd, men förtydligar att 

upplägget på skriftliga omdömen troligen kommer att förändras om några år.  

På Söderskolan har det diskuterats och lagts mycket tid på individuell 

utvecklingsplan med skriftliga omdömen, berättar arbetslaget. De menar vidare att arbetet 

med frågor berörande individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram har pågått i många 

år, där rektorn varit en pådrivande kraft. Under det senaste året har diskussionerna 
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inriktats på de skriftliga omdömena och bedömningsunderlaget. Initiativet har funnits att 

ta fram gemensamma mallar på skolan, vilket pedagogerna anser har underlättat för varje 

enskild lärare, då de slipper göra egna mallar. Rektorn beskriver att mycket tid har lagts 

på framarbetandet av själva matriserna. Arbetet har fördelats på lärarna, eftersom det är 

lärarna som kommer att möta förälder och elev, men rektorn har även varit aktiv i 

genomförandet. Vid framtagandet av matriser har lärarna framförallt arbetat i ämneslag. 

Exempelvis har matematiklärarna utifrån de nationella målen i år 3 och år 5 arbetat fram 

lokala mål i matematik, och därefter brutit ner målen för att gälla år 1, 2 och 4. Rektorn 

menar att: 

Egentligen kan man inte säga om man har nått målen mer än i svenska och matte i trean och 
sen svenska, engelska, matte i femman 

Rektorn syftar på att det inte finns några nationella mål för de övriga årskurserna. I 

kommunen används analysverktyget ”Nya språket lyfter” i svenska, utgivet av 

Skolverket, där det även finns en förklaring till tänkt kunskapsutveckling. Skolan utgår 

från rubrikerna i det här materialet för sina egna matriser. Rektorn förtydligar att det ska 

finnas en skriftlig kommentar till varje kryss i de skriftliga omdömena, men om eleven 

har ”nått målen väl” så är kommentaren inte nödvändig. Kommentaren kan då vägas upp 

av den individuella utvecklingsplanen, som i fallet med svenskämnet ovan. Rektorn 

beskriver att i de ämnen där analysverktyg inte finns, som exempelvis SO, utgår läraren 

från kursplanerna och strävansmål vid planering av undervisning. Bedömningen sker 

sedan genom elevens uppnående i förhållande till de mål läraren satt upp. Rektorn 

påpekar att det är viktigt att se helheten vid bedömning:  

Att man ser alla analysverktyg, dialogen med föräldrarna och eleverna så att man inte bara 
ser på ett dokument, utan man ser det som en helhet, för skulle man till exempel bara se 
från den här (skriftliga omdömen) skulle det vara förödande. 

En svårighet i arbetet med genomförandet av skriftliga omdömen har vart framställandet 

av rubrikerna i skriftliga omdömen. Det har förekommit många diskussioner kring vilka 

rubriker som ska finnas i de skriftliga omdömena, exempelvis ”att utveckla”, ”på väg”, 

enligt rektorn. En annan svårighet som rektorn ser när det gäller informationen kring 

individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen är att Allmänna råd kom ganska 
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sent. Det hade varit lättare om Allmänna råd hade kommit tidigare för att få fler direktiv 

om vilka riktlinjer skolan skulle förhålla sig till. De Allmänna råden för individuell 

utvecklingsplan med skriftliga omdömen arbetade skolan mycket med, berättar rektorn, 

vilket visade sig resultera till fördelen att det inte kändes helt nytt för personalen när det 

nya direktivet om skriftliga omdömen kom. Rektorn anser att den stora skillnaden på 

arbetet då jämfört med idag efter införandet av skriftliga omdömen är att skolan har 

gemensamma verktyg i form av matriser. Rektorn menar: 

Så det måste vara en lättnad att de (lärarna) diskuterat ihop gemensamt, än att var och en 
ska sätta sig ner och göra ett analysmaterial. Det hade varit jättesvårt.  

Lärarna menar att diskussioner kring ämnen som ligger en nära har påverkat arbetet 

positivt. Rektorn beskriver hur samarbetet inom partnerområdet har inneburit ”att både ge 

och ta”, samt att det tillfälliga slutdokumentet används på samtliga skolor inom 

partnerområdet. En svårighet är att dokumentet ska förstås av alla, inser arbetslaget. 

Läraren kan inte använda ett skolspråk med förkortningar som ingen mer än lärarna 

begriper, utan eleverna måste också förstå. I arbetslaget finns ett mer gemensamt språk 

för den individuella utvecklingsplanen. De ser det som en jättesvårighet att alla i hela 

partnerområdet ska kunna använda ett gemensamt språk. 

Det har skett en delning på skolan, de som använder sig av enbart matriser och de 

som använder sig av väggalternativet. Lärarna är inte eniga och behöver inte heller vara i 

frågan om matriserna. Det här arbetslaget använder sig endast av några matriser för att 

bedöma eleverna, i övrigt använder de sig av färdiga diagnoser som de tagit fram i arbetet 

med väggen.  

Arbetslaget anser att rektorn tagit sitt ansvar och startat med arbetet tidigt och 

skapat förutsättningar för implementeringen genom att ge lärarna tid till arbete och 

diskussioner. Några ökande kostnader för kommunen eller skolan har införandet av 

skriftliga omdömen inte medfört. En lärare medger att de stundtals varit trötta på allt 

arbete kring att ta fram matriser och diskutera dess utformning, men skolledningen har 

”manat på”. Samarbetet i arbetslaget är tätt och de använder sig av samma tester och 

diskuterar sinsemellan om respektive elever. Många timmar läggs enligt lärarna på att 

skriva individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen, men alla instämmer i att 

det har gett dem mycket. De ser en trygghet i att ha belägg för sina omdömen, genom 
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antingen matriser eller tester och väggen. De är fortfarande ovana att skriva omdömen 

men ser att det går lättare ju fler de skriver. Det gäller att prioritera så att arbetsbördan 

inte bara ökar. Överlag är arbetslaget positivt inställt till förändringen av den individuella 

utvecklingsplanen. 

4.2.3 Österskolan  

Arbetet kring den individuella utvecklingsplanen påbörjades 2006. Stegvis har de arbetat 

sig fram till att kunna tillföra skriftliga omdömen under höstterminen 2008. Lärarna och 

rektorn har tagit del av all information på Skolverkets hemsida. Läraren anser att 

Skolverket var ”oschyssta” mot lärarkåren när det gäller införandet av skriftliga 

omdömen, genom att inte ta fram stödmaterial och annan beredskap på förhand. Däremot 

anser läraren att skolans personal har blivit väl informerade kring de skriftliga omdömena 

genom föreläsningar och tillhörande handledning. 

Under 2007 påbörjades en utbildning kring bedömning och skriftliga omdömen på 

skolan. Skolan ingår i ett partnerområde om totalt sju skolor som alla deltog i 

utbildningen. Utbildningen bestod av föreläsningar, diskussioner, praktiskt arbetet och 

tillhörande material. Rektorerna inom partnerområdet hade även egna 

diskussionstillfällen med föreläsarna kring innebörden av bedömning. Rektorn menar att: 

Man måste ju kunna det här med bedömning, det är liksom grunden för att kunna skriva ett 
skriftligt omdöme 

Lärarna har arbetat i sina arbetslag där de diskuterat och arbetat konkret med 

bedömningen. När det gäller de praktiska ämnena idrott, musik och slöjd har 

ämneslärarna samarbetat inom partnerområdet. Föreläsarna gav lärarna i uppdrag att 

genomföra ett arbetsområde som sedan skulle bedömas. Arbetslagen tog därefter del av 

varandras arbete och bedömning för att skapa en likartad syn på det hela. Föreläsarna 

hjälpte även skolan att ta fram bedömningsmatriser för olika bedömningsområden. 

Endast när utvärderingen har gjorts kan de säga om arbetet varit tillräckligt och om det 

varit bra. Skolan har även tagit del av informationsdagar och en webbkonferens som 

Skolverket anordnat.  

 När det gäller ekonomiska aspekter har skolan inte kostat på sig mer än vad som 

normalt ingår i kompetensutvecklingen. Eftersom samarbete har skett inom 
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partnerområdet har utbildningen inte kostat den enskilda skolan för mycket. Eventuellt 

kommer de att ta in föreläsarna igen om ett år för att utvärdera hur deras arbete med 

skriftliga omdömen gått samt hur det ska utvecklas vidare. 

Rektorn och läraren har likartad syn på svårigheten med tidsaspekten. De menar att 

det är svårt att få tiden att räcka till. Läraren och rektorn berättar att en representant från 

varje arbetslag utsetts för att ägna torsdagarna åt att fördjupa sig inom området. 

Eventuella frågetecken som uppstått i arbetslaget försöktes utredas och sedan diskuteras 

under konferenser. Det som lärarna inte hinner med under de utsatta tiderna måste göras 

på den egna arbetsförlagda tiden eller på fritiden. Rektorn berättar att ovanan att arbeta 

med skriftliga omdömen är en orsak till tidsbristen. Rektorn menar vidare att: 

När man inte är riktigt säker på hur man ska formulera sig så tar det mycket längre tid. 
Naturligtvis kommer det här att gå fortare för varje år, och jag vet att man egentligen redan 
nu ska ha skriftliga omdömen i alla ämnen. Men jag har tvärtemot Skolverket sagt att de 
inte behöver skriva omdömen i alla ämnen och det vet jag att jag egentligen inte får säga, 
men det måste ju vara en rimlig arbetsbörda […] det blir en för tung belastning på en gång 
liksom. Vi kan inte ha lärare som går i väggen. Det är bättre vi tar ett steg i taget så kommer 
vi nå fram så småningom. 

Rektorn anser sig själv har ansvarat för att arbetet med skriftliga omdömen verkligen 

fungerat på skolan. 

4.2.4 Analys 

Samtliga rektorer menar att mycket tid har lagts på diskussioner kring bedömning och 

framarbetandet av matriser. Söderskolans och Österskolans rektorer menar att ovanan att 

skriva skriftliga omdömen och arbetet med matriser har varit tidskrävande. Rektorerna är 

eniga om att förutsättningar har skapats för genomförandet av skriftliga omdömen, samt 

att uppdraget varit tydlig och informationen har varit tillräcklig. Norrskolans rektor 

nämner att skolan ”inte har tagit sig tid” till implementeringen för att kunna skriva 

skriftliga omdömen förrän under höstterminen 2009. De skolor som inte skriver skriftliga 

omdömen under höstterminen 2008 bryter mot förordningen och riskerar en anmälan till 

Skolinspektionen (Skolverket, 2009c). Dock har Norrskolan fått föräldrarådets 

medgivande att avvakta med skriftliga omdömen till höstterminen 2009. 

 Norrskolans lärare menar att de har tolkat informationen från Skolverket på olika 

sätt, vilket vi tolkar som att informationen kring skriftliga omdömen inte varit tillräckligt 
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tydlig, vilket även Söderskolans och Österskolans lärare instämmer i. Genom att 

Österskolans lärare har fått utbildning anser de sig ändå ha fått tillräcklig information. 

Norrskolans lärare anser inte att fortbildningen har varit tillräcklig. Söderskolan och 

Österskolan är i helhet nöjda med förutsättningarna, i fråga om tid och utbildning, som 

skapats för implementeringen.  

 Arbetet med skiftliga omdömen skiljer sig mellan de olika skolorna, men en likhet 

är att alla tre skolor valt att samarbeta med de övriga skolorna inom det aktuella 

partnerområdet, vilket gör att de kan ta del av ytterligare metoder och erfarenheter. 

Paralleller kan här dras till Blacks och Wiliams (1998) diskussion kring den formativa 

bedömningens svårigheter, att pedagoger inte delar med sig av bra metoder, vilket 

motsägs i vår undersökning. Söderskolan och Österskolan påbörjade arbetet då skriftliga 

omdömen fortfarande var under debatt. Norrskolan avvaktade däremot till förslaget 

fastställdes. Alla tre skolor har använt sig av sina studiedagar för att diskutera ämnet 

skriftliga omdömen och arbeta fram olika matriser. Förutom studiedagar har det 

förekommit andra tillfällen där tid utsatts för detta arbete. Tiden som lagts på ämnet 

varierar mellan de olika skolorna, men även mellan lärarna på samma skola.  

När det gäller implementeringen av skriftliga omdömen menar samtliga 

respondenter att mest arbete har lagts på att ta fram matriser som bedömningsunderlag, 

där lärarna haft största ansvaret. Söderskolans rektor motiverar arbetsfördelningen med 

att det är lärarna som kommer att möta elever och vårdnadshavare. Skolans arbetslag har 

även ett väggschema i klassrummen där mål och kriterier i olika ämnen förtydligas i en 

bedömningsmatris. Enligt Buhagiar (2007) blir bedömningen formativ när den synliggör 

vad eleven lärt sig och vad eleven inte lärt sig. Söderskolan synliggör mål och kriterier 

för eleverna vilket ger eleverna ett stöd till att bli aktiv i sin egen inlärning (ibid.). I 

enlighet med Korp (2003) kan Söderskolans bedömningsschema tala om för eleven vad 

som ska bedömas, samt hur och varför det ska bedömas. 

När det gäller att skaffa sig information om den individuella utvecklingsplanen med 

skriftliga omdömen har samtliga tre skolor huvudsakligen utgått från information på 

Skolverkets hemsida. Detta tolkar vi som att Skolverkets hemsida har varit till nytta för 

skolorna, samt att skolorna har hållit sig uppdaterade genom Skolverket. Österskolan har 

tagit del av en större föreläsningsserie, vilket gett positiva resultat i deras arbete med 
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införandet av skriftliga omdömen. Österskolan skiljer sig från de övriga skolorna genom 

att lärarna under utbildning och handledning av föreläsarna har framarbetat matriser och 

skapat en gemensam syn på bedömning. Det här skiljer sig från Norrskolan och 

Söderskolan, där diskussioner mer har utgått från dem själva med hjälp av Skolverkets 

information. På samtliga skolor arbetades matriserna fram i grupper där lärarna tog del av 

varandras tankar och metoder, vilket Black och Wiliam (1998) lyfter fram som en viktig 

del i arbetet för att underlätta bedömningsarbetet. Black och Wiliam nämner tre 

svårigheter kring formativ bedömning. En av svårigheterna handlar om att lärarna ofta 

arbetar enskilt och inte delar med sig av sina metoder. På Söderskolan är samarbetet 

mellan lärarna i arbetslaget nära och det förekommer en hel del utbyten av erfarenheter i 

den dagliga verksamheten. Det förekommer även diskussioner som förs dagligen kring 

eleverna, vilket motsätter Black och Wiliams (1998) nämnda svårigheter kring arbetet 

med formativ bedömning. Söderskolan har tagit del av andra skolors arbeten ifråga om 

bedömning, vilket har bidragit till vidare inspiration, menar arbetslaget. Vidare 

poängterar de att det är själva processen kring arbetet med skriftliga omdömen som hjälp 

dem mest.  

Arbetslaget på Norrskolan menar att det är svårt att avgöra om rektorn tagit sitt 

ansvar för att skapa förutsättningar för implementeringen, eftersom de ännu inte sett det 

slutliga resultatet av skriftliga omdömen. Enligt vår tolkning menar arbetslaget att 

rektorns roll och ansvar visar sig i resultatet av de färdigställda matriserna och de 

skriftliga omdömena. 

Det har förvånat oss att Österskolan inte har lyft någon svårighet i samband med 

framarbetandet av skriftliga omdömen. Det kan förstås genom att förutsättningarna som 

skapats i form av tid, resurs och utbildning, lett till att svårigheter ännu inte uppstått. 

Skolan har ännu inte arbetat fram matriser för alla ämnen och årskurser, vilket vi ställer 

oss frågande till med tanke på förutsättningarna som skapats på skolan. Det kan förstås 

som att rektorn väljer att fokusera på en del av arbetet med skriftliga omdömen åt gången. 

Rektorn uttrycker att arbetsbördan annars blir för stor för lärarna, vilket säger oss att 

rektorn tar ansvar för personalens välbefinnande. Vi drar här paralleller till propositionen 

Vissa skolfrågor (2006/07:86) där krav ställs på att lärarnas totala arbetsbörda bör ses 

över.  
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Norrskolans rektor har haft svårigheter med att hitta ett bra arbetssätt för genomförandet 

av skriftliga omdömen, vilket kan vara anledningen till att de inte har kommit så långt i 

implementeringen. Såväl rektorn som lärare på skolan ser ett behov i att ha nationella 

kriterier för de skriftliga omdömena. Det här motiveras av lärarna med att det annars blir 

för stor skillnad på de skriftliga omdömena mellan skolorna i landet. 

Utbildningsdepartementet (2008b) skriver att de skriftliga omdömena inte är nationellt 

standardiserade och kan därmed inte jämföras. Lärarnas uttalande kan förstås som att de 

inte särskiljer mellan betygsliknande omdömen och betyg. Alla tre skolors rektorer och 

lärare påpekar att Skolverkets Allmänna råd kom sent, vilket försvårade skolornas arbete 

med implementeringen.  

 Enligt vår tolkning har rektorerna på Söderskolan och Österskolan skapat 

förutsättningar för implementeringen, genom att i god tid ha påbörjat diskussioner kring 

bedömning. Samtliga skolor har även avsatt tid och utbildning för att behandla skriftliga 

omdömen. De har även använt studiedagar och konferenstid åt diskussioner kring 

skriftliga omdömen vilket varit en viktig förutsättning för att lärarna på respektive skola 

ska kunna få en samsyn på allt arbete med den individuella utvecklingsplanen med 

skriftliga omdömen. Österskolan och dess partnerområde har satsat stort på att fortbilda 

lärarna. Under intervjuerna på Österskolan fick vi intrycket av att de verkligen har tagit 

till sig av föreläsarnas budskap, vilket visade sig genom deras ordval som skiljer sig från 

de andra intervjuade rektorerna och lärarna. Skolan har tagit ett färdigt koncept till 

skillnad från Norrskolan och Söderskolan som har utgått från lokala förutsättningar och 

kompetens. I fråga om övriga resurser har Österskolan låtit viss personal ägna särskild tid 

åt arbetet med matriser och skriftliga omdömen, vilket utgör exempel på de 

förutsättningar för implementeringen som skapats.  

4.3 En fortlöpande process under utveckling – här står skolorna idag 

4.3.1 Norrskolan  

Idag finns det färdiga matriser och skriftliga omdömen för år 3 och 6 (se bilaga 4). För 

varje ämne har det framtagits en matris med tre kolumner. Den första innehåller 

nationella mål med rubriken ”det här ska jag kunna”. Andra kolumnen beskriver hur 

eleven kan visa att den når målen. Den tredje kolumnen ger plats för en bedömning där 
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läraren kryssar i om eleven har nått målen samt ger en kommentar. Rektorn anser att 

skolans arbete i stort sett är färdigt när det gäller framtagande av material. Efter en 

utvärdering av lärare och vårdnadshavare kan eventuella omarbetningar av skriftliga 

omdömen göras. Arbetslaget menar att matriserna vid behov kommer att revideras under 

nästa läsår, samt att matriser för de resterande årskurserna ska skrivas. Rektorn menar att 

de skriftliga omdömena till hösten kommer att skickas hem ungefär en vecka innan 

utvecklingssamtalet för att eleven och vårdnadshavarna ska ha möjlighet att förbereda sig 

inför samtalet. 

4.3.2 Söderskolan 

Skolan skickade under våren hem information till vårdnadshavarna kring den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, berättar rektorn. Under samma tid 

arrangerades även två föräldramöten, ett för år 1-3 och ett för år 4-6, för att informera och 

diskutera den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen och hur skolan 

arbetar med den. De vårdnadshavarna som redan varit på samtal har fått utvärdera 

samtalet och de ansåg att informationen var klar och tydlig. Lärarna menar att de har stött 

på problem, som de anar att vårdnadshavarna inte är medvetna om. Lärarna ställer sig 

frågande till om ämnen som teknik och engelska på lågstadiet ska innefattas i det 

skriftliga omdömet, och vilka kriterier som det då ska utgås från. Som det ser ut nu är 

eleverna automatiskt godkända om de deltagit i teknik, de har inga tydliga mål för ämnet. 

Utdelandet av det skriftliga omdömet sker i samband med utvecklingssamtalet. En lärare 

beskriver tillvägagångssättet så här: 

På utvecklingssamtalet fungerar det så att vi tittar på föregående IUP […], stämmer av 
målen, nya IUP:n och summeringen. Här är skriftliga omdömen. Det resulterade i det. Så 
det är ju tydligt, väldigt tydligt. Därav ligger ditt kryss där, på grund av, och behöver man 
så går man tillbaka. Har man matriser så har man dem. Har man som vi väggen, med 
avstämningsdiagnoser går man tillbaka dit. För det kan komma föräldrar som frågar varför 
sitter krysset där. Då måste man ha mycket bakom, men det <skriftligt omdöme) ligger som 
en följd av alltihopa, gamla IUP:n, nya IUP:n och så skriftliga omdömet.[…] Skickar man 
hem det har man inte en chans att förklara någonting, tycker vi. 

De skriftliga omdömena medföljer den individuella utvecklingsplanen och består av ett 

kryssformulär, med plats för kommentarer, där alla ämnen eleven läser finns med (se 

bilaga 5). Rektorn påpekar vikten av att det skriftliga omdömet inte endast får utgöra ett 
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kryss i en ruta, utan lärarna konkretiserar omdömet med ord och kommentarer och ett 

styrkande underlag så att vårdnadshavarna förstår varför krysset sitter där det gör. Från 

personalen har rektorn fått många positiva kommentarer om att de känner sig mer väl 

förberedd nu och mycket tryggare inför samtal. Vid utskick av föräldraenkäter har det 

även framkommit att vårdnadshavarna är nöjda med utvecklingssamtalet, berättar 

rektorn. Vårdnadshavarna anser sig få klara besked om sitt barns utveckling vid 

utvecklingssamtalet. Rektorn anser att det egentligen är mer intressant att se resultatet av 

utvärderingen om ett år då både lärare, elever och vårdnadshavare kommer att utvärdera 

det nya direktivet. En lärare uttryckte sig så här kring det framtida arbetet med skriftliga 

omdömen:  

Här står vi nu lite osäkra i en fyra då har man målen där (väggen). Femman är ju 
synnerligen tydlig. Den är en helt annan grej, den har varit lika tydlig ända sedan nationella 
proven infördes, där är ingen skillnad, mer än skriftliga omdömet då. Fast det är ju väldigt 
tydligt där med. Så kommer sexan med överlämningen och dom som inte har nått målen. Så 
det är tre olika problematiker och dom kan man ju inte uttala sig än om, det blir ju lite 
intressant. 

4.3.3 Österskolan  

För tillfället jobbar lärarna med fyra olika modeller för bedömning inför skriftliga 

omdömen. Lärarna i år 1-3 har en och samma modell. Lärarna för år 4-6 har olika 

modeller för varje år och: 

 […] är lite mer friare därför att i femman har vi nationella prov, och då blir den 
kunskapsprofilen ett skriftligt omdöme för där visar man precis inom de olika målen hur 
långt eleven har nått och vad som är nästa utvecklingssteg […] I fyran och sexan ser det lite 
annorlunda ut då, de gör ju inte sådana omfattande kunskapsprofiler. Men det är ändå syftet 
att de ska göra något liknande, men det är svårt det där med att säga att alla måste göra 
exakt likadant. Men jag försöker i alla fall få ihop det så det är någorlunda samstämmigt 
emellan. […] Det som är tydligt är det här att det får inte vara att man bara sätter kryss i en 
ruta om man har nått målen eller inte, utan de måste visa på vad är det barnen kan för 
någonting, vad är det dom har lärt sig […] och vad är nästa steg i deras utveckling. Vad är 
det de ska jobba vidare med.  

År 1-3 har även tagit fram speciella matriser för att bedöma den sociala utvecklingen hos 

barnen, vilket ska användas som underlag vid utvecklingssamtalet. Rektorn har ännu inte 

beslutat om de ska ingå i de skriftliga omdömena, och förtydligar: 

Det är så lätt att vi värderar egenskaper hos barn istället för deras prestationer. Vi ska bara 
bedöma vad barnen kan och gör, inte vad de är. […] Det är viktigt skilja på det här med 
egenskaper och att man bedömer kunskaper och handlingar för det är alldeles för många 
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barn som har blivit värderade efter sina egenskaper och då har vi misslyckats rejält. 
Eftersom jag inte är riktig säker på att alla behärskar den här skillnaden […] är jag inte så 
glad åt att man skriver om så här personliga saker i papper som kan bli offentliga. 

Rektorn är nöjd med arbetet utifrån de förutsättningar som skolan haft. Rektorn syftar på 

de Allmänna råden och kommentarerna för individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen som gavs ut långt efter att de startade upp arbetet med de skriftliga omdömena 

och berättar:  

Vi fick gissa lite och utgå ifrån att vi jobbade på rätt håll, och det var ju ganska rätt så det 
har gått bra. 

Rektorn tillägger att de inte är helt nöjda förrän de har skriftliga omdömen i alla ämnen 

och i alla årskurser. Förr skickades inte matriser och kommentarer hem innan ett 

utvecklingssamtal utan eleven och vårdnadshavarna fick informationen muntligt under 

själva utvecklingssamtalet. Inför samtalet fick eleven och vårdnadshavarna skriva ner 

sina tankar kring de olika ämnena och runt det sociala och arbetsmässiga för att på så sätt 

kunna ”prata ihop sig” hemma och bli delaktiga i ett trepartsamtal. De skriftliga 

omdömena utgörs av en löpande text och bifogas med aktuella strävansmål, 

bedömningskriterier och elevens självuppskattning ingår. I dagsläget kommer allt att 

skickas ut i ett kuvert minst en vecka innan utvecklingssamtalet. Tanken är att eleven och 

vårdnadshavarna ska läsa igenom dem och fundera ut nya mål till den individuella 

utvecklingsplanen. Sedan ska kuvertet tas med till utvecklingssamtalet. Vårdnadshavarna 

får på detta sätt god tid på sig att förbereda sig så de kan vara delaktiga i samtalet. Enligt 

rektorn har en del vårdnadshavarna uttryckt sig positivt till detta eftersom de hinner 

förbereda och blir mer delaktiga i samtalet. Läraren menar att införandet av skriftliga 

omdömen som ska skickas hem före utvecklingssamtalet har medfört att de måste välja 

sina ord på ett annat sätt än de tidigare gjorde när lärarna berättade muntligt utifrån 

läraranteckningar. Det kommer att ge en kvalitetshöjning för alla. 

Lärarna på skolan arbetar på olika sätt med bedömningen och de skriftliga 

omdömena. Det intervjuade arbetslaget använder sig av bedömningsmatriser som fylls i 

av läraren, vilket resulterar i det skriftliga omdömet i ämnet. Läraren gör även egna 

kommentarer längst ner på matrisen. Eleven får också fylla i samma matris för att göra en 

självuppskattning. Bedömningskriterier skickas även hem tillsammans med de skriftliga 
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omdömena. Andra lärare på skolan väljer att inte skicka hem skriftliga omdömen i form 

av matriser, utan de skriver en löpande text om elevens prestationer. Det skiljer sig lite 

från lärare till lärare och från ämne till ämne när det gäller vad som ska bedömas.  

 Skolan har i och med införandet av skriftliga omdömen insett att det inte fungerar 

med åldersintegrerade klasser. Rektorn menar att: 

Det får vi ändra på för det går inte ihop sig längre. Det är alldeles för arbetskrävande […] 
att skriva skriftliga omdömen för både ettor, tvåor och treor. De ligger ju på olika, håller på 
med olika saker. Det är betydlig enklare och skriva för bara en årskull.  

Enligt rektorn inser även lärarna att det är för mycket arbete, de känner själva att de inte 

orkar med det. Möjligheterna som arbetet bidragit med är att vårdnadshavare och elever 

nu får mycket bättre och tydligare information kring elevernas resultat i skolan. Även 

lärarna har fått ett bättre underlag för sin fortsatta undervisning. 

 Det framtida arbetet med skriftliga omdömen kommer att innebära ett större flyt då 

lärarna fått rutiner för arbetet och mer erfarenheter. De märker redan nu en stor skillnad 

från höstens omgång av skriftliga omdömen. Läraren berättar att arbetet på skolan 

kommer att fortsätta med en utvärdering och tillhörande diskussioner, där de kan dra 

lärdom av varandra och vidareutveckla arbetet med skriftliga omdömen. Det är en 

fortlöpande process under utveckling som så mycket annat i arbetet på skolan. 

4.3.4 Analys 

På samtliga skolor används bedömningsmatriser som bedömningsunderlag för skriftliga 

omdömen, vilka fylls i av läraren. På Norrskolan och Österskolan får även eleven fylla i 

matriser för de olika ämnena för att göra en självskattning. Det här bidrar till att eleven 

blir mer delaktig i sin utveckling genom att läraren tydliggör vilka mål som ska uppfyllas 

(Skolverket, 2008a). Det resulterar även i att eleven blir mer engagerad samt att det blir 

en mer effektiv inlärning, vilket Black & Wiliam (1998) menar blir möjligt då eleverna är 

medvetna om sin egen nuvarande kunskap, var målet ligger, samt vägen att gå mellan 

dessa två.  

 De skriftliga omdömena skiljer sig åt mellan skolorna. Norrskolan och Söderskolan 

har liknande skriftliga omdömen, där läraren sätter ett kryss i en ruta som markerar om 

eleven uppnått målen eller inte. Norrskolan har valt att ha ett dokument för varje ämne 
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där även målen presenteras (se bilaga 4). Söderskolan har ett dokument för elevens 

samtliga skriftliga omdömen (se bilaga 5). Båda skolorna har valt att ha en kolumn för 

kommentarer, i enlighet med Skolverkets (2008b) rekommendationer som säger att 

omdömet får vara i form av en symbol eller text, men att det bör anpassas till elevens 

ålder och mognad. Enligt Utbildningsdepartementet (2008b) bör läraren genom formativ 

bedömning lyfta fram elevens pågående kunskapsutveckling, vilket kan förstås som att 

skolorna uppnår med kommentarerna. 

 Norrskolan och Österskolan har beslutat att skicka hem de skriftliga omdömena, 

och i vissa fall även bedömningsunderlaget, före utvecklingssamtalet. De anser att 

vårdnadshavarna då får en möjlighet att förbereda sig inför samtalet, som enligt 

Skolverket (2009d) bör vara ett jämbördigt samtal mellan de tre parterna lärare, elev och 

vårdnadshavarna. Skolverket (2009d) menar vidare att om vårdnadshavarna ges 

möjligheten att förbereda sig inför ett utvecklingssamtal kan mer tid läggas på att samtala 

kring elevens fortsatta utveckling, vilket även skolorna instämmer i. Söderskolan valde 

att inte skicka hem de skriftliga omdömena före utvecklingssamtalet, med motiveringen 

att lärarna då inte kan förklara elevens skriftliga omdöme och missförstånd kan skapas. 

Även om skolorna har olika tillvägagångssätt med bra motivering, kan det diskuteras om 

Söderskolan uppfyller det Skolverkets (2008d) rekommendationer att ge vårdnadshavare 

en möjlighet att förbereda sig inför samtal.  

 Arbetet med implementeringen av skriftliga omdömen har inte medfört några ökade 

kostnader för någon av skolorna, vilket stämmer överens med Utbildningsdepartementets 

uttalande (2008b). Däremot anser Söderskolan arbetslag och Österskolan rektor att 

arbetet med skriftliga omdömen medför mer arbete för den enskilda läraren, men att det 

kommer att gå lättare när lärarna kommit in i en ny rutin.   

 Skolorna som börjat med skriftliga omdömen har fått positiv respons från 

vårdnadshavare och lärare, då de anser att informationen varit tydligare än tidigare, samt 

att lärarna känner att de har bättre underlag för sin bedömning och fortsatta undervisning.  

Rektorn på Söderskolan, samt lärarna på Norrskolan och Österskolan påpekar att en 

utvärdering ska göras inom en snar framtid och att det är först då de kommer att se för- 

och nackdelar i arbetet med skriftliga omdömen. Även Skolverket kommer att utvärdera 
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det nya uppdraget om hur reglerna tillämpas på olika skolor samt vilka effekter reglerna 

fått enligt Utbildningsdepartementet (2008b).  

  Samtliga skolor är nöjda med arbetet de hittills gjort och inser att arbetet inte är 

avklarad. Norrskolans rektor menar att med tiden kommer matriserna att behöva 

omarbetas. Söderskolans lärare känner sig fortfarande ovana med att skriva omdömen, 

men påpekar att det med tiden kommer att bli lättare. Lärarna på Österskolan har 

liknande åsikter och menar att det är en fortlöpande process under utveckling. 
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5 Diskussion 
nder denna rubrik presenterar vi våra slutsatser som ska svara på vår 

problemformulering, samt för en diskussion kring resultatet. Här förs även 

en kritisk metoddiskussion kring vår kvalitativa metod med ostrukturerade 

intervjuer. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Vår undersökning visar att rektorer och lärare har en relativt samstämd uppfattning när 

det gäller innebörden de ger individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen. De 

inser alla vikten av tydlig information till elever och vårdnadshavare, vilket de anser 

uppnås med den individuella utvecklingsplanen med skriftligt omdöme. De ser även 

nyttan av planen för den egna undervisningen och kommande arbetsplanering där 

undervisningen individualiseras. Vi har under intervjuerna inte uppmärksammat några 

helt negativa uppfattningar gällande införandet av skriftliga omdömen, vilket har förvånat 

oss, utan rektorer och lärare har varit till största del positiva. Det finns dock delade 

meningar bland respondenterna om vilka åldrar de skriftliga omdömena bör gälla.  

Vid arbetets start hade vi delade åsikter kring skriftliga omdömen. Är det rätt att 

bedöma yngre elever? Hur kan man bedöma yngre elever? Omdömen i första klass 

underlättar kommande betygssättning! Under arbetets gång förändrades våra åsikter till 

en mer positiv syn på de skriftliga omdömena. Vi kan se att en anledning till vår första 

tveksamhet kan vara att vi var påverkade av den aktuella samhällsdebatten och inte var så 

insatta i ämnet bedömning. Media lyfte fram att skriftliga omdömen skulle skapa 

förvirring bland föräldrarna på grund av lokala bedömningssystem. Något politiskt parti 

ansåg däremot att skriftliga omdömen innebar positiva förändringar för den svenska 

skolan. Konkreta exempel angavs aldrig, vilket skapade en osäkerhet kring vårt 

ställningstagande samt en nyfikenhet kring hur arbetet ska fungera i verksamheten.  

Efter en fördjupad insikt i innebörden av de skriftliga omdömena, anser vi att de 

kan vara till nytta för alla elevers skolgång oavsett ålder för att tydliggöra elevens 

kunskaper och kunskapsluckor, så länge Skolverkets rekommendationer följs. De 

skriftliga omdömena kan även verka förberedande inför kommande betygssättning och 

U 
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tillhörande krav, menar vi. I inledningen nämner vi att det rådde oklarheter bland lärarna 

inför arbetet med skriftliga omdömen. Under intervjuerna uppmärksammade vi att denna 

oklarhet inte längre fanns. Anledningen till det här anser vi vara att lärarna, i likhet med 

oss, är mer insatta i innebörden och betydelsen av skriftliga omdömen, vilket har skett 

genom en så kallad parallellprocess.  

 Under arbetets gång har vi uppmärksammat att skolors tidigare arbete med formativ 

bedömning har haft en avgörande betydelse för hur implementeringen har genomförts. 

Det här bekräftar vårt antagande inledningsvis, att den enskilde lärarens användning av 

formativ bedömning i sin undervisning är av betydelse för hur mycket merarbete 

skriftliga omdömen innebär. De skolor som tidigare arbetade på ett formativt sätt insåg 

att skriftliga omdömen inte medförde stora förändringar i verksamheten. En förändring 

var dock att den redan befintliga formativa bedömningen numera förtydligas genom en 

skriftlig kommentar.  

Österskolan är ett exempel där rektorn och lärare inte ser så många förändringar i 

verksamheten med de skriftliga omdömena, eftersom de tidigare har arbetat på ett 

liknande sätt med formativ bedömning. En förändring är dock att lärarna måste anpassa 

språket i de skriftliga omdömena vilket samtliga rektorer och arbetslag instämmer i att 

det tar tid. Som vi ser det är det en prioriteringsfråga. Lärarens arbetsbörda kan inte 

enbart ökas, utan tid kanske behöver tas från någon annan arbetsuppgift. Med nya 

direktiv tillkommer en tillfällig ökad arbetsbörda, men som lönar sig i längden då det nya 

blir en del av den vardagliga rutinen, menar vi. Det här är en uppfattning som 

överensstämmer med rektorerna och lärarna i vår undersökning. 

Vi har undersökt på vilket sätt de utvalda skolorna har skapat förutsättningar för 

implementeringen. Vår undersökning visar att rektorns uppfattning om individuell 

utvecklingsplan med skriftliga omdömen är viktig då den avspeglar sig på arbetet och 

inställningen hos övrig personal, men också på vilka förutsättningar som skapats för 

genomförandet. I huvudsak är rektorer och lärare nöjda med de förutsättningar som 

skapades på respektive skolor. Mindre nöjda är de med att de Allmänna råden och att 

kommentarerna kom ut efter att beslut tagits om införandet av skriftliga omdömen. De 

anser att de Allmänna råden hade varit en stor hjälp i diskussionsfasen som inledde 
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implementeringsarbetet. Diskussioner på skolan och själva processen är viktiga för att få 

en gemensam syn och ett gemensamt arbetssätt på skolan och framförallt i arbetslaget.  

Det förvånar oss att synen på skriftliga omdömen inte varit så kritisk då vår 

uppfattning, utifrån samhällsdebatter och verksamhetsförlagda utbildningar, var att det 

rådde en förvirring kring införandet av skriftliga omdömen. Det kan om möjligt bero på 

att skolornas många diskussioner har lett till en samstämmighet hos rektorer och lärare, 

samt en klarhet kring de skriftliga omdömenas innebörd, syfte och användning.  

För att återkoppla till vårt syfte anser vi att vårt examensarbete kan bidra till att 

rektorer och lärare, men även vårdnadshavare och elever, får en klarare bild av 

innebörden och betydelsen av den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen. Vi anser även att vårt arbete kan vara till nytta för nyutexaminerade studenter 

och lärarstudenter som ett komplement till den redan befintliga kurslitteraturen. Vi 

instämmer med Jan Björklund i inledningen då han menar att:  

Föräldrarna har rätt till tydlig information om hur det går för deras barn i skola. […] 
Lärarna måste få skriva ned på ett papper om eleverna har nått målen eller inte 
(Utbildningsdepartementet, 2008a).  

5.2 Metoddiskussion 

Med en kvalitativ metod har vi nått fram till syftet med vår undersökning, då vi ville 

analysera skolornas implementeringsarbete och utformning av skriftliga omdömen. En 

kvantitativ metod i form av enkäter hade endast gett oss ytliga svar som hade behövt 

förtydligas. Med en strukturerad intervju hade fler frågor ställts och vi tror att vi hade fått 

mer regelrätta svar, vilket vi inte efterfrågade. Därför anser vi att valet av ostrukturerade 

intervjuer gav oss bästa förutsättningar för att uppnå vårt syfte. Det har varit en fördel att 

två av oss genomförde intervjuerna, och att den tredje författaren som inte närvarade 

under intervjuerna kunde gå in i tolkningsarbetet med en mer opartisk syn på innehållet i 

intervjuerna. Vi anser att våra frågeställningar har besvarats och att vårt syfte, vilket var 

att undersöka vilken innebörd rektorer och lärare ger individuell utvecklingsplan med 

skriftliga omdömen, samt undersöka vilka förutsättningar som skapats för 

implementeringen, därmed har uppnåtts. 

 Det visade sig att lärarna på våra utvalda skolor tidigare arbetat med formativ 

bedömning i någon form, vilket har underlättat implementeringen och bedömnings-
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arbetet. Lärarna visade, enligt oss, en medvetenhet när det gäller skillnaden mellan 

formativ och summativ bedömning. Vi tror att resultatet hade blivit annorlunda om någon 

av skolorna inte varit så insatta i formativ bedömning. Det här var något vi inte var 

medvetna om vid val av skolor.  

5.3 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha undersökt hur skolor har arbetat med implementeringen vore det intressant att 

som en uppföljning undersöka hur arbetet har fortskridit, hur det ser ut om ett år då 

arbetet med skriftliga omdömen och utvärderingar har genomförts. Vi tror att lärarna då 

har blivit mer bekväma med att skriva omdömen och kan uttala sig om såväl möjligheter 

som svårigheter. Eftersom samarbetet mellan hem och skola är viktigt och har stor 

betydelse för elevens skolgång, skulle en annan möjlig forskningsfråga kunna vara 

skriftliga omdömen sett ur vårdnadshavarnas perspektiv. 
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BILAGA 1 

I 
 

Frågor till rektorn 

Innebörd 
 Vad är syftet enligt dig med införandet av skriftliga omdömen? 
 Hur ser du på införandet av skriftliga omdömen? Anser du att syftet med skriftliga 

omdömen kommer att uppnås? 
 Hur använder ni er av summativ respektive formativ bedömning? Hur används 

begreppen i undervisningen (konkreta exempel)?  
 
Förutsättningar 

 Vilken information har du fått/tagit del av kring införandet av skriftliga omdömen 
till den befintliga IUP? Har informationen till dig som rektor varit tillräcklig? 
(Allmänna råd mm från skolverket).  

 Vilka möjligheter har lärarna fått att skapa ett gemensamt förhållningssätt till 
arbetet med den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen? (tid, 
resurs och utbildning) 

 
Förberedelser 

 Hur har ni tagit fram gemensamma rutiner och former för dokumentation av 
elevernas kunskapsutveckling och lärande? Har ni utvecklat ett gemensamt och 
sakligt språk i dokumentationen? 

 Vilken information/litteratur/rapporter har arbetslaget tagit del av i arbetet med 
skriftliga omdömen? Annan typ av fortbildning som förekommit?  

 Har det medfört några ökade kostnader för skolan/kommunen?  
 Hur har dokumentet IUP med skriftliga omdömen arbetats fram? 
 Hur ser dokumentet IUP med skriftliga omdömen ut? Hur används det? 
 Hur har framarbetandet av IUP med skriftliga omdömen fördelats? Rektorns 

ansvar? Enskilda lärarens ansvar? 
 Har du/ni stött på svårigheter i samband med förberedelserna? Om ja, vilka och 

hur hanterades de? (ex samarbetsförmåga, tolkningsfrågor, skilda åsikter) 
 Har du tagit beslut kring att ha med omdöme om elevens sociala utveckling? 

 
Utvecklingssamtalet vårterminen 2009 

 Vilken information har elever och föräldrarna fått ta del av kring införandet av 
skriftliga omdömen? Är det eget utformat material eller från skolverket?  

 När och hur delas de skriftliga omdömena ut? (Blir det en genomgång under 
samtalet eller skickas de hem mm?) 

 
 Är du nöjd med arbetet och resultatet kring skriftliga omdömen?  
 Har du önskemål på fortsatt arbete med skriftliga omdömen? 
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II 
 

Frågor till arbetslaget 

Innebörd 
 Vad är syftet enligt dig med införandet av skriftliga omdömen? 
 Hur ser du på införandet av skriftliga omdömen? Anser du att syftet med skriftliga 

omdömen kommer att uppnås? 
 Hur använder ni er av summativ respektive formativ bedömning? Hur används 

begreppen i undervisningen (konkreta exempel)?  
 
Förutsättningar 

 Vilken information/litteratur/rapporter har arbetslaget tagit del av i arbetet? 
Annan typ av fortbildning som förekommit?  Vem har försett er med detta? 

 Har informationen varit tillräcklig? (Allmänna råd mm från skolverket) 
 Tid, resurs och utbildning?! 

  
Förberedelser  

 Vilken möjlighet anser du/ni har fått med att skapa ett gemensamt förhållningssätt 
till arbetet med IUP med skriftliga omdömen? (extra planeringstid, möten, 
arbetsgrupper, föreläsningar, seminarier mm) 

 Hur har ni tagit fram gemensamma rutiner och former för dokumentation av 
elevernas kunskapsutveckling och lärande? Ge exempel. 

 Hur ser dokumentet IUP med skriftliga omdömen ut? Hur använder ni er av 
dokumentet? Vilket syfte har dokumentet för er, eleven och vårdnadshavare? 

 Hur har framarbetandet av IUP med skriftliga omdömen fördelats? Rektorns 
ansvar? Enskilda lärarens ansvar? 

 Vilka möjligheter och/eller svårigheter har ni stött på i samband med 
förberedelserna? (ex samarbetsförmåga, tolkningsfrågor, skilda åsikter) 

 Har det nya arbetet med IUP med skriftliga omdömen medfört några 
konsekvenser för din undervisning? 

 Finns det något mer att tillägga kring ert arbete med förberedelserna? 
 
Utvecklingssamtalet vårterminen 2009  

 Hur görs eleven delaktig i sin IUP med skriftliga omdömen? 
 När och hur delas de skriftliga omdömena ut? (Blir det en genomgång under 

samtalet eller skickas de hem mm?) 
 Hur använder ni er av IUP med skriftliga omdömen för att undervisningen ska bli 

individuellt anpassad? 
 

 Är du nöjd med arbetet och resultatet kring skriftliga omdömen?  
 Har du önskemål på fortsatt arbete med skriftliga omdömen? 
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Söderskolans bedömningsmatris 
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Norrskolans skriftliga omdöme 
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Söderskolans individuella utvecklingsplan med skriftliga omdömen 
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