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Abstract 
 
In autumn 2008 the reform of written judgements in compulsory school was decided in 
Sweden. Written judgements about pupils in every subject and every term must be given to 
pupils and their parents from the first year to the last year in the nine-year compulsory school. 
Written judgements are in the governing documents labelled as a kind of formative 
assessment together with grading assessment every term in the last two years in compulsory 
school. The main goal of the reform was to make schools information to pupils and their 
parents more clear. The reform was implemented by the right-wing government and before 
the decision there was a political struggle with the left-wing parties about the decision and 
also about the assessment policy over all. This study took place in one municipality in the 
north of Sweden. A content analyse was made of written judgements for 1400 pupils in every 
subject in four compulsory schools and a questionnaire was administrated to 125 teachers 
about their attitudes to the implementation of written judgements. At least ten models of 
reporting written judgements are shown in the study. In the content analyse most of the 
judgements contain statements about knowledge in subjects and social/personal development. 
Following the steering documents the headmaster can decide whether social development 
shall be assessed or not. This study shows that most pupils are assessed in social 
development, some pupils are not. This is questioned from an equivalence-perspective. 
Furthermore, judgements about social development to a high degree contain opinions about 
characteristics of behaviour that are not allowed according to steering-documents. The content 
of the judgements was also questioned by the teachers in the questionnaire. The main part of 
the teachers question if the written judgements can be public as decided in the steering 
documents. It is up to the headmaster to make sure that the content of written judgements is 
not in conflict with the secrecy law and pupils and parents integrity. Finally the decision of 
the reform 2008 is questioned on different governing- levels and suggestions on different 
levels are made in order to make written judgements more clear to parents and pupils. The 
results are analyzed from a frame-factor theoretical thinking, important conceptions are pre-
requisites, accountability, responsibility, regulation- deregulation, performativity and 
panopticism.  
 
Keywords: Education reform, written-judgements, formative assessment, assessment, 
steering-documents.       
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1. Inledning 
 
Skriftliga omdömen har varit en ”het potatis” under den tidigare socialdemokratiska 
regeringens skolpolitik. Skolverket, som tillsynsmyndighet, gjorde då ett antal 
uppmärksammade inspektioner där skolor trots förbudet mot att ge skriftliga betygsliknande 
omdömen ändå gjorde detta. Nacka kommun var först ut med att i slutet av 1990-talet ge 
skriftliga betygsliknande omdömen och fick därför kritik av skolverket för att inte följa 
bestämmelserna (http://www.dn.se/nyheter/politik/skriftliga-omdomen-i-host-1.516830). 
Efter en dom i kammarrätten hittades en gråzon i lagstiftningen och flera borgerliga 
kommuner följde Nackas exempel, däribland Stockholms stad med dåvarande skolborgarrådet 
Jan Björklund i spetsen. Luckan i grundskoleförordningen täpptes dock till i slutet av 2002 
genom Skollagskommitténs ändringar.  
 
I och med alliansregeringens tillträde ändrades förbudet mot betygsliknande omdömen i 
grundskoleförordningen. Skriftliga omdömen ska sättas varje termin från årskurs 1 i 
grundskolan och får vara betygsliknande. De ska innehålla omdömen om elevens 
kunskapsutveckling och får också innefatta omdömen om den sociala utvecklingen 
(Utbildningsdepartementet 2008b, 2008c). Skolverket har gett ut allmänna råd och 
kommentarer i anslutning till den individuella utvecklingsplanen (IUP) med skriftliga 
omdömen (Skolverket 2008a). Skriftliga omdömen ska ges i alla årskurser, dvs. även i årskurs 
8 och 9, där man för närvarande sätter betyg. Innan det nuvarande beslutet att tillåta 
betygsliknande skriftliga omdömen utformades ”skriftligt omdöme” endast för de elever som 
i årskurs 9 inte uppnådde betyget Godkänd och omdömet skulle innehålla uppgifter om hur 
långt eleven nått i sin kunskapsutveckling i ämnet. När alla nu får skriftliga omdömen har 
dessa tidigare omdömen fått en ny beteckning i grundskoleförordningen, ”skriftlig bedömning 
(Grundskoleförordningen 7 kap. 9§).  
 
Skriftliga omdömen är bara en liten del i de förändringar som i och med alliansregeringens 
tillträde planeras i det svenska skolsystemet. I en proposition i slutet av 2008 förslås en rad 
förändringar från och med läsåret 2011/12, när det gäller prov och bedömning (Prop. 
2008/09:87). En ny betygsskala, en sexgradig betygsskala från A till F, föreslås från årskurs 6 
i grundskolan. Betygsskalan föreslås ha samma utformning i gymnasieskolan. Nationella 
betygskriterier ska finnas för varje ämne i grundskolan och för gymnasieskolans kurser för 
nivåerna A, C och E. De nationella provens antal föreslås öka, nationella prov skall finnas i 
årskurs 3, 6 och 9, i årskurs 3 i svenska och matematik, i årskurs 6 tillkommer engelska och i 
slutet av grundskolan ska nationella prov genomföras i samtliga ämnen, det är oklart i 
dagsläget hur det blir med de nationella proven i gymnasieskolan. Att notera är att det 
nationella proven i årskurs 3 redan är införda och att i skollagskommitténs departements-
promemoria föreslås betygssättningen ske i samma årskurser som nu, dvs. i årskurs 8 och 9 
(DS 2009:25).  
 
De förändringar som snabbt tillkommit och som föreslås ställer stora krav på kommunala och 
fristående skolor när det gäller planering och genomförande. När det gäller de skriftliga 
omdömena ges rektor en central roll. I ett remissvar när det gäller de skriftliga omdömena 
pekar Sveriges kommuner och landsting på adressatfrågan när det gäller ansvaret för 
verksamheten i skolan (yttrande 2008-04-11). Ansvaret när det gäller skriftliga omdömen 
ligger enligt lagstiftningen på rektor när det gäller utformningen av de skriftliga omdömena 
och man pekar på att skolhuvudmannen i så fall inte kan gå in och åtgärda t.ex. missnöje med 
hur skriftliga omdömen utformas. Man pekar också på problemet med att utforma omdömen 
om elevers sociala utveckling och menar att denna del av omdömena måste utelämnas tills 
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översynen av sekretessbestämmelser gjorts inom regeringskansliet. Både styrningsfrågor och 
sekretessfrågor aktualiseras således i och med införandet av skriftliga omdömen.  
 
Kraven på skolan om dokumentation och redovisning förfaller ha ökat på senare tid både 
nationellt och internationellt (Andersson 2005; Ball 2003). Resultatstatistik på nationella prov 
och betygsstatistik ”levereras” från enskilda skolor till databaser hos skolverket där alla som 
vill kan bedöma och jämföra olika skolor i offentligt ljus.. De skriftliga omdömen som ska 
ges varje termin i alla ämnen i grundskolan som en del av IUP (individuell utvecklingsplan, se 
bilaga 4) fr.o.m. höstterminen 2008 är offentliga. Detta ställer krav på både arkivering och 
genomförandeprocessen i skrivandet. Många kommuner har inte kommit igång med arbetet 
under ht 2008 utan avvaktat tills vt 2009 (Skolinspektionen, 2009). 
 
I Skolverkets allmänna råd och kommentarer (s 14) framgår att IUP ska vara både 
tillbakablickande och framåtsyftande. Den ska innehålla skriftliga omdömen som beskriver 
elevens kunskapsutveckling i alla ämnen som eleven fått undervisning i samt också vara en 
framåtsyftande beskrivning av hur elevens fortsatta utveckling ska stödjas och stimuleras. 
Överenskommelser mellan parter, t.ex. elev, förälder och skola ska alltid dokumenteras. I de 
allmänna råden för skriftliga omdömen (s 14) framgår bl. a. att omdömena bör  
*utformas så att eleven och vårdnadshavaren får tydlig information om elevens kunskaper i 
förhållande till de nationella målen 
*ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå målen 
*utformas så att där inte förekommer känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas av sekretess 
 
Vidare framgår av Skolverkets allmänna råd att det skriftliga omdömet kan utformas som text 
eller symboler. Om en text utformas med hjälp av symboler eller med t.ex. ett kryss i en mall 
bör den kompletteras med en mer nyanserad beskrivning. Inget krav på nationell likvärdighet 
finns, jämförelser mellan skolor kan således inte göras eftersom varje rektor bestämmer. I ett 
nyhetsbrev påpekar dock skolverket följande (2008b): ”Ett gemensamt språk är viktigt i 
skriftliga omdömen” och menar att utvecklingen av detta språk ska ske på varje skola, dvs. en 
slags likvärdig formulering vi bedömningen, fast bara på den enskilda skolan. När det gäller 
kunskaper och färdigheter ska anges mot vilka mål man gör bedömningen. Om rektor beslutar 
att skriftliga omdömen ska avse annat än kunskapsutveckling skall också anges mot vilka mål 
i läroplanen som denna bedömning gjorts. De skriftliga omdömena ska varken innehålla 
beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Den individuella 
utvecklingsplanen inklusive skriftliga omdömen är allmän handling (s 16).   
 
Skriftliga omdömen är ingen ny företeelse utan kan härledas i Sverige åtminstone till 1600-
talet (SOU 1942: 11). Beträffande läroverken sägs i 1611 års skolordning att ”ingen lärjunge 
fick mottagas i läroverken om han inte var försedd med testimonium”, testimonium var ett 
intyg från den avlämnande skolan som berättade om hur långt man hunnit i studierna och från 
vilken klass man kom. År 1820 ersätts ordet testimonium med betyg och skulle ges efter ett 
fastställt formulär innehållande seder, uppförande, kunskaper samt flit och bärgning. Carita 
Hassler-Göransson beskriver i en bilaga till SOU 1942 bl.a. läroverkens och 
folkundervisningens bedömningssituation. ”De betyg, som gifvas, åsyfta sällan kunskaper i 
enstaka ämnen utan bestämmer i stället lärjungens allmänna begåvning och 
studieförutsättningar, hans utrustning i psykiskt avseende med hänsyn till förstånds-, känslo- 
och viljeliv samt stundom även hans fysiska utrustning. Betygen avsåg då således till största 
delen en bedömning av elevens personlighet och förutsättningar medan kunskaperna i ämnet 
var underordnade.  
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I Sverige och internationellt har reliabilitets- och validitetsaspekter sedan länge stått i fokus 
när det gäller olika typer av bedömningar (Skolverket  2000; Riksrevisionen  2004). 
Likvärdigheten vid den nuvarande betygssättningen har kritiserats av både Riksrevision och 
Skolinspektionen vilket gjort att kommunerna och rektorerna tvingats se över hur man kan 
öka likvärdigheten i bedömningen mot bakgrund av betygens urvalsfunktion till högre 
utbildning. Skriftliga omdömen som ersättning för betyg i grundskolan, som t.ex. föreslogs av 
1973- års betygsutredning, kunde inte genomföras under hänvisning till alltför stor 
subjektivitet i bedömningen. I den utredningen framstod också politiska skiljaktigheter mellan 
socialdemokrater och borgerliga partier (SOU 1977:9). Införandet av skriftliga omdömen från 
och med höstterminen 2008 genomfördes av den borgerliga majoriteten som en del i det 
reformpaket man tidigare lovat inför valet.  I de bestämmelser som reglerar de skriftliga 
omdömen som nu införts finns dock inget krav på likvärdighet men uppdraget ska 
genomföras av lärare och rektorer som parallellt har kravet om likvärdighet när det gäller 
bedömning i form av betyg. En fråga torde bli hur dessa ”olikvärdiga” bedömningar som 
skriftliga omdömen kan betecknas, ska ”kugga  i” den ordinarie betygssättningen.  
 
2. Tidigare forskning 
 
Reformer som beslutas på nationell nivå är inte enbart av teknisk natur utan innefattar också 
en social dimension där olika befattningshavare i skolan, ”människor av kött och blod”, t.ex. 
rektorer och lärare, så gott omständigheterna medger, ska försöka genomföra besluten. 
Situationen kan beskrivas som en socioteknisk situation (Carlgren 2002). Bedömnings-
situationen när det gäller skriftliga omdömen kan beskrivas som en konfliktsituation där 
lärarens engagemang och ansvar för eleven inte alltid går hand i hand med rektors och skolans 
redovisningsansvar mot t.ex. skolinspektion och departement. Lärarens ansvar inför elever 
och föräldrar ställs emot rektors och skolans redovisningsskyldighet. I internationell litteratur 
beskrivs konflikten med termerna responsibility och accountability (Andersson 2005).  
Stephen Ball (2003) frågar sig vem i styrsystemet som bestämmer vad som ska redovisas. 
Även om omdömen skrivs av lärare så ligger ansvaret för innehållet formellt på rektor. Berg 
(2003) delar upp styrningen av skolan i två led. Skolkulturen, som bygger på informella 
inflytanden av traditioner och värderingar, samt en yttre styrning av skolan som handlar om 
styrdokumentens direktverkan på t.ex. rektor och skolhuvudman med krav på redovisnings-
skyldighet, måluppfyllelse mm. Skolkulturen har enligt många forskare en avgörande 
inverkan på vad som händer med implementering av nyheter. Flera forskare anlägger ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv på styrningfrågor (Lundgren 1979; Dahllöf 1999; Lindensjö & 
Lundgren 2000). Teorin omfattade ursprungligen ramar, processer och resultat men har 
reviderats efter hand (Gustafsson 1999; Törnsén 2009). Några använder arenabegreppen; 
formaliseringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena.  I stället för ramar använder 
flera forskare förutsättningar (Lindensjö & Lundgren 2000; Franke- Wikberg & Nitzler 
1991). De skriftliga omdömen som står i fokus i denna studie ses således beroende av ramar 
på olika nivåer i styrkedjan som bidrar till en förklaringsgrund för utfallet.  
 
Två gånger per år, under sammantaget arton terminer i grundskolan, ska skriftliga omdömen 
ges. I kombination med IUP innebär detta en ansenlig mängd information. Skolorna måste 
besluta om hur arkiveringen ska gå till. IUP i kombination med skriftliga omdömen betraktas 
som offentlig handling och är således öppen för granskning. I Stehpen Balls (2003) 
terminologi handlar t.ex. skriftliga omdömen om en avreglerad form av bedömning som han 
skulle kalla ”deregulation”. Avreglering och offentlighet har dock en baksida och kan enligt 
Ball leda till att man får en ny form av kontroll, ” re-regulation”. Ball hänvisar till Foucault 
och benämner  fenomenet ”panopticism of quality and excellence”(p 219). 
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Även om skriftliga omdömen kan betecknas som den senaste innovationen i svensk skolpolitik 
finns relativt mycket forskning som anknyter från olika infallsvinklar. Skriftliga omdömen är 
en typ av formativ bedömning, varmed avses en framåtsyftande bedömning, en bedömning 
som ska underlätta och förbereda för en summativ bedömning dit betygssättning i den form vi 
har i Sverige räknas (Black och Wiliam 1998, 2003; Broadfoot, Murphy, & Torrance 1991; 
Eriksson 2009; Korp 2003). Fördelar som tas fram vid formativ bedömning är att den bättre 
än den summativa kan stödja och bidra till ett aktivt lärande. De nackdelar som finns hänförs 
till validitets och reliabilitets aspekter och svårigheter att få den formativa bedömningen att 
synkronisera med summativ betygssättning. Enligt Korp (2003) är det processen och inte 
målet som står i fokus vid formativ bedömning. Syftet är att utveckla en förmåga att utvärdera 
och att utveckla bra lärandestrategier (s 80). Lindström (2005) hävdar att för att den formativa 
bedömningen ska fungera som det är tänkt så måste eleven förstå hur kunskapsutveckling 
sker. Eleven ska ha möjlighet att jämföra den nivå han/hon befinner sig på med den som man 
önskar uppnå.  
 
Forskningsmässigt saknas det studier och erfarenheter av skriftliga omdömen. Föreliggande 
studie avser att både diskutera innehållet i skriftliga omdömen och attityder hos lärare som nu 
provat på att skriva omdömen enligt gällande instruktioner. Sveriges Radio (2009-06-06) har 
rapporterat om att 90% av de 1400 rektorer som besvarat en enkät är positiva till införandet 
höstterminen 2008. Några svenska undersökningar berör indirekt problematiken även om 
undersökningarna är gjorda innan införandet av skriftliga omdömen (Lundegård & Löfblad 
2008; Nordenfelt  2008; Andreasson 2008). Författarna har bland annat inriktat sig på analys 
av vad som skrivits när det gäller IUP ur språklig synvinkel och då särskilt kring vardags-
språk, blandspråk och metaspråk där den senare beteckningen avser ett reflekterat yrkesspråk. 
I en doktorsavhandling har Andreasson (2008) ingående studerat hur t.ex. svårigheter beskrivs 
i skriftlig dokumentation, hur man beskriver pojkars respektive flickors problem, vilka 
moraliska ideal som skrivs fram, kamratrelationer, tidsanpassning mm. I internationell 
litteratur förekommer också en hel del rapporter och artiklar om ”written judgements” som 
framför allt behandlar validiteten och reliabiliteten i de skriftliga omdömen som förekommer i 
skolans ämnen (Watson 2008). 
 
I början av vårterminen 2009 tog pedagogiska institutionen kontakt med en kommun i norra 
Sverige för att kunna följa införandet av skriftliga omdömen inom kommunen. Då många av 
lärarna vid pedagogiska institutionen undervisar inom lärarutbildningen skulle detta kunna 
tillföra aktuella kunskaper för de blivande lärarna och samtidigt kunna ge en överblick för 
kommunens lärare, rektorer, administratörer och politiker om hur skrivandet av omdömen 
fortskrider. I det följande redovisas hur implementeringen av skriftliga omdömen gick till i en 
undersökt kommun. 
 
3. Resultat 
 
3.1 Skriftliga omdömen - informationen vid införandet 
 
Informationen har getts vid möten med kvalitetsutvecklare vid skolkontoret i kommunen samt 
i mailkontakter med skolområdeschefer och IT-pedagoger. Införandet av skriftliga omdömen 
har inte inneburit så stora förändringar för kommunen. På flera håll i kommunen har man 
hållit på med skriftliga omdömen under flera år. Som central information har skolverkets 
anvisningar för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen fungerat bra. En tjänst 
för IT-stöd för IUP har inrättats från och med hösten 2008. Generellt har kommunen haft flera 
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utbildningsdagar kring formativ bedömning med medverkande lärare från universitet. Man 
menar att man är någorlunda förberedd. Varje skolområde har prövat sig fram under 
höstterminen 2008 för att hitta mer fasta former under vårterminen 2009. Den plan som 
centralt gjorts upp i kommunen rör sig mest kring upphandlingen av ett nytt webb- baserat 
system för dokumentation (Modell 1). Piloter har utsetts beträffande införande av denna 
modell. Dessa lärare, piloterna, har på försök påbörjat ”inläggningen” av skriftliga omdömen. 
Varje lärare valde ut några elever och föräldrar kontaktades för att verifiera att man ville vara 
med i försöket. Föräldrar och elever fick tillgång till databasen genom ett lösenord. Samtliga 
skolor inom kommunen finns nu inlagda med namn på skolor, lärare och elever. I anslutning 
till elevens IUP finns skriftliga omdömen i olika ämnen, under vårterminen 2009 endast för 
eleverna som utsetts via piloterna. Elevkommentarer, lärarkommentarer och 
föräldrakommentarer läggs också in i databasen. Varje elev har en sida i databasen med 
följande områden; Om mig, min utveckling, mitt lärande, mina omdömen, 
utvecklingssamtalet, min IUP. Flertalet skolor planerar en övergång till modell 1 och övriga 
modeller torde enligt uppgift då fasas ut om utprövningen utfaller till belåtenhet. Ett 
omfattande informationsmaterial kring den webb- baserade modellen har getts ut från 
skolkontoret till rektorer, lärare och vårdnadshavare.  
 
Två andra, större modeller, finns och har funnits inom kommunen, modell 2 och 3. Dessa har 
funnits ett antal år fast man inte behövt ge skriftliga omdömen. Vid sidan av dessa modeller 
spirar mer lokalt anpassade modeller lokaliserade till enstaka skolor och stadier. Här är det 
vanligaste modellerna olika former av IUP- pärmar i kombination med skriftliga omdömen. 
Inom kommunen finns enligt uppgifter från rektorer cirka ett tiotal olika modeller för 
skriftliga omdömen.  
Exempel på modell i svenska i årskurs 1-3. 
 
 
Skriftliga omdömen åk 1, 2 och 3  Datum:____________ 
 
Namn:________________________________________ Klass:_____________ 
 
 

Svenska ☺☺ ☺ � � 

Jag tycker det känns roligt med läsning.     
När jag har läst en text eller en bok så kan jag berätta för andra vad den handlar om 
så att de förstår. 

    

Jag försöker alltid skriva med fin handstil.     
Jag kan skriva berättelser och faktatext.     
Jag tycker jag är bra på att stava.     
Jag vet när man ska använda punkt och stor bokstav.     
Jag kan berätta om något som jag sett, hört eller varit med om, så att andra förstår.     
Jag är gärna med och säger det jag tycker och tänker när vi diskuterar eller pratar om 
något i klassrummet. 

    

Lärarkommentar: 
 
 
 
 
 

Har uppnått målen för åk 3.  
Har förväntade kunskaper (i förhållande till de moment man gått igenom).  
Insats krävs för att eleven ska nå målen (åtgärdsprogram ska upprättas)  

 

 
Olika symboler anges beroende på att eleverna i åk 1- 3 har begränsad skriv- och 
läskunnighet. Motsvarande modell används i övriga ämnen på denna skola. Lärarna 
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kommenterar avslutningsvis symbolerna och preciserar måluppfyllelse och eventuella insatser 
som skolan behöver göra. 
Exempel på modell för årskurs 5 i matematik. 
 
Matematik  ����      

E
j 

påbörjat 

Min egen 
bedömning 

Skolans 
bedömning 

Kommentar (elev): 

Jag vet vad alla siffror i talet 87251 är värda.                  

Jag vet vad en tiondel och en hundradel är.         

Jag kan tal i bråkform och förstår svaret av ex. 2/4+2/4=1 eller 
¾-1/4=2/4   

        

Jag använder mig av uttrycken 100% 50% och 25%                      

Jag kan additionsalgoritmen med minnessiffra (växla) 
                                  

       

Jag kan subtraktionsalgoritmen med minnessiffra (låna) 
                                

       

Jag kan multiplicera med hjälp av algoritm med minnessiffra 123 
* 6   

       

Lärarens kommentar : Prognos:

Uppnår 
målen i åk 5

Osäkert

Åtgärds
program

                   
 

Här används färger. Tanken är att elev och lärare med färger, grönt (når målen), gult 
(tveksamt att man når målen) fyller i vid varje påstående. Bedömningen sker ämnesvis. 
Eleven liksom läraren ska dessutom göra en kommentar till utfallet. 
 

Modell 2 redovisas separat under nästa rubrik, då innehållsanalysen av skriftliga omdömen 
baseras på denna modell.  
Modell 3 bygger på färgkoder, blå, grön, gul och röd. Bedömningen sker i varje ämne.  
 

Färg  Resultat Arbetssätt Samspel 

 
blå 

Dina resultat visar oftast att du 
når långt över kunskapsmålen i 
din årskurs.  

Du gör oftast ”lite extra”, t.ex. 
visar, vilja, ansvar, intresse, 
självständighet, flit.  

Du visar mogna/föredömliga 
reaktioner i olika 
samarbetssituationer. 
 

 
grön 

Dina resultat visar att du når 
kunskapsmålen i din årskurs. 
 
 

Du gör oftast ditt bästa/du 
arbetar i regel bra. 
 
 

Du verkar ha bra samspel med 
andra i skolarbetet. 

 
gul 

Dina resultat visar att du är ”på 
gränsen” jämfört med kraven för 
kunskapsmålen i din årskurs. 

Du bör fundera på hur du 
arbetar, t.ex. med hjälp av frågor 
som: Hur gör du när du arbetar? 
Gör du så gott du kan? 

Du bör fundera på samspelet 
med andra, t.ex. med hjälp av 
frågor som: Hur har du det? 
Trivs du på mina lektioner? 
Trivs du i klassen och på skolan? 
 

 
röd 

Dina resultat visar oftast/alltid 
att du inte når kunskapsmålen i 
din årskurs. 
 

Det behövs en stor förändring i 
ditt sätt att arbeta. 
 

Det verkar vara problem i 
samspelet mellan dig och andra 
som måste/borde lösas. 

  
 

Färgerna anges i alla ämnen och det som bedöms är elevens resultat, arbetssätt och samspel. 
Blå färg anger att eleven nått långt över kunskapsmålen, grön färg anger att målen nås, gul att 
eleven är ”på gränsen” och röd färg att man inte når målen. Elevernas omdömen lagras i 
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pärmar. 
  
I huvudsak beskrivs införandet av skriftliga omdömen i termer av ett stort engagemang, någon 
medger att arbetet varit lågprioriterat i väntan på beslut om modell 1. Flertalet skolor har haft 
kompetensutvecklingsdagar där man diskuterat utformningen oftast ämnesvis. Formuleringen 
av skriftliga omdömen har gett upphov till genomgång av språkliga uttryckssätt, vilken 
terminologi man ska använda till exempel. Ett problem uppges vara att uttrycka att en elev 
inte nått målen så att elev och vårdnadshavare inte känner sig kränkta. Man söker efter termer 
som inte stämplar utan talar om konkret vad som behöver ändras på för att det ska bli bättre. 
Många uppger ett ökat tryck på bedömning i och med nationella prov införts i åk 3 och att 
man fått nationella mål i trean. Någon skola har tagit in föräldrasynpunkter på skriftliga 
omdömen. Tanken är att de skriftliga omdömena skickas hem innan utvecklingssamtalen så 
att vårdnadshavare och elev är förberedda. Vid utvecklingssamtalet kan man då ägna mest tid 
åt IUP där lärare, elev och vårdnadshavare ska skriva under den framåtriktade planen för 
eleven. 
 
Rektorerna anser att lärarnas förståelse för bedömning ökat i och med att man börjat skriva 
ned omdömen. Det skriftliga har gjort att omdömen synliggjorts, diskuterats och utvecklats. 
Skriftliga omdömen måste enligt skolkontoret kopplas ihop med IUP (bilaga 4) för att bli 
betydelsefulla. IUP anses viktigast, omdömen upplevs som sekundära och som ett led i en bra 
individuell utvecklingsplan.  
 
3.2 Skriftliga omdömen- hur ser innehållet ut? 
 
Fyra skolor är med i dokumenteringen av omdömen i modell 2, som funnits i cirka fem år och 
består av lärarnas skriftliga omdömen i olika ämnen och årskurser, åk 7-9 vanligtvis. 
Omdömena finns lagrade i konferenssystemet First Class och kunde efter tillåtelse från 
skolkontor, rektorer och skoldirektör ”tankas hem” och föras över till Word- filer. Omdömet 
består av fasta svarsalternativ; ämne, ansvarig lärare, måluppfyllelse, trend och senaste betyg i 
de fall betyg sätts. Den innehållsanalys som gjorts avser lärarnas skriftliga kommentarer 
vårterminen 2009. Omdömet skickas hem till föräldrarna via eleverna inför 
utvecklingssamtalen.  
 
Exempel på omdöme i modell 2: 
 
Ämne  
No 

Ansvarig  
Kr uv 

 Uppnått målen  
Ja 

Trend  
Som tidigare 

Senaste betyg  
G 

Skriftliga kommentarer 
 
rulte (2009-03-22) 
Denna termin har vi bara hunnit jobba med kemi inom No-blocket. Vi började terminen med teknik där 
du gjorde ett bra jobb om vindkraft! Fortsätt att jobba flitigt, både på timmarna och hemma och utnyttja 
alla tillfällen att visa vad du kan muntligt, skriftligt och vid lab. 
 
 
Svarsalternativen under ”uppnått målen” är ja, nej, tveksam. I rutan med ”trend” anges 
alternativen uppåt, nedåt eller som tidigare. En kvantitativ sökning gjordes på olika sökord i 
de skriftliga kommentarerna. För att få fram relevanta sökord utfördes en förstudie på en klass 
från årskurs 9 och årskurs 5 i fem olika ämnen; svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa 
samt bild. Anledningen till att åk 5 och åk 9 valdes är att nationella prov finns i dessa 
årskurser och antas betyda en hel del för att styra innehållet. De fem ämnena valdes utifrån att 
svenska, engelska och matematik är behörighetsgivande ämnen och därmed speciellt viktiga 
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och s.k. teoretiska ämnen medan idrott och hälsa och bild är mer praktiskt- estetiskt inriktade 
ämnen. De skriftliga kommentarerna lästes igenom och frekventa ord antecknades. Med 
pilotstudien som grund gjordes därefter en frekvensstudie i fyra skolor med totalt 1400 elever 
i alla ämnen och årskurser. En sökning och en efterföljande ranking i bilageform ( bilaga 1) 
av frekvensen av ord gjordes med hjälp av Word- programmet (redigera – sök - markera alla 
poster). För att precisera i vilka sammanhang orden förekom gjordes en exempellista på mest 
frekventa sammanhang, innehåll i sökord i bilageform (bilaga 2). Avslutningsvis gjordes 
likaledes i bilageform exempel på fem autentiska skriftliga kommentarer inom respektive 
svenska, matematik, engelska, idrott och hälsa samt bild (bilaga 3). Namn på elever och lärare 
har naturligtvis ändrats, i övrigt är de skriftliga kommentarerna autentiska. I det följande ges 
illustrativa exempel från de olika bilagorna. 
 
När det gäller ordfrekvenser i skriftliga omdömen i fyra skolor, framgår att orden mål och 
betyg är de ord som oftast förekommer (bilaga 1). Av innehållsbeskrivningen av 
sammanhanget där orden finns, framgår att ordet mål används i många olika betydelser 
(bilaga 2). Beroende på vilken årskurs eleven befinner sig i kan begreppet mål ha olika 
betydelser. Mål används också i betydelsen betygskriterier. ”betygsmål” är ett uttryck som 
förekommer. Mål för VG torde betyda att eleven uppnått betygskriterierna för VG. I övrigt 
florerar orden delmål, strävansmål och mål att uppnå. Ordet betygskriterier nämns däremot 
mycket sällan i omdömena. Sammantaget kan uttryck beträffande kunskaper och färdigheter 
som ”inte nått målen”, ” nått målen” etc. ge utrymme för olika tolkningar för både lärare, 
elever och föräldrar. Frekvensen av ordet ”bra” är ungefär lika stor som frekvensen av mål 
och betyg. Bra används oftast som ett positivt ord både när det gäller kunskaper och 
färdigheter och sociala mål/ personlighetsfaktorer. Flertalet ord av sökorden, 21 ord av 30, 
förekommer både när lärarna beskriver kunskaper och färdigheter och sociala 
färdigheter/personlighetsfaktorer (bilaga 2).  
 
Uppskattningsvis handlar minst hälften av utrymmet i de skriftliga kommentarerna om sociala 
färdigheter/personlighetsfaktorer. Bland sökord som oftast kan klassificeras inom kategorin 
personlighetsfaktorer/personlighetsegenskaper kan nämnas ord som stör, våga, prat, fokus, 
kämpa, ansvar, tiden. I många fall beskrivs ganska kortfattat vilka kunskaper och färdigheter 
man uppnått medan huvudutrymmet handlar om sociala mål/personlighetsfaktorer/beteenden 
hos eleven. Ibland handlar det t.ex. om beröm för acceptabelt uppförande men oftare om saker 
och ting som måste rättas till. Förändringen beskrivs oftast som att eleven ska ändra sig enligt 
gällande normer. Nästan aldrig framhålls vad skolan kan göra.  Det närmaste man kommer i 
detta fall är att läraren ställer frågor till eleven i omdömet. Det kan vara frågor av typen; kan 
det stämma, vad tycker du, skulle du vilja sitta i eget rum, behöver du hjälp, har du varit sjuk 
mycket, vårtrötthet, håller du med mig om det. I flertalet kommentarer ger lärarna 
framåtsyftande råd och strategier för förbättring där eleven själv ska åstadkomma förbättring 
genom att ändra på saker och ting. Skolans del i de framåtsyftande råden framgår mycket 
sällan. Det kan vara att ta för sig mer i bollspel, att komma i tid till lektioner, att ha med sig 
rätt utrustning, att arbeta noggrant, koncentrera dig på dig själv, stör inte kompisar, försök 
att inte bli störd av andra, utveckla din självständighet, försök se lite positivare på skollivet 
eller kort och gott kämpa på så kommer det att lösa sig.  
  
Det som enligt skolverkets anvisningar ska vara utgångspunkt för bedömning av sociala mål 
är Mål och riktlinjer i läroplanen (s 8), speciellt avsnittet om normer och värden samt ett 
avsnitt om Elevernas ansvar och inflytande (s13). Exempel på bedömningar som är svåra att 
knyta till dessa riktlinjer är; du är noggrann, flitig och begåvad, det känns som det är viktigast 
vad kompisarna säger, du gör det du ska, du har en positiv inställning, du väljer ofta att 
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hellre prata med kompisarna, du bidrar till bra atmosfär, du kan betydligt mer, positiv och fin 
kille, du är en positiv elev, försök se lite positivare på skollivet, du väljer att prata bort tiden, 
duktig och ambitiös tjej. 
 
Språket i flertalet omdömen är oftast att beteckna som vardagsspråk eller talspråk (se ex. i 
bilaga 3). Utformningen har oftast karaktären av en muntlig dialog, antingen med eleven eller 
ibland också riktat till vårdnadshavaren. Ex. Emil har problem med multiplikation för att i 
nästa mening formuleras ”Du bör förbättra…”. Exempel på vardagsspråk du är duktig på 
färg, kom i tid och skrik inte frågor rakt ut, kämpa ända in i kaklet, du kämpar på med 
matten,G i religion sitter löst nu. Bara i undantagsfall skymtar lärarnas meta- eller 
professionsspråk, ett exempel ges från ämnet Idrott och hälsa (bilaga 3) där läraren på ett 
professionellt och enkelt sätt för eleven förklarar och utvärderar. Läraren använder 
läroplanens terminologi och mål och försöker förklara vad bedömningen grundas på. 
Bedömningen fungerar också framåtsyftande då läraren anger hur eleven ska nå högre betyg. 
Aktivt deltagande (försöker och vågar): Du fortsätter att jobba bra under lektionerna och 
visar en positiv inställning till det vi gör!  Ordning och ansvar (komma i tid, rätt utrustning, 
fokus på aktivitet): Fungerar väldigt bra! Du kommer i tid och har med dig ombyte. Bra fokus 
på det vi gör.  Social förmåga (samarbete, samspel, visa hänsyn): Fungerar mycket bra. 
Kvalitéer (fakta, färdigheter): Du har goda färdigheter i mycket av det vi gör. Stark i bollspel 
och skidor/skridskor. Att tänka på under våren är att du gör de svårare övningarna när vi har 
redskap och simning. Samt att jobba mer med friidrott, förbättra resultat. För att nå de högre 
betygen kollar jag mer på teknik, utförande och att kunna göra övningar i ett högre tempo.  

  
3.3 Skriftliga omdömen- Lärarattityder 
 
En digital enkät ( bilaga 5) skickades ut till piloter i kommunen som vårterminen 2009 
frivilligt åtagit sig att prova på att i ett webbaserat system (modell 1), påbörja skrivande av 
skriftliga omdömen. Antalet piloter var ursprungligen 200 men alla kom enligt kontroll inte 
igång under vårterminen som planerat. Skaran reducerades därför avsevärt till 125 piloter och 
datainsamlingen avslutades när 82 enkäter d.v.s. drygt hälften av de aktiva piloterna besvarat 
enkäten (66%). En acceptabel fördelning mellan piloter från olika stadier hade då erhållits. 
Bortfallet beror enligt uppgifter på tidsbrist, enkättrötthet, trubbel med datorer bl.a. Lärarna i 
grundskolan som besvarat enkäten fördelar sig på årskurs 1- 3 (24 st), årskurs 4- 6 (33st) samt 
årskurs 7- 9 (37st) . Några av lärarna jobbade över årskursgränserna. 
 
3.3.1 Information om skriftliga omdömen 
 
Flertalet av lärarna har fått information om skriftliga omdömen från rektor, en stor del har 
dock tagit reda på information själv via t.ex. facktidningar, kollegor och föreläsningar. Några 
har frågat skolverket men uppger sig ha fått vag information förutom de anvisningar 
skolverket gett ut. Drygt hälften av lärarna uppger sig ha fått tillräcklig information. De som 
anser att man inte fått tillräcklig information, cirka 25%, uppger att man velat veta mer kring 
sekretessbestämmelser, färdiga tips på formuleringar samt professionella formuleringar som 
går hem psykologiskt hos elever och föräldrar. Några tar också upp frågan om likvärdighet 
och samsyn i formuleringarna samt att reformen genomförts alltför hastigt. Beslut som 
kommer uppifrån och genomförs snabbt utan att man får känna sig delaktig har jag ganska 
svårt att ta till mig. Då vill jag få mycket serverat som en uttrycker det.  
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3.3.2 Behovet av skriftliga omdömen 
 
Flertalet lärare har inte upplevt ett behov av skriftliga omdömen men merparten menar ändå 
att skriftliga omdömen kan underlätta bedömningen av eleven. Lärarna är kluvna när det 
gäller nödvändigheten av skriftliga omdömen. 16% tycker att skriftliga omdömen inte alls är 
nödvändiga medan 22% menar tvärtom. Trams! Onödigt jobb. Föräldrarna bryr sig knappast 
mer skriver någon medan andra är av motsatt åsikt och menar att föräldrarna upplever större 
tydlighet vid skriftlig information. Cirka 70% av lärarna menar att skriftliga omdömen ger 
tydligare information än muntliga omdömen. Samtidigt anser en lika klar majoritet ca 70 % 
att innehållet inte ska vara offentligt.  
Lärarkommentarer som kan tolkas stödja behovet av skriftliga omdömen:  
Mycket i samtalen går förlorat vad gäller den nära kontakten, det kan bli för mycket för de 
yngre barnen att ta in och samtalen kräver mer tid och blir mer inrutade”; Bra när man byter 
lärare, flyttar eller byter stadium. Svårt att muntligt formulera sig på ett sätt så att det blir 
tydligt för både föräldrar och elev. 
Lärarkommentarer som kan tolkas gå emot införande av skriftliga omdömen:  
Behovet kommer till största delen från politikerna. Det har varit/är otroligt mycket jobb med 
de skriftliga omdömena. Jag önskar att lärarfacken hade varit mer aktiva i denna stora 
förändring i vårt arbete; Ett sätt att tidigt slå ut barn som inte har det bästa stödet hemifrån. 
De får klart konstaterat att de är värdelösa, orkar inte ta tag i förändringen på egen hand och 
i skolan finns inte resurser att hjälpa tillräckligt. 
 
3.3.3 Innehållet i skriftliga omdömen 
 
Cirka 70 % av lärarna menar att skriftliga omdömen ska innehålla information om både 
kunskapsmål och sociala mål men menar samtidigt att det är lättare att formulera skriftliga 
omdömen om kunskapsmål än om sociala mål. Merparten av lärarna anser det svårt att 
formulera omdömen för elever i behov av särskilt stöd och lättare att formulera omdömen för 
elever som det går bra för. Merparten anser dock inte att de skriftliga omdömena för elever i 
behov av särskilt stöd blir otydligare. 
Lärarkommentarer:  
Känns stjälpande att i varje ämne tala om att någon inte duger; Omdömena blir extremt 
tydliga för elever i behov av särskilt stöd!! De båda ytterligheterna, barn i behov av särskilt 
stöd och de som det går bra för är lättast att bedöma.  
Föräldrar till elever med funktionshinder måste få mer tid till samtal om hur det går för 
eleven och vilka svårigheter den möter när den är placerad i vanliga klasser. Funktionshinder 
tar där en mycket stor plats eftersom man är annorlunda än de andra eleverna. Att få känna 
sig duktig trots att flera kunskapsmål inte är uppnådda är en delikat uppgift. Skriftliga 
omdömen är i de fallen ett mycket trubbigt instrument. 
Vare sig det går bra för eleven eller om det är en elev med behov av särskilt stöd så ska de 
skriftliga omdömena utformas så att det blir tydligt var eleven befinner sig i sitt lärande. Det 
ska skrivas utan egna värderingar typ \"Duktig\" snabb, lätt att lära, tystlåten, försiktig ,mm 
Jag tycker att det har varit alldeles för mycket bedömningar av elevens egenskaper istället för 
kunskaper.  
Egentligen är det kunskapsmålen som är de viktiga att skriva omdömen i men jag jobbar i en 
\"liten grupp\" där eleverna ofta har många sociala mål, frågan blir i så fall var dessa mål 
ska skrivas in, föräldrar har aldrig reagerat negativt på att vi haft en rubrik i de skriftliga 
omdömena som heter samspel/ansvar. Däremot tycker jag inte att det ska stå om man har 
med sig penna, sudd och bok till lektionen det kan sägas på samtalet utan att det står med.  
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I databasen blir det tjatigt att kommentera just sådana saker som material, det bör inte 
komma igen i alla ämnen utan istället finnas med på ett ställe. Eftersom vi uttrycker oss i 
positiva ordalag kan det ibland bli lite otydligt, det låter bättre än vad det är. Då skulle det 
bli tydligt om det fanns exempel på texter eller arbeten så att eleven och föräldrarna kan 
jämföra elevens nivå på arbetet. 

 

3.3.4 Påverkan på lärarrollen 
 
Huvuddelen av lärarna tycker inte att det är mer konfliktfyllt att ge skriftliga omdömen än 
muntliga utan snarare tvärtom (55% resp. 45%). Stor enighet råder om att de skriftliga 
omdömena kräver mer tid än muntliga omdömen (76%). Tveksamheten är stor huruvida de 
skriftliga omdömena bidrar till bättre kontakt med vårdnadshavare. Man anser dock att 
fördelarna överväger nackdelarna (62%) och att kraven på läraren ökat i och med införandet 
(77%). 
Lärarkommentarer: 
Det har krävt mycket tid att diskutera hur omdömena ska utformas och vad de ska 
innehålla, tid som inte har skjutits till från arbetsgivaren. Man förväntar sig att vi ska 
utföra något men skapar inte utrymme för det jobb som det innebär. På vår arbetsplats 
har vi på eget initiativ suttit utanför arbetsförlagd tid och diskuterat/skrivit/bestämt hur 
omdömena ska se ut. Frustrerande! 

De skriftliga omdömena innebär att ännu mindre tid läggs till att förbereda undervisningen 
och min tid tillsammans med eleverna. Kommer detta eleverna till godo, vinner de på det, är 
det värt det????????? Faktum är att formuleringen av de skriftliga omdömena TAR 
TID.......... 
Det viktiga är inte hur ett omdöme presenteras utan om det kan tolkas på ett riktigt sätt och 
användas framåtsyftande och utvecklande. Därför kan ett betyg i form en siffra eller bokstav 
ge lika mycket för eleven om denna förstått på vilket sätt bedömningen gått till. Muntlig 
information och relationer är underskattat. Det är inget som säger att kvalitén ökar för att ett 
skriftligt omdöme skrivs. Läggs väldigt mycket tid till detta blir det mindre tid till att 
kommunicera med elever på ett personligt plan i form av enskilda samtal vilket ger mycket 
kvalité. 
 
4. Analys av resultaten 
 
Skolverket har under 2009 gjort en nationell uppföljning i vad mån IUP enligt författnings-
bestämmelserna innehöll skriftliga omdömen (2009-06-12). Som redovisats i inledningen 
infördes bestämmelsen att gälla fr.o.m höstterminen 2008. 66% av 105 skolor i skolverkets 
uppföljning hade hörsammat bestämmelserna fullt ut. Följande brister rapporterades av 
skolverket; IUP innehöll inte skriftliga omdömen, oftast innehöll IUP bara skriftliga 
omdömen i de behörighetsgivande ämnena, d.v.s. svenska, engelska och matematik. 
Dessutom var de skriftliga omdömena inte tydligt kopplade till de nationella målen 
(Skolinspektionen 2009). I den kommun som beskrivs i denna studie tycks igångsättandet 
enligt de nya bestämmelserna ha fungerat ganska väl. Modellen för implementering av 
skriftliga omdömen tycks ha varit ”låt hundra blommor blomma”. Ett tiotal olika modeller 
rapporteras under vårterminen 2009 som innefattar samtliga ämnen inte bara de 
behörighetsgivande ämnena. Tydligen har implementeringen underlättats av att man sedan 
flera år tillbaka i kommunen i praktiken redan infört bestämmelser om skriftliga omdömen.  
 
Lundegård och Löfblad (2008) har undersökt språket i den skriftliga dokumentationen inför 
utvecklingssamtal och funnit att den skriftliga informationen genomgående var formulerad på 



 12

vardagsspråk men med vissa professionella inslag (metaspråk). Vad gäller den del i 
föreliggande studie som berört den innehållsliga delen i de skriftliga omdömena stämmer 
detta också ganska väl. Flertalet omdömen är skrivna på vardagsspråk, i många fall i 
talspråksform som en dialog mellan läraren och eleven. Adressaten är i en del fall dubbel 
d.v.s. att meddelandet är riktat både till vårdnadshavare och elev. Innehållet i de skriftliga 
omdömena består av både bedömningar av kunskaper och färdigheter och sociala 
färdigheter/personlighetsfaktorer. Analysen av innehållet i omdömena överensstämmer också 
väl med åsikterna härvidlag i lärarenkäten där flertalet av lärarna menar att båda delarna bör 
finnas med. Utrymmesmässigt upptar i föreliggande undersökning sociala färdigheter och 
personlighetsfaktorer en stor del av utrymmet. Liknande resultat har konstaterats av 
Lundegård och Löfblad (2008).  
 
Orden mål och betyg är de ord som oftast omnämns i de skriftliga omdömena tillsammans 
med ordet bra d.v.s. ett oftast positivt använt ord som är avsett att höja motivationen hos 
eleverna. I departementspromemorian och de bestämmelser som skolverket gett ut är ett av de 
viktigaste argumenten för införandet av skriftliga omdömen att göra informationen till elever 
och föräldrar tydligare. De mest frekventa orden i omdömena har i föreliggande studie 
tydliggjorts i en sammanhangslista. När det gäller ordet mål i omdömena är det svårt att som 
adressat riktigt förstå vad som menas. ”Uppnått” eller ”inte uppnått målen” kan betyda olika 
saker. I flertalet omdömen klargörs inte vad som menas med uttrycken. Tidigare nämnda 
studie Lundegård och Löfblad (2008) liksom Skolverkets uppföljning av implementeringen av 
skriftliga omdömen (2009) efterlyser också koppling till t.ex. nationella mål. I föreliggande 
studie saknas sådana kopplingar och klargöranden. Här kan man ana att själva uppbyggnaden 
av grundskolans system för målstyrning är bidragande orsak till oklarheter. Inte ens för 
professionella som arbetar inom skolan är begreppet mål entydigt. Nationella mål finns för 
närvarande i åk 3, 5 och 9. I åk 5 och 9 finns mål i alla ämnen och i åk 3 i svenska och 
matematik. Som regel görs lokala tolkningar även av dessa mål eftersom de oftast upplevs 
som ”luddiga”. Förutom denna tolkning görs i övriga årskurser också lokala mål i varje 
årskurs med bäring på de nationella målen. Dessutom finns två målnivåer för närvarande mål 
att uppnå och mål att sträva mot i varje ämne där mål att uppnå betecknar en godtagbar 
mininivå i ämnet angivna i åk 3, 5 och 9. Strävansmålen kan inte uppnås utan anger bara en 
riktning i elevens kunskapsprogression. I kommande läroplansförslag och kursplaner torde 
bara en målnivå komma att anges vilket borde förenkla en del. Lägg därtill att i många fall 
anges delmål i förhållande till t.ex. mål att uppnå så förstår man att det för elev och förälder 
inte är lätt att förstå.  
 
Av skolverkets anvisningar (2008; 2009)framgår att skolan vid omdömen om måluppfyllelse 
ska ange gentemot vilka mål detta sker. När det gäller kunskaper och färdigheter försöker 
lärarna sporadiskt att ange målen men eftersom de är många till antalet i varje ämne och 
skulle fordra en större utläggning för att ge korrekt information så väljer lärarna, troligen av 
tidsskäl, att stanna vid en ofullständig information, t.ex. att målen uppnåtts. När det gäller 
sociala mål finns över huvudtaget inget att validera emot i de skriftliga omdömena. De 
formuleringar i LPO 94 som enligt skolverket är utgångspunkten för de sociala målen nämns 
överhuvudtaget inte vilket ökar risken för att uttalanden om sociala färdigheter och 
personlighet uppfattas som subjektiva från lärarens sida. Detta strider således klart mot de 
bestämmelser som finns angående de skriftliga omdömena. I resultaten av föreliggande studie 
understryks det faktum att en hel del av det som skrivs kring sociala mål tenderar att gå in på 
personen på ett sätt som riskerar elevens integritet. Enligt bestämmelserna ska omdömen om 
kunskaper och färdigheter finnas med i omdömet och det är rektor som avgör huruvida sociala 
mål också ska finnas med.  
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Ett stort ansvar för vad som står i de skriftliga omdömena läggs således enligt 
departementspromemoria och skolverkets anvisningar på rektor. Lärarna i lärarenkäten känner 
stor frustration över att skriftliga omdömen ska vara offentliga. Cirka 70% av lärarna är emot 
offentligheten. När man studerat innehållet i omdömena är detta förståeligt. Några av lärarna i 
enkäten hänvisar också till sekretessfrågan och menar att den borde ha varit klargjord innan 
införandet av skriftliga omdömen. I ett remissvar (2008-04-11) på förslaget att införa 
skriftliga omdömen från kommun och landstingsförbundet diskuterades också sekretess-
frågan. Man menade att det fanns en stor risk för att omdömen som berör uppnåelse av sociala 
mål riskerar att komma i strid med sekretessbestämmelser.  
 
Betygssättning är författningsmässigt en myndighetsutövning medan skriftliga omdömen 
hänförs till den formativa bedömningen, en framåtsyftande bedömning, som så småningom 
ska underlätta den summativa betygssättningen (Black & Wiliam 1998, 2003; Broadfoot, 
Murphy & Torrance 1991; Eriksson 2009). Den summativa betygssättningen är i dagsläget 
nationellt förankrad genom nationella prov och nationella betygskriterier. 
Departementspromemoria, skolverkets anvisningar och rektor är det stöd som finns för lärarna 
när de ska utforma skriftliga omdömen. De nationella proven och betygskriterierna för en 
undanskymd tillvaro i de skriftliga omdömena vilket kan bli ett problem när den formativa 
bedömningen ska ”kugga i” den ordinarie betygssättningen. Den formativa bedömningen 
riskerar att bli en särskild bedömning vid sidan om betygssättningen. Enligt anvisningarna har 
man paradoxalt nog också stöd för detta tänkesätt. Eller ska det vara så att det man skrivit i 
skriftliga omdömen inte ska ”räknas” när den summativa bedömningen sätter in? Några lärare 
berör även likvärdighetsfrågan. Även om Skolverkets bestämmelser när det gäller de skriftliga 
omdömena inte innefattar något krav på likvärdig bedömning förefaller likvärdigheten vara 
djupt rotad hos lärarna. Helt förståeligt mot bakgrund av att skolinspektionen vid sin kritik av 
bedömning och betygsättning i sina inspektionsrapporter hållit hårt på den likvärdiga 
bedömningen. Frågan fokuseras i de årskurser där man både ska ha skriftliga omdömen och 
betygssättning d.v.s. i årskurs åtta och nio. Invändningar utifrån likvärdighetsperspektivet kan 
göras vid den summativa betygssättningen om man är missnöjd med sitt betyg.  Hur gör man 
som elev och förälder om man vill klaga på de skriftliga omdömena, vilket perspektiv ska 
man då hävda? Och vem ska ta emot klagomålen i så fall? I och med att uppdraget är 
fokuserat på rektor uttalade t.ex. kommun- och landstingsförbundet betänkligheter kring 
ansvarsfrågan vid remissen på förslag om införande av skriftliga omdömen. Vilket ansvar har 
skolhuvudmannen, politikerna i kommunen, respektive rektor, för innehållet i de skriftliga 
omdömena var en av deras frågor i remissvaret. 
 
En annan stor fråga är sekretessfrågan. Hur hanterar man sekretessen i de fall någon annan än 
vårdnadshavare vill få tillgång till omdömena? Eftersom IUP med skriftliga omdömen är 
allmän handling gäller samma villkor för skriftliga omdömen som för betygssättningen. Efter 
hörande av rektor är skolan i princip skyldig att lämna ut skriftliga omdömen liksom man är 
skyldig att lämna ut betygskataloger. Misstänker rektor att omdömen innehåller material som 
kan tänkas skada elevens integritet bör rektor kontrollera detta innan utlämnandet. I 
föreliggande undersökning har konstaterats att en del av innehållet inte har stöd i de 
bestämmelser som gäller angående vad som kan skrivas eller inte kan skrivas i omdömen. Ett 
problem för rektor härvidlag torde vara den stora mängd skriftliga omdömen som skrivs 
termin efter termin. Det torde nästan vara en omöjlig uppgift för honom/henne att kontrollera 
den mängd information som finns i omdömen allteftersom informationsmängden växer. 
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Skriftliga omdömen varje termin från årskurs 1 t.o.m. årskurs nio har således ställt skolorna 
inför ett arkiveringsproblem. Hur ska man kunna arkivera omdömena? Den undersökta 
kommunen tänker lösa arkiveringsproblemet med en webb-baserad databas.Varje termin 
samlas mycket information kring varje elev som i princip ligger öppen för insyn. Tidigare 
forskning har som inledningsvis omnämnts påpekat riskerna med den ökande offentligheten 
och redovisningsskyldigheten (Ball 2003). Både lärare och elever blir i ökande grad 
offentliga. Som inledningsvis konstateras finns på nationell nivå offentliga data på skolnivå i 
skolverkets databaser. Konflikten för lärare syns i denna studie när man ämnesvis försöker 
skapa en gemensam begreppsapparat genom modeller/matriser som man arbetar fram. 
Lärarna känner ett stort ansvar för vad man skriver ned och man vill i möjligaste mån se till 
att informationen inte skadar eleven. Ansvar och omtanke om eleven (responsibility) kommer 
i konflikt med redovisningsskyldigheten i form av omdömen (accountability) (Andersson 
2005).  
 
Sveriges Radios undersökning tyder på att rektorerna är optimistiska när det gäller införandet 
av skriftliga omdömen. 90% av rektorerna var enligt undersökningen positiva till införandet 
av skriftliga omdömen. Om man ser till svaren i den lärarenkät som tidigare redovisats så 
skymtar en mycket tudelad lärarkår när det gäller inställningen till införandet av skriftliga 
omdömen. Flertalet av lärarna i undersökningen har inte upplevt något behov av skriftliga 
omdömen även om man medger att skriftliga omdömen kan underlätta bedömningen. Man 
känner sig kluven inför ett beslut som pressats fram på kort tid från den politiska nivån. 
Lärarna känner en frustration inför att i skrift formulera skriftliga omdömen om eleven som 
dessutom är offentliga. Tiden har inte räckt till och man menar att rektorerna inte kunnat ge 
förutsättningar för att man inom ramen för sitt arbete kunnat skriva genomtänkta omdömen. 
 
5. Slutdiskussion 
 
Politiska turer t.ex. ändringar i skolförordning och skolverkets anvisningar kring skriftliga 
omdömen gör det inte lättare för de befattningshavare som ska genomföra reformen med 
skriftliga omdömen. Den politiska diskussionen kring Betygsliknande omdömen eller Icke 
betygsliknande omdömen har varit något förvirrad. Den korta historiska återblicken på 
skriftliga omdömen och betygssättning i Sverige (under Inledning) med beskrivningen från 
1940 talet och framtill nu ger vid handen att betyg har sett mycket olika ut från tid till annan. 
Själva jämförelsen med och kriteriet för betyg kan ifrågasättas. Vad menas med betyg? Vad är 
betygsliknande omdömen? Ibland har betyg innehållit mycket om elevens personlighet och 
mycket lite om kunskaper och färdigheter i ämnen, ibland har det varit tvärtom. Ibland har vi 
haft verbala uttryck för betyg, ibland bokstäver och ibland siffror. I och med den senaste 
ändringen får alltså skriftliga omdömen vara betygsliknande och ska ges i samtliga årskurser . 
Klart är att alliansregeringen genom ändringen i skolförordningen uppfattade reformen som 
en möjlighet till att så småningom utöka betygssättningen. Reformen genomfördes av som en 
del i ett paket med förslag om en utökad betygssättning, en ny betygsskala med sex steg samt 
förslag om en utökning av nationella mål och prov. I skolverkets anvisningar om skriftliga 
omdömen däremot används mycket utrymme för att klargöra att detta inte är betygssättning 
och skillnaderna jämfört med betygssättning betonas. De skriftliga omdömena får alltså vara 
betygsliknande men skall ha en annan funktion än betyg. Före ändringen i grundskole- 
förordningen fick inte omdömena vara betygsliknande och då agerade skolverket för att stävja 
att så var fallet. Det är inte lätt att förstå turerna.  
 
Den funktion som odiskutabelt är knuten till betyg i Sverige är dess urvalsfunktion. Från 
slutet av 1940 talet framtill nu har betygen haft en urvalsfunktion och regelverket kring 
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betygssättning som en myndighetsutövning står fortfarande kvar. Rättssäkerheten för eleven 
och vårdnadshavare har diskuterats främst i termer av likvärdighet. I och med urvalsfunk-
tionen är det lätt att förstå att betyg omsatta till poäng vid urval till åtråvärda utbildningspro-
gram i gymnasieskolan har varit drivkraften för skolverkets arbete just för att förstärka 
likvärdigheten i bedömningen.  
 
Införandet av skriftliga omdömen 1 juli 2008 kan betraktas som en top- down reform som 
snabbt genomförts som en del i ett större reformpaket inom bedömnings- och betygssättnings- 
området. Nackdelen med en reform som styrs uppifrån är att motivationen hos t.ex. lärare kan 
bli lidande (Berg, 2003). Tveksamheten från lärargruppen till införandet av skriftliga 
omdömen i enkätstudien är klart uttalad. I remissvaren på förslag om införande av skriftliga 
omdömen finns också protester från kommun- och landstingsförbund vilket också kan späda 
på en del av motståndet. Notabelt är dock att rektorerna är ganska positiva till införandet 
vilket den enkät som Sveriges Radio tidigare presenterat tyder på. Här kan man fråga sig om 
rektorerna inser vilket ansvar som lagts på deras axlar beträffande utformning och innehåll i 
skriftliga omdömen. I lärarsvaren framkommer t.ex. att man inte fått tillräckliga 
förutsättningar av rektorerna att skriva professionella omdömen. Föreliggande studie riktar 
också betänkligheter mot rektors ansvar när det gäller kontroll av innehållet i skriftliga 
omdömen.  
 
På kommunnivå i den undersökta kommunen har ett försök satts igång med en webb-baserad 
databas (modell 1) som så småningom ska utgöra alternativet till övriga modeller. Använ-
dandet av databasen löser inte i nuvarande form den flora av olika modeller för skriftliga 
omdömen som förekommer inom kommunen. Det innehållsliga studiet av skriftliga omdömen 
tyder emellertid på ett behov av formalisering, d.v.s. att någon form av matriser måste ge 
lärarna stöd i skrivandet. Lärarna måste få stöd så att alltför yviga formuleringar undviks. 
Som visats i studien är risken stor att om inte de mål lärarna bedömer mot anges när det gäller 
kunskaper och färdigheter eller sociala mål så uppfattas omdömena som personliga tyckanden 
från lärarnas sida vilket strider mot de anvisningar som gäller. En viss likformighet vid 
skrivandet av omdömen måste till för att uppfylla de bestämmelser som skolverket gett ut. 
Det kan verka något frustrerande för lärare och rektorer att få ihop en formativ ”olikvärdig” 
bedömning med den summativa betygssättningen där kravet om likvärdighet är satt på 
piedestal. Flera forskare har försökt förtydliga skillnaden mellan dessa typer av bedömningar 
men föreliggande studie visar att det fortfarande är svårt att förstå skolverkets anvisningar 
(Korp 2003; Lindström & Lindberg red. 2005).  
 
Ett övergripande mål med att studera innehåll och attityder till införandet av skriftliga 
omdömen var att tillföra kunskaper och erfarenheter som kan utnyttjas av våra lärare och 
studenter som finns inom lärarutbildningen och även av olika befattningshavare i den 
undersökta kommunen. Vilka slutsatser kan då dras? För det första visar studien att det är ett 
långt och svårt steg att gå från muntlig information till skriftlig. Det som man som lärare är 
van att tala om i en dialog med elev och vårdnadshavare ter sig annorlunda i nedskriven form. 
Formen på de omdömen som studerats är oftast talspråksform eller vardagsspråk. Här finns ett 
dilemma inbyggt. Om språket blir för formaliserat (metaspråk) får många föräldrar och elever 
svårt att förstå innehållet. Samtidigt finns goda exempel på en medelväg där läraren på ett 
professionellt, enkelt och klart sätt förmedlar information. Här kan man ana att den tid man 
har till förfogande som lärare är ganska avgörande för utfallet. Olika modeller som arbetas 
fram i kommunen tillsammans med de matriser som skolverket rekommenderar torde hjälpa 
till med att professionalisera innehållet i de skriftliga omdömena, men det tar tid.  
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Klarheten i skriftliga omdömen har inte bara att göra med den språkliga nivån.  
Innehållet i de omdömen som studerats kan knappast sägas spegla en formativ uppgift enligt 
skolverkets anvisningar. Innehållet är en blandning av summativ och formativ bedömning där 
kunskaper och färdigheter men framför allt sociala mål och personlighet står i fokus.  I de 
årskurser betyg ges anges betyg i relation till senast satta betyg och för dem som inte har 
betyg i relation till mål som nåtts eller inte nåtts. Studien tyder på en stor språkförbistring när 
det gäller att informera om måluppfyllelse. Mål används i många olika sammanhang, mål och 
betygskriterier blandas vilket gör det svårt för elev och vårdnadshavare att från det skriftliga 
omdömet förstå ”hur man ligger till”. Stor risk för missuppfattningar föreligger. Tanken med 
skriftliga omdömen var ju att det skulle bli större klarhet i informationen från skolan till elev 
och vårdnadshavare. Föreliggande studie tyder inte på att så blivit fallet. Enkäter eller 
intervjuer med elever och föräldrar i framtiden kan kanske ge utförligare svar härvidlag i 
denna viktiga fråga. 
 
En stor del av informationen i skriftliga omdömen handlar om ”tips” på hur man ska vara som 
elev för att passa in, d.v.s. vad eleven ska ändra på för att det ska bli bra. Skolans discipline-
rande funktion märks tydligt i flertalet omdömen, där det finns en norm hos skolan/läraren 
som eleven ska försöka nå upp till. Vägen som anges är ofta att eleven ska ändra på sig själv 
på olika sätt. Mycket sällan beskrivs i omdömena vad skolan kan göra för att skapa 
möjligheter till förändring. Ett individperspektiv på hur skolan ser på skolsvårigheter lyser 
igenom. Resultaten härvidlag i föreliggande studie bekräftas i en större studie av hur man 
skriver IUP (Andreasson 2008).  
 
Hur kan då resultatet, d.v.s. innehållet och utformningen av de skriftliga omdömen som 
redovisats förstås och varför tycker lärarna i enkäten som de gör? Som konstaterats under 
avsnittet Tidigare forskning är ramar en viktig förklaringsgrund för att förstå utfallet. Utifrån 
ett ramfaktorteoretiskt synsätt finns oklarheter i styrningen på nationell nivå. Överbyggnaden, 
d.v.s. bestämmelser från departement och skolverk styr på förhållande- vis låg nivå när det 
gäller den formativa bedömningen. Oklarheter finns på formulerings- arenan, t.ex. oklarheter 
beträffande mål och definitioner av mål, oklarheter finns beträffande likvärdigheten som vid 
summativ bedömning är central men i den formativa negligeras. Utifrån ett 
styrningsperspektiv läggs stort ansvar på rektor att bestämma innehåll i skriftliga omdömen 
och att ge lärarna tillräckliga förutsättningar t.ex. i form av tid för att utformningen av 
skriftliga omdömen ska kunna bli så professionella som möjligt. Idag är resultatet i den 
studerade kommunen inte tillfredsställande men lärarna ska absolut inte lastas för detta läge. I 
enkätsvaren från lärarna finns förklaringar till att innehållet ser ut som det gör. En majoritet 
av lärarna anser att innehållet inte ska vara offentligt vilket är en signal till rektor, skolverk 
och departement att noga överväga de bestämmelser som gäller eller på ett bättre sätt hjälpa 
lärarna att undvika bedömningar som uppfattas som subjektiva. Som skriftliga omdömen ser 
ut idag i en studerad kommun kan man annars komma till den i mina ögon absurda slutsatsen 
att det vore bättre med betyg varje termin från årskurs 1 i stället för skriftliga omdömen. Vad 
är då bakgrunden till detta konstaterande?  
 
Risken med skriftliga omdömen från årskurs 1 i den form som visats i denna studie är dels att 
där bedöms saker som inte bör eller ska bedömas, dels att bedömningar som upplevs negativa 
av elev och vårdnadshavare alltid får en stämplingseffekt om inte åtgärder sätts in av skolan 
för att komma till rätta med problemen. Om inte skolan genom ekonomiska och pedagogiska 
resurser kan hjälpa eleven blir stämplingseffekten det enda som blir resultatet av att tidigt 
konstatera brister. En ökad bedömning i form av skriftliga omdömen från årskurs 1, tidigare 
betygssättning, fler steg i betygsskalan och utökad provverksamhet riskerar att också skapa 
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ännu större spännvidd mellan elever i en obligatorisk grundskola där alla elever måste gå. Ett 
av målen med formativ bedömning är att utveckla elevens starka sidor och befrämja lust till 
lärande och detta är en god avsikt. Tyvärr grumlas detta syfte av bedömningar som riskerar att 
ha motsatt effekt. I jämförelse med betyg har lärare som skriver skriftliga omdömen inte 
samma stöd. Nationellt förankrad betygssättning i kursplaner, nationella betygskriterier, krav 
om likvärdighet ger bättre stöd för lärare än vad som gäller för skriftliga omdömen där 
lärarnas stöd nästan enbart bygger på rektors ansvar. Därmed inte sagt att det är bra med 
utökad betygssättning. Betygens roll i Sverige är att fungera som urvalsinstrument. Idag 
räcker den betygssättning som förekommer för att sortera elever till nationella program i 
gymnasieskolan. Det är ett felslut om politikerna tror att mer bedömning, tidigare bedömning, 
mera prov och en mer differentierad betygsskala leder till ett bättre lärande för eleverna. 
Forskningen är härvidlag ganska enig. Men nu är ju politikernas syn på bedömning inte byggd 
på forskning utan har andra utgångspunkter. 
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Bilaga 1. Ordfrekvenser i skriftliga omdömen i fyra skolor

TOTALT RANK

Ord Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4

mål 2996 2627 4891 1491 12005 1

betyg 2834 2457 4856 1187 11334 2

bra 2619 2115 6121 1208 12063 3

jobba 1434 1578 3253 749 7014 4

visa 605 678 3470 969 5722 5

prov 882 1011 3186 269 5348 6

fortsätt 649 623 1308 449 3029 7

förstå 412 285 1823 280 2800 8

resultat 359 318 1931 156 2764 9

utveckla 176 279 1324 872 2651 10

du kan 463 388 1341 276 2468 11

ansvar 319 325 1367 221 2232 12

aktiv 343 384 942 330 1999 13

förståelse 412 153 1124 156 1845 14

tiden 381 182 1053 194 1810 15

positiv 159 637 698 305 1799 16

? 193 332 782 182 1489 17

fokus 93 184 903 175 1355 18

träna 270 152 622 275 1319 19

grupp 112 127 646 413 1298 20

prat 232 100 551 261 1144 21

duktig 505 243 204 164 1116 22

utnyttja 269 43 561 46 919 23

i tid 115 67 606 24 812 24

våga 81 59 448 188 776 25

färdighet 76 66 386 103 631 26

använda 67 59 294 243 596 27

hoppas 143 171 261 14 589 28

stör 107 67 258 71 503 29

kämpa 198 130 116 17 461 30

TOTALT17504 15840 45326 11288 89891
SKOLOR SKOLA 1 SKOLA 2 SKOLA 3 SKOLA 4

Antal 400 400 400 200
Stadium Åk 6-9 Åk 7-9 Åk 7-9 F-9



Bilaga 2. Innehållsbeskrivning av sökorden

Ämne Ansvarig Trend                            Senaste betyg            Uppnått Senaste betyg

Lärare Positiv                              IG                                 Nej
Negativ                    G                         Ja
Tveksam                  VG                       Tveksam
                               Inget betyg

Sökord Kunskaper oc färdigheter Sociala mål/personlighetsfaktorer

mål uppnått målen, målen för G,VG,MVG,klarar målen
delmål,högre mål,inte nått målen

betyg senaste betyg,högt betyg,lågt betyg,betygsmål,

bra bra resultat,bra redovisning,jobbar bra,arbetar bra, bra samarbetsförmåga
det gick bra,bra uttal,bra utförande, bidrar till bra atmosfär
bra insats, jättebra, bra ansvar
Bra! bra sätt

bidrar till bra arbetsklimat
det fungear bra

jobba jobbar bra, det krävs att du jobbar, jobba med, 
jobbar koncentrerat, jobbar flitigt och fokuserat, 
jobba på, jobba självständigt,jobba vidare,

visa visa vad du kan, resultaten visar att, du har visat att, visar positiv inställning, visa hänsyn, 
redovisa inför klassen, visar stort engagemang, visar tilltro till, 
visa kvalitéer, visa intresse, visar i handling, 
visat VG nivå, visar ökad säkerhet, 
visar förståelse, visa upp, visar på, visa mer

prov prov, inför prov,provresultat, spelprovet, fysikprovet,
bra på provet,dåligt på provet, nationella proven,
muntligt-och skriftligt prov,teori-provet,omprov, 
inför proven, MVG-provet, provuppgift, 

fortsätt fortsätt som hittills,fortsätt arbeta, i fortsättningen, 
orkar fortsätta,fortsättningsvis, fortsätt träna,
fortsätt att fråga, det är bara att fortsätta, 

förstå förståelse, förstå helheten,göra sig föstådd, 
förstå innehåll, du vill förstå, vad jag förstår, 
förstå betydelen av, förstå matten, förstå betydelse, du måste förstå, 
förstå instruktioner, visa att du förstår, hoppas du förstår
fråga om du inte föstår

resultat provresultat, bra resultat, dåligt resultat,då blir 
resultatet bra, ditt resultat ligger på VG, nöjd över 
resultatet,skriftliga och muntliga resultat, förbättra
resultat,försämra resultat, toppen-resultat, ett VG-
resultat,svaga resultat,nå de resultat, kommer re-
sultaten att bli bra

utveckla utveckla din reflexioner, utveckla förmågan, det du det du kan utveckla är, du kommer att utvecklas 
för att fortsätt utvecklas krävs, utvecklas i ämnet, mer, din samarbetsförmåga har utvecklats, det beror
utveckla intresset för, du kan utveckla mer är, på hur du utvecklas, 
utveckla språklig medvetenhet, utveckla din självständighet,
för att utvecklas bör du tänka på,utvecklat dina
färdigheter,

du kan du kan sträva efter, du kan om du vill, det visar att du kan samarbeta,
du kan, jag vet att du kan, du kan betydligt mer, du kan utnyttja tiden bättre
du kan jobba med, det du kan tänka på, du kan du kan ibland tappa koncentrationen
beskriva,du kan förbättra,du kan nå det högst be- visa vad du kan!
tyget,så snart du kan,
du kan bättre!
vi får se hur långt du kan nå

ansvar ansvarig,tar ansvar, tar ansvar för arbetet, du är ansvarsfull, ordning och ansvar är bra,
ansvar för arbetsmiljö, du tar mer ansvar nu,
tar ansvar för ditt lärande, du tar ansvar i gruppen, tar ansvar i processen,
hemarbetet sköter du på ansvarsfullt sätt du tar ansvaret för arbetsron
tar bra ansvar för dina studier
tar ansvar för arbetsmaterial
tar ansvar för det praktiska arbetet

aktiv muntligt aktiv,aktivt deltagande,du måste vara mer håll fokus på aktivitet
aktiv, du deltar aktivt, du utnyttjar tiden till aktivt arbete
delta aktivt i samtal, arbetat aktivt på laborationerna tänk aktivt på det nu

var aktiv vid genomgångar
ibland kan du bli inaktiv

förståelse läs-ord förståelse, du hade bra förståelse för, du har förståelse för vad uppgifter går ut på
textföståelse, hörförståelse,
du visar stor förståelse för …du visar viss förståelse
för, förståelse för språket, 

tiden ta vara på tiden, provtiden,arbetspasstiden, lektions- använd mellantiden till aktivt arbete
tiden,på sista tiden, utnyttjar inte tiden, du måste lära dig passa tiden
framtiden, lästiden, på lektionstid, prata inte hela tiden

positiv positiv trend,positiv utveckling, negativ utveckling, positiv och fin kille,trevlig och positiv elev, glad,trevlig och positiv, 
positivt engagemang, bidrar positivt till arbetsklimatet, 
verkar positivt inställd, positiv inverkan på, ditt positiva sätt, du är en positiv elev,
utvecklas positivt,det går åt positivt håll, det positiva trevlig och positiv inställning,
är att…., positiv betygsutveckling, du är en positiv ledare i gruppen,positiv och arbets-
ett steg i positiv riktning, glad tjej, 

försök se lite positivare på skollivet

Senaste betyg Senaste betyg



Bilaga 2. Innehållsbeskrivning av sökorden

? Kan det stämma?Vad tycker du?Tycker du det är 
svårt att hänga med?Visst har du kvar papperet?Hur
fungerar lästiden för dig?Skulle du vilja sitta i eget
rum?Jobbar du en del hemma?Behöver du hjälp?
Saknar din skiss-idé?Vet inte om du är klar? Är det
svårt tycker du?Har du varit sjuk mycket?Vårtrötthet?
Håller du med mig om det?

fokus du arbetar fokuserat,jobba fokuserat på lektionerna, håll fokus på aktivitet, du är ofokuserad, fokusera
proven har varit i fokus hittills, och utnyttja tiden,fokuset på skolarbetet fungerar inte, du får inte tappa fokus, 
träna de olika momenten, lägg fokus på din egen arbetsinsats,

träna träna mer på språkfärdigheterna, träna dig i att träna din förmåga, 
granska och värdera, träna extra på, 
träna på att sammanfatta,
träna på stavning,träna genom att lyssna

grupp jobba i grupp, grupparbete, arbetsklimatet i gruppen
bra för dig att jobba i liten grupp, ta ansvar i gruppen
viktigt prata inför grupp, du ger energi till de grupper du är med i
arbetar bra enskilt och i grupp,

ansvar för ansvar för arbetsmateial,ansvar i grupp,ansvar för du tar ansvar för arbetsron i gruppen,
dina studier,ansvar för din inlärning, tar ansvar för gemensam arbetsmiljö,

jobba på och ta bättre ansvar,
prat undvik prat, prata inte hela tiden, du bör träna på det går mycket tid till kompisprat

att prata mer i grupp, vi har pratat om, om du pratar tänk på att inte bara prata rakt ut
med mig, du väljer att prata bort tiden

mycket onödigt prat
du börjar prata med kompisar direkt

duktig du är duktig i matte,duktig på lektionerna,duktig i du är duktig på att be om hjälp
bollspel,duktig på att sjunga,duktig både muntligt du är duktig på att försöka,våga kämpa
och skriftligt, duktig på färg, duktig och ambitiös tjej
du är en duktig trummis du är jätteduktig
duktig men det går att bli bättre

utnyttja du utnyttjar lektionstiden, försök utnyttja tiden bättre
försök utnyttja tidigare erfarenheter utnyttja dina starka sidor 
utnyttja språkliga hjälpmedel utnyttja tiden rätt

i tid du kommer i tid tili lektionerna,du kommer inte i tid, kom i tid och skrik inte frågor rakt ut,
alltid i tid, du kommer sällan i tid, 
du måste komma igång i tid

våga våga ta för dig mer, bra att du vågar redovisa inför våga agera var tydlig,våga lite mer,våga utmana och var kreativ,du vågar säga vad du tycker,
klassen ta för dig, våga ta ut svängarna mer, 

våga uppträda, du vågar tala inför grupp, 
våga ta plats i gruppen
våga testa nya saker

färdighet du har det färdigheter som krävs, färdigheter inom träning ger färdighet, 
ämnet,språkfärdigheter, fakta och färdigheter, du har
utvecklat dina färdigheter i att.., praktiska färdig-
heter,

använda använd kartboken, använd datorn,använd en tanke- använd lektionstiden,
karta, använd skrivprocessen, använd din styrka i närkamper
använda lämpliga metoder, använd engelska under använd tiden väl
lektionstiden,använda tidigare inhämtade kunska- använda de tillfällen som ges
per,

hoppas hoppas det går bra på provet,hoppas det fortsätter, hoppas du har viljan att…., hoppas att du utnyttjar
hoppas på bra resultat, tiden

jag hoppas och tror på en positiv utveckling
hoppas du lyckas, hoppas du känner du får stöd, 
hoppas du får vara frisk
hoppas trenden håller

stör du stör arbetsron i klassrummet
du kommer inklampande och stör med hög röst
onödigt prat är störande
sätt dig på en plats där du inte stör andra och andra
inte kan störa dig
du stör andra, du störs av andra,

kämpa du kämpar på med matten, kämpa på så kan du nå du visar upp en kämpaattityd, bra
VG, du kämpar för att nå högre betyg, kämpa ända in i kaklet

kämpa på! Bra kämpat!



Bilaga 3. Exempel på skriftliga omdömen i fem ämnen 
 
Idrott och hälsa 
 
*Det syns att du är idrottsintresserad och positiv. Kan ibland tappa fokus mellan övningarna, vilket medför 
onödig tidsåtgång. Klarar lätt g nivå. 
 
*Du är väldigt ojämn i din arbetsinsats. Ibland är du mycket aktiv och tar ansvar och ibland är det du som stör 
mest under genomgångar och som bara är på lektionen för att förstöra. Bestäm dig för att alltid göra ditt bästa! 
 
*Pernilla, du jobbar på bra under idrotten men jag tror att du har mer att ge. Kan det stämma? Du har visat detta 
läsår att du har de färdigheter som krävs för att nå målen i idrott och hälsa. Du fungerar bra i både lagspel och i 
individuella moment. Det jag vill se mer av från dig är att du vågar ta för dig mer när vi har lagspel, vet att du 
kan!  Du kommer i tid till lektionerna och har alltid med dig rätt utrustning, så det är bara att fortsätta som du 
gjort hittills!  
 
*Aktivt deltagande (försöker och vågar): Du fortsätter att jobba bra under lektionerna och visar en positiv 
inställning till det vi gör!   
Ordning och ansvar (komma i tid, rätt utrustning, fokus på aktivitet): Fungerar väldigt bra! Du kommer i tid och 
har med dig ombyte. Bra fokus på det vi gör.   
Social förmåga (samarbete, samspel, visa hänsyn): Fungerar mycket bra. 
Kvalitéer (fakta, färdigheter): Du har goda färdigheter i mycket av det vi gör. Stark i bollspel och 
skidor/skridskor.  Att tänka på under våren är att du gör de svårare övningarna när vi har redskap och simning. 
Samt att jobba mer med friidrott, förbättra resultat. 
För att nå de högre betygen kollar jag mer på teknik, utförande och att kunna göra övningar i ett högre tempo.  
 
Bild 
 
*Du håller en ojämn arbetstakt. Ibland jobbar du bra, stundom får du inte mycket gjort. Du kan prestera fina 
resultat om du bara vill själv. Din landskapsbild kan exempelvis bli väldigt bra om du lägger ned lite möda på 
den. Försök att arbeta så noggrant du kan och spara dina alster i din mapp, även skisser. Håll även reda på din 
mapp i fortsättningen (mappar, du har för närvarande 2 mappar). 
 
*Du arbetar väldigt bra. Du är noggrann, flitig samt begåvad. Du har exempelvis klarat perspektivuppgifterna ni 
har haft mycket bra men även alla andra uppgifter. Du presterar ständigt fina resultat. Du blir klar med alla 
uppgifter i tid. Du verkar vara intresserad av bildämnet. Fortsätt så här så kommer du att lära dig mycket. 
  
*De korta stunder jag kan se av ditt kunnande i bild gör det svårt att få ett rättvist bedömningsunderlag för ditt 
kunnande. För att det ska fungera måste du vara närvarande mentalt och fysiskt på genomgångar. Koncentrera 
dig på dig själv och det du ska göra utan att störa dina kompisar. Inte hafsa igenom dina uppgifter och riva 
sönder det du gör. För att kunna göra en bedömning av dina kunskaper i bild måste du visa dina 
hantverksmässiga kunskaper, hur du använder dig av termer/ord som hör till bildämnet, lösa dina uppgifter efter 
att ha tagit del av instruktioner. Har i dagsläget inte fått se detta! 
 
*Använd dig mer av bildhäftet både för planering av arbetet men också för att träna dig på bildtermer som ingår 
som en del i vad som ska räknas in i bedömning i bildämnet. 
Nu har du blivit besviken på att affischen inte blev som du tänkt och rev sönder den. Använd nu din kreativitet 
och se hur du kan vända det till något positivt. Det är inte "kört"! Tänk på vad affischen har för syfte och du har 
goda förkunskaper hantverksmässigt i bild. Visa din kreativitet hur du kan tänka i nya banor. 
Tänk också på din attityd på lektionerna och koncentrera dig på ditt eget arbete och försök att inte bli störd av 
andra. 
 
Svenska 
 
*Johan, du kan jobba på bra under lektionstid om du själv vill. Kör du fast måste du fråga om hjälp! Din 
berättelse om Don Quijote samt arbetet om Vem är jag visade att du kan skriva texter som fungerar 
sammanhängande och med ett tydligt innehåll. Att utveckla: läs igenom skrivna texter noga en extra gång innan 
inlämning, helst högt för dig själv eller någon annan, då är det lättare att upptäcka om texten har för långa 
meningar, eller andra mindre språkfel. Fortsätt med din tydliga styckeindelning, gör texten luftig och lätt att läsa.  
Bli mer muntligt aktiv under lektionstid, du sitter på intressanta tankar och åsikter, dela med dig av dem!  



Fortsätt jobba på! 
 
*Peter är motiverad till skolarbetet och gör alltid sitt bästa. Har med sig material till lektionerna och kommer i 
tid. Han utnyttjar lektionstiden väl och har förmåga att både jobba självständigt och i grupp. Skoj att se att du 
ofta är muntligt aktiv och räcker upp handen vid frågor. OBS! Dock har de sista lektionerna varit mer 
ofokuserade och det känns som om att det är viktigt vad kompisarna säger. Vad tycker du Peter? 
Peter har ett gott ordförråd och det syns när han skriver då han även visar att han har god fantasi. Har inte skrivit 
in något i vårens läskontrakt men höstens visar att du satt upp 500 sidor som mål men läst 800 sidor, toppen! 
För vetskap: Vi har under våren en stående läxa i svenska  "veckans ord". 
 
*Du har uppnått fina resultat skriftligt (fastän de suttit långt inne ibland:)). Boken om mig- MVG. Du snuddar 
MVG i de nationella proven, men tyvärr brister det i den muntliga delen. Ge järnet nu resten av terminen! MVG 
är inte långt borta. 
 
*Du gör det du ska. Skulle gärna vilja se dig mer engagerad i den muntliga delen, vid diskussioner och 
genomgångar. Boken om mig, ett VG. I de nationella proven uppnådde du G+. Din starkaste sida var 
läsförståelsen. Kämpa på resten av terminen nu. Ditt betyg sedan jul ligger förmodligen kvar som slutbetyg. 
 
*Den ständiga hemuppgiften i svenska är läsning och recensionsskrivande.  Planera så att du hinner bearbeta 
texten, utveckla reflektionsdelen  och att recensioner kommer in i god tid under resten terminen! Genom att läsa 
mycket kan du öka din läsförståelse ytterligare! 
G på muntligt och skriftligt recensionsprov före jul. Var noga med att förbereda dig väl inför redovisningar.  
Läskontrakt vt: 1400 sidor.  Ännu inget redovisat. Läser du något hemma? 
Novellen före jul: G. Du har ett bra innehåll.   Ditt språk är talspråksmässigt och blir något omständigt.  Ge 
därför ordentligt med tid till framför allt bearbetning  i  skrivprocessen ( = tankekarta, kladd, gensvar, 
bearbetning och renskrivning).  
Du använder oftast lektionstiden bra, har en positiv inställning och vill göra ett bra jobb! 
 
Engelska 
 
*Kommer inte alltid i tid och har inte alltid med sig material. Ibland jobbar du bra efter viss påtryckning men du 
väljer ofta att hellre prata med kompisarna. För att behålla ditt betyg måste du läsa på inför läxförhör och prov 
samt att fokusera mer på lektionerna och jobba med det du ska. Glöm inte att prata engelska så mycket som 
möjligt för att öva in flytet ytterligare. 
Detta är kriterierna för G åk 9 
.-Kunna tillgodogöra sig instruktioner och andra texter för att sedan återge detta för en tredje person så att 
huvudinnehållet går fram. 
-Kunna delta aktivt i samtal på ett funktionellt sätt. 
-Kunna läsa och tillgodogöra sig berättande, skönlitterära, beskrivande och argumenterande texter. Detta ska 
även kunna föredras för någon som inte känner till innehållet. 
-Kunna skaffa och ge info på eng i vardagliga situationer. 
-Känna till skillnader och likheter i samhälle och kulturtraditioner inom engspråkiga länder. 
-reflektera över sitt eget lärande och utnyttja språkliga hjälpmedel. 
- Kunna arb självständigt och dra egna slutsatser av sitt arbete. 
 
*Din arbetsinsats den här terminen är jämnare och du slösar inte bort tid på tjafs så ofta som du gjorde i höstas, 
bra! Jag vet att du har ambitioner att klara högre betyg än G, och det är bra att du siktar högt, även om det förstås 
inte går att säga än om du kan klara det. 
 Fortsätt göra ditt bästa på alla uppgifter och utnyttja lektionstiden till arbete så är du på rätt väg! 
 
*Du har ett mycket bra betyg att försvara, jag höjde till MVG i julbetyget. Den här terminen har det gått tungt 
för dig ibland. 
Nationella provets uppsatsdel blev rena katastrofen, eftersom du inte skrev någonting alls. Vi har pratat om vad 
som hände, och vad jag förstår blev du helt låst och kunde inte tänka om från det ämne du hade tänkt dig att få 
skriva om. 
Jag har tittat lite på de andra delarna, och det ser ut att ha gått rätt bra, även om jag inte hunnit rätta än så jag vet 
inte resultatet.  
Beträffande ditt betyg är jag bekymrad, ett MVG förpliktar ju en del.  
 
 



Matematik 
 
*Rasmus, utifrån det jag har sett hittills så har du goda grundkunskaper i matte, men du slarvar med 
uträkningarna - du gör dem i huvudet. Du började terminen med en lite ojämn arbetsinsats men det har ändrats 
under de sista veckorna, du väljer oftare att sitta själv vilket gör att du får mer gjort på lektionerna, bra! 
Det du bör tänka på är att 
1. Bli säkrare - se till att inte göra slarvfel utan kontrollera prov och diagnoser en extra gång innan du lämnar in.  
2. Gör ordentliga uträkningar även när du "bara" jobbar i vanliga boken - detta gör att du får en inarbetad 
struktur som bara går av farten när det blir prov. 
Lycka till! 
*Petra, det är svårt att få en klar uppfattning om dina kunskaper då din arbetsinsats ofta är låg och  du bara 
skriver svar i boken (då kan jag inte se att du faktiskt har förstått det vi jobbar med). Du började terminen med 
att ta ett bra ansvar för ditt arbete men sista månaden har arbetsinsatsen sjunkit dramatiskt. Det är dags att du 
börjar ta tag i ditt skolarbete.  
1. Tänk på var och med vem du sätter dig när du ska jobba. 
2. Fokusera på ditt arbete. 
3. Gör ordentliga uträkningar även när du "bara" jobbar i vanliga boken - detta gör att du får en inarbetad 
struktur som bara går av farten när det blir prov. 
4. Bli säkrare - se till att inte göra slarvfel utan kontrollera prov och diagnoser en extra gång innan du lämnar in.  
*Julia, du gör verkligen ditt bästa på matten och det är roligt att se. Kunskapsmässigt så klarar du av rena 
räkneuppgifter bäst, både ekvationer och andra typer av tal där du lär dig en arbetsgång som du sedan följer. Du 
har svårare med problemlösningsuppgifter/textuppgifter där det inte är givet hur man ska räkna. Senaste provet 
klarade du 17.5p av 40p, godkäntgränsen låg på 15p. Jag tycker att du utvecklas hela tiden och du har höga 
ambitioner. Ibland får jag hejda dig då du vill göra alla uppgifter i ett repetitionshäfte inför prov. Du jobbar med 
grundkursen och jag ser ingen anledning till att du ska gå in på fördjupningarna, satsa på att gnugga in 
grundkunskaperna istället! 
Jag tror att det kommer att bli en utmaning med det nationella proven eftersom de testar av alla områden 
samtidigt. Områden jag ser att du kommer att behöva träna mer på är procentavsnittet och geometri med 
volymberäkningar. Det är också viktigt att du jobbar med de fyra räknesätten så att du blir riktigt säker på dessa. 
*Du har bara varit i den lilla gruppen under en kort period men jag tycker att din arbetsinsats har varit god. Du 
har visat godkända kunskaper både på provet (19p då G=15p) och på mina genomgångar. Ett område du behöver 
träna mer på är din förmåga att skriva ner hur du tänker, dina uträkningar. Det är också viktigt att du repeterar 
räknemetoder för de 4 räknesätten (finns i verktygslådan s.273-274)  
Ett annat utvecklingsområde är att passa tiderna! Tänk också på ditt språk, du har använt ord som t.ex. "blatte" 
mot klasskompisar, inte ok! 
Resten av terminen är det repetition av gamla moment i matematiken. Ta tillfället i akt att bli bättre inför det 
nationella proven. Eftersom du har legat nära G-gränsen tidigare prov så är det viktigt att du visar att du kan det 
här för att säkra slutbetyget.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4. Exempel på IUP i åk 7-9  

A. Mål och medel fram till nästa utvecklingssamtal 

 Elev______________________________ Datum(ååmmdd)_________ 

Klass_______________ 

Instruktion under samtalet 
Avsluta utvecklingssamtalet med att formulera elevens mål och medel för att nå målen och skolans och hemmets 
medel för att stödja eleven. Inled om möjligt formuleringen av medel med Börja…, Fortsätt… eller Sluta… 

1. Namn på delaktiga vid upprättandet av denna IUP.  

Eleven  
 
 

Skolan  
 
 

Hemmet  
 
 

2. Mål att nå/sträva mot och medel för att nå målen /sträva mot målen 

Elevens mål och egna medel 
för att nå/sträva mot målen 

Skolans medel för att stödja 
eleven att nå/sträva mot målen. 

Hemmets medel för att stödja 
eleven att nå/sträva mot målen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jag tä nker ta ansvar för min del av ovanstående:  

   

Eleven  Skolan  Hemmet  
 
 



Bilaga 5. Enkät till lärare 
 
1. Information 
 
a. Jag har fått tillräcklig information om införand et av skriftliga omdömen. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
 
Håller inte     Håller helt 
alls med     med 
 
Kommentar:………………………………………………………………………. 
 
b. Jag har fått information från  
 
Skolverket  ❍ 
Rektor/ledning ❍ 
Kollegor  ❍ 
Tagit reda på själv ❍ 
Övriga…………………………………. 
 
Kommentar:……………………………………………………………………….. 
 
 
c. Om du inte fått tillräcklig information, vad skulle du i så fall velat veta mer om? 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
2. Behovet av skriftliga omdömen 
 
a. Skriftliga omdömen underlättar min bedömning av eleven. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte     Håller helt  
alls med     med 
 
b. Jag har upplevt ett behov av skriftliga omdömen. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
c. Skriftliga omdömen gör att informationen till elev och föräldrar blir tydligare. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte     Håller helt 
med     med 
 
d. Det är bra att skriftliga omdömen är offentliga 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
e. Jag tycker skriftliga omdömen är nödvändiga när det gäller information om eleven. 
 



❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
 
f. Skriftliga omdömen har gjort att innehållet i utvecklingssamtalen förändrats 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
På vilket sätt i så fall?........................................................................................... 
 
Kommentar till punkt 2 ovan; Behovet av skriftliga omdömen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………  
3. Innehållet i de skriftliga omdömena 
 
a. Jag tycker att innehållet i de skriftliga omdömena bara ska gälla kunskapsmål. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
b. Jag tycker att de skriftliga omdömena ska gälla både kunskapsmål och sociala mål. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte     Håller helt 
med     med 
 
 
 
 
 
c. Det är lättare att formulera uppnående av kunskapsmål än sociala mål. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte     Håller helt 
med     med 
 
d. Det är lätt att formulera omdömen för elever som det går bra för. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
e. Det är svårt att formulera omdömen för elever i behov av särskilt stöd. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte     Håller helt 
Med     med 
 



f. Skriftliga omdömen blir otydligare för elever i behov av särskilt stöd 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
Kommentar till punkt 3 ovan; Innehållet i de skriftliga omdömena 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
Övrigt 
 
a. Vilka årskurser undervisar du i? ………………. 
 
b. Jag anser att skriftliga omdömen bidrar till bättre kontakt med vårdnadshavare.  
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte     Håller helt 
med     med 
 
c. Det är mer konfliktfyllt att formulera skriftliga omdömen än att ge muntliga omdömen. 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
d. Skriftliga omdömen kräver mer tid än muntliga omdömen 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte     Håller helt 
med     med 
 
e. Kraven på mig som lärare ökar i och med införandet av skriftliga omdömen 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
f. Fördelarna med införandet av skriftliga omdömen överväger nackdelarna 
 
❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ 
1 2 3 4 5 6 
Håller inte      Håller helt 
med     med 
 
 
Kommentar till Övrigt 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 



     


