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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka rektorers uppfattningar om skriftliga omdömen 

samt hur de tar ansvar för arbetet med dessa. Syftet var också att studera hur de 

omdömen som lärare skriver ser ut i praktiken avseende innehåll, för att se hur 

omdömena överensstämmer med rektorernas uppfattningar.  

I detta arbete har vår utgångspunkt varit de skrivningar i läroplanen (Lpo 94) och 

de allmänna råden (Skolverket, 2008) som uttrycker något om rektors ansvar samt 

elevers lärande- och kunskapsutveckling. För att få svar på våra frågor har vi 

intervjuat tio rektorer som tillsammans representerar grundskolans alla stadier samt 

studerat innehållet i 1245 skriftliga omdömen. Studien genomfördes i en mellanstor 

svensk kommun.  

Resultatet visar att rektorerna i huvudsak är positiva till skriftliga omdömen men 

att de är kritiska till det stöd de fått för implementering. Ett skäl till att rektorerna är 

positiva är de pedagogiska diskussioner som reformen medfört. Rektorerna menar att 

detta också inneburit att de stärkts i sin roll som pedagogiska ledare. Resultatet visar 

också att det råder en diskrepans mellan rektorers uppfattningar om innehållet i de 

skriftliga omdömena och hur dessa ser ut i praktiken. De skriftliga omdömena 

innehåller inte alltid beskrivningar av elevens kunskaper och utvecklingsmöjligheter. 

Däremot visade sig många omdömen fokusera på elevernas brister.  

 

Sökord: individuell utvecklingsplan, skriftliga omdömen, kunskapsbedömning, 

assessment, formative assessment, skolledare  
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Inledning  
Svensk grundskola har under det senaste decenniet ställts inför många förändringar 

med krav på en ökad och mer omfattande dokumentation av elevers kunskaper och 

lärande. En av dessa förändringar är införandet av individuella utvecklingsplaner 

med skriftliga omdömen. Andra förändringar som föreslås är fler nationella prov, 

tidigare betyg och en ny sexgradig betygsskala (Prop. 2008/09:87).  

Den individuella utvecklingsplanen ska från och med höstterminen 2008 innehålla 

skriftliga omdömen. Dessa omdömen ska ges till grundskolans alla elever, varje 

termin, i samtliga ämnen. Orsaken till detta, enligt utbildningsdepartementets 

promemoria ”En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen” (2008a) 

grundar sig på föräldrars önskemål om att den information de får om sitt barn ska ge 

klara signaler om vad som behöver förbättras för att målen ska uppnås. Ett sätt att 

öka tydligheten var att ge lärarna möjlighet att uttrycka sig i mer betygsliknande 

former. I enlighet med förslaget tog man bort det tidigare kravet på att skriftliga 

omdömen inte får ha karaktären av betyg.  

Nationella kunskapsbedömningar har enligt Pettersson (2008) utökats med 

internationella och han menar att internationell kunskapsbedömning får 

konsekvenser för den nationella styrningen av skolan. Internationella 

kunskapsbedömningar fungerar då som nulägesbeskrivningar, som definierar 

visionen om framtidens skola samt legitimerar eller diskvalificerar förd skolpolitik.  

Arbetet med de individuella utvecklingsplanerna utgör, enligt Roth (2010) exempel 

på en bedömningspraktik som blivit institutionaliserad ”där värderande 

dokumentation och utsagor produceras om, av och för individer i och utanför skolan” 

(s. 182). Detta är också, påpekar hon, en internationell trend där syftet är reglering på 

individnivå med hjälp av kontrakt och standardiserade system för dokumentation.  

Elfström (2005) och Andréasson (2007) är i sina studier kritiska till den ökande 

dokumentationen av elevers utveckling. Elfström anser att den individuella 

utvecklingsplanen är ett utvärderingsinstrument som fokuserar individen och som 

gör att det pedagogiska sammanhanget kommer i skymundan. Individen blir den som 

ska fokuseras, åtgärdas och att resultatet, trots goda intentioner, blir normalisering. 

Andréasson uppmärksammar hur lärare i sin dokumentation skriver om elever och 

vill därmed visa på skolans roll som identitetsförmedlare. Det som står skrivet följer 

eleven under hela skolgången och bidrar både till hur eleven uppfattar sig själv och 

hur eleven uppfattas av andra. Dokumentet är enligt Andréasson (2007) normativt, 
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vilket innebär att det finns maktaspekter att ta hänsyn till när det gäller 

elevdokumentationen.  

Under våren 2009 gjorde Ekot, Sveriges Radio, en undersökning där man gick ut 

till 3500 rektorer och ställde frågor med anledning av införandet av skriftliga 

omdömen. Av de 1450 rektorer som besvarade frågorna visade sig en majoritet av 

dessa vara positiva. Rektorerna ansåg att de skriftliga omdömena är bra både som ett 

förtydligande till vårdnadshavarna om hur det går för deras barn i skolan och som ett 

stöd för elevens kunskapsutveckling.  

Mot bakgrund av forskares kritik till en ökad standardisering samt en ökad 

dokumentation av elevers lärande och rektorers positiva syn på skriftliga omdömen i 

Ekots undersökning finner vi det intressant att studera skriftliga omdömen i 

förhållande till rektorers uppfattningar om dessa. Rektorers uppfattningar om 

skriftliga omdömen är särskilt intressanta med tanke på de skrivningar som finns i de 

allmänna råden (Skolverket, 2008) om rektors ansvar för såväl implementering som 

utformning. Vår ambition är också att undersöka om innehållet i skriftliga omdömen 

ger den tydlighet som rektorerna i Ekots undersökning och styrdokumenten talar om.  

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka rektorers uppfattningar om skriftliga omdömen samt hur de 

tar ansvar för arbetet med dessa. Syftet är också att studera hur de skriftliga 

omdömenas innehåll överensstämmer med rektorernas uppfattningar.  

 Hur beskriver rektorer de skriftliga omdömenas syfte och funktion?  

 Vilka förutsättningar har rektor givit den enskilda skolans lärare i samband 

med implementeringen av skriftliga omdömen?  

 Hur formulerar lärare innehållet i de skriftliga omdömena när det gäller 

elevens kunskaper, utvecklingsmöjligheter samt utveckling i övrigt?  
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Bakgrund  
Under denna rubrik presenteras vad som står skrivet i styrdokumenten för svensk 

grundskola avseende individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen. Här lyfter 

vi också fram den litteratur och forskning, både svensk och internationell, som vi 

fördjupat oss i med anledning av vår studie. Studien innehåller två delar där den 

första delen handlar om att undersöka rektorers uppfattningar om skriftliga 

omdömen och hur de ansvarat för implementeringen av dessa. I studiens andra del 

undersöker vi hur de omdömen som lärarna skriver ser ut avseende innehåll när det 

gäller elevens kunskaper och färdigheter, utvecklingsmöjligheter samt utveckling i 

övrigt till exempel social utveckling.  

Rektor är, enligt de allmänna råden (Skolverket, 2008), ytterst ansvarig för de 

skriftliga omdömen som lärare skriver. Därför fann vi forskning om rektors ansvar 

samt möjligheter att ta detta ansvar vara relevant. Vi har också tagit del av forskning 

som anknyter till skriftliga omdömen, i huvudsak forskning om bedömning och 

betyg. Dessutom har vi fördjupat oss i litteratur och forskning som handlar om 

elevdokumentation och dess konsekvenser. 

Vad säger styrdokumenten?  

Det ansvar rektor och lärare har för att informera elevens vårdnadshavare beskrivs 

i såväl grundskoleförordningen, läroplanen som i de allmänna råden. Det är enligt 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94), rektor som har det övergripande ansvaret för att skolans verksamhet 

inriktas på att eleverna ska nå de nationella målen. Rektor har också ansvar för att 

skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till dessa. Det ansvar för 

skriftliga omdömen som rektor har när det gäller utformningen av dessa beskrivs i 

skolverkets allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen (2008). I grundskoleförordningen (1994:1 194) beskrivs det ansvar som 

lärare och rektor har för att ge information om hur elevens kunskapsutveckling och 

sociala utveckling bäst kan stödjas. Läraren ska fortlöpande informera om elevens 

skolgång och minst en gång per termin ha ett utvecklingssamtal med eleven och 

elevens vårdnadshavare. Grunden för den information som ges vid 

utvecklingssamtalet ska vara en utvärdering av elevens utveckling relaterat till 

läroplanens och kursplanernas mål.  

 
Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan  
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1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven 
får undervisning i, och  
2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas 
så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.  (1994:1 194, 7 kap. 2 §)  
 

Kravet på en framåtsyftande individuell utvecklingsplan för alla elever infördes i 

juli 2005. Enligt utbildningsdepartementet var orsaken att den information som gavs 

vid utvecklingssamtalet tydligare skulle kopplas till de nationella målen. Den 

individuella utvecklingsplanen skulle sammanfatta vilka insatser som behövdes för 

att eleven skulle utvecklas och nå målen i kursplaner och läroplan. Samtidigt 

betonades att dessa planer inte fick ha karaktären av betyg eftersom 

dokumentationen inte skulle användas som ett omdöme om elevens resultat utan 

utgöra en plan för fortsatt utveckling och lärande (Dnr U2004/2868/S).  

Tre år senare, i juli 2008, reviderades direktiven vilket innebar att elevens 

individuella utvecklingsplan nu inte längre enbart skulle vara framåtsyftande utan 

även tillbakablickande. Den skulle innehålla skriftliga omdömen som beskriver 

elevens kunskapsutveckling i alla ämnen som denne fått undervisning i samt en 

beskrivning av hur elevens fortsatta utveckling ska stödjas och stimuleras. Orsaken 

till denna revidering menar man i departementspromemorian 

(Utbildningsdepartementet, 2008a) är att informationen om elevernas 

kunskapsutveckling i de tidigare årskurserna inte varit tillfredställande. Det är rektor 

och lärare som beslutar om informationens form och innehåll för att den ska kunna 

anpassas till verksamheten och eleverna vid den enskilda skolan. Lärarna ges 

dessutom möjlighet att uttrycka sig i mer betygsliknande former. De skriftliga 

omdömena ska utformas, med utgångspunkt i kursplane- och läroplansmål så att 

elevens kunskaper och prestationer framgår. Om rektor så beslutar kan 

utvecklingsplanen också innehålla elevens utveckling i övrigt, till exempel social 

utveckling. Då en skola ger skriftliga omdömen om elevens utveckling i övrigt, bör 

information ges så att det framgår vilka mål eleven är bedömd mot och vilken lärare 

som är ansvarig. Informationen i de skriftliga omdömena ska anpassas till 

betygssystemets olika steg i de årskurser där eleverna får betyg.  

Hösten 2008 utkom skolverket med nya allmänna råd och kommentarer eftersom 

den individuella utvecklingsplanen nu också ska innehålla skriftliga omdömen. Här 

beskrivs det arbete som ligger till grund för såväl den summativa som formativa 

funktion skriftliga omdömen är tänkt att ha. Man menar att arbetet med att skriftligt 

dokumentera elevens lärande och kunskapsutveckling ”är ett stöd i lärares arbete 
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med att bedöma elevens kunskaper i relation till de nationella målen” (2008, s.12). 

En förutsättning för detta arbete är dock att de nationella målen är tydliggjorda samt 

att bedömningarna är sakliga och grundar sig på en analys av var eleven befinner sig i 

sin kunskapsutveckling. Vidare betonas vikten av att elevens samtliga lärare 

involveras i arbetet med att utvärdera och bedöma elevens resultat. Detta för att 

bilden av elevens utveckling och lärande ska bli så allsidig som möjligt. Om eleven 

riskerar att inte nå de nationella styrdokumentens mål är det viktigt att det framgår 

av elevens omdöme, eftersom man då måste komplettera den individuella 

utvecklingsplanen med ett åtgärdsprogram. De bedömningar som görs utgör också 

underlag för den framåtsyftande planeringen av undervisningen.  

Det skriftliga omdömet kan enligt de allmänna råden (2008) utformas som text 

eller som symboler. Utformas omdömet med hjälp av symboler eller kryss i en mall så 

är det viktigt, menar man att ”omdömet kompletteras med en mer nyanserad 

beskrivning för att göra informationen om elevens kunskaper tydlig” (s. 15). Det 

påpekas också att ett skriftligt omdöme inte är nationellt standardiserat och därför 

inte kan likställas med ett betyg även om det får vara betygsliknande.  

Kunskapsbedömning  
Elever har historiskt sett alltid blivit bedömda även om syftet med bedömningen 

varierat. Bedömning i svensk skola är nog för de flesta nära förknippat med betyg. I 

pedagogiskt uppslagsverk (1996) beskrivs bedömning som ”värdering av någon eller 

något. B används i skola och utbildning för att få en uppfattning om den studerades 

prestationer eller förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet i en kurs eller 

utbildning”.  

Historiskt sett är inte bedömning av elever något nytt vare sig när det gäller 

skriftliga omdömen eller betyg. Redan på 1600-talet skulle den avlämnande skolan 

berätta hur långt lärjungen hunnit i sina studier, medan man i början på 1800-talet i 

den skriftliga informationen i form av betyg skulle ge information om ”seder, 

uppförande, kunskaper samt flit och bärgning” (Andersson, 2010, s. 2). Vid 1900-

talets början fanns det i samhället en uppfattning om att varje individ föds med ett 

visst mått av intelligens och i västvärlden inleddes en period av intelligenstester. Den 

omfattande testningen motiverades bland annat av samhällets ”behov av 

vetenskapligt accepterade metoder för att sortera människor för olika sociala 

positioner” (Korp, 2003, s. 31). Idéer om jämlikhet och en fokusering på individen 

och dennes möjligheter att förverkliga sina livsplaner, genom till exempel 
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utbildningsmeriter istället för det sociala ursprunget, var andra motiv för denna tids 

testning. Sambandet mellan utbildningskvalifikationer och framtida möjligheter har 

under de senaste decennierna minskat vilket har bidragit till en legitimitetskris för 

skolan som därmed fått det svårt att motivera elever. Den uppmärksamhet som 

kunskapsbedömning fått under senare delen av 1900-talet är enligt Korp (2003) en 

konsekvens av den förändring som skett inom utbildningssystemet och behovet av att 

finna nya vägar för att motivera elever. Elevers bristande motivation för skola och 

skolarbete är något som Giota (2006) också lyfter fram. Hon menar att genom att 

fokusera elevers brist på motivation riskerar lärares bedömning att leda bort från 

styrdokumentens mål och bedömningskriterier. Giota påpekar att det inte räcker med 

enkla förklaringsmodeller för att förklara bristande motivation. ”Det krävs att vi lyfter 

fram elevernas perspektiv på skolan och på deras skolgång som ett betydelsefullt 

underlag till våra bedömningar av deras lärande och kompetenser” (s. 111).  

De senaste decenniernas pedagogiska forskning har inneburit en förändrad syn på 

bedömning. Många forskare talar om ett paradigmskifte där ”Förändringarna gäller 

vad, hur och varför man bedömer och vem som bedömer” (Korp, 2003, s. 56). 

Shepard (2000) är en av dem som konstaterar att det skett ett paradigmskifte när det 

gäller synen på bedömning. Hon menar att för att förstå detta skifte måste det ses i 

ljuset av dagens teorier om lärande och undervisning, men att vi också måste veta 

något om det som varit.  

 
It is important to know where traditional views of testing came from and to appreciate how 
tightly entwined they are with past models of curriculum and instruction, because new 
theories are defined and understood in contrast to prior theories. More importantly, 
however, dominant theories of the past continue to operate as the default framework 
affecting current practices and perspectives (s. 3-4).  
 

I samband med läroplansarbetet (Läroplanskommittén, 1992) fördes en diskussion 

om kunskapssyn där avsikten var att uppmärksamma mångfalden i att uttrycka 

kunskaper. De fyra begreppen förståelse, förtrogenhet, fakta och färdighet skulle 

representera olika aspekter av att kunna något. ”Poängen med att skriva fram fyra 

former var en slags markering mot att reducera skolkunskaper till enbart vissa slags 

kunskaper eller aspekter av kunnande ” (Carlgren, 2002, s.21). Lundahl (2007) tillhör 

de som framhåller att kunskapsbedömning inte kan skiljas från kunskapssyn. Olika 

sätt att bedöma hänger samman med hur vi i olika tider sett på kunskap och han 

menar att det finns en direkt koppling mellan hur vi bedömer kunskaper och elevers 

lärande.  
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När den svenska grundskolan i början på 1990-talet övergick från ett relativt 

bedömningssystem till ett mål- och kunskapsrelaterat innebar detta en förändrad syn 

på det som skulle bedömas. ”Från att mäta elevers kunskaper för rangordning till att 

bedöma deras kunskaper för att se kvaliteter i kunnandet och för 

kunskapsutvecklingen” (Pettersson, 2010, s. 8). Tidigare hade skolan och lärarna 

krav på sig att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i enskilda ämnen, medan 

man idag också ska bedöma förmågor som till exempel kritisk tänkande, kreativt 

skapande och kommunikativ förmåga. Detta medför att skolan och lärarna måste 

finna andra modeller och sätt att tänka kring dokumentation, bedömning och 

utveckling av kunskap (Lindström, 2005). Synen på kunskap, lärande och ämne är 

central för bedömning och det är läroplanens syn på vad som är viktig kunskap som 

ska lyftas fram. Fokus ska ligga på bedömningens grundfrågor – varför, vad, hur, vem 

och när, menar Pettersson (2010), som också påpekar vikten av att vara medveten om 

bedömningens svagheter och styrkor. Valet av vad som ska bedömas innebär att 

något annat väljs bort, men urvalet ger också signaler om vad som är viktigt att 

kunna. ”En viktig utgångspunkt vid bedömning är att göra det väsentligaste 

bedömbart och inte det enkelt mätbara till det väsentligaste” (s. 10). Hon menar att 

bedömningen måste vara allsidig eftersom vi lär oss på olika sätt och 

bedömningsverktyget måste mäta det som avses för att kunna beskriva elevens 

kunskap och kunskapsutveckling.  

Skolans uppgift att utveckla elevens förmåga att bedöma är något som beskrivs i 

läroplanen (Lpo 94) enligt vilken skolan ska sträva efter att varje elev ”utvecklar 

förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (s. 16).  

Betyg  

Dagens betygssystem är en anpassning till den förändring som skedde under 1990-

talet då man gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning i svensk grundskola. 

De senaste åren har återigen frågan om betyg stått i fokus i svensk skola, något som 

Andersson (2007) ställer sig frågande till. Han hänvisar till skolverket som år 2000 i 

sin nationella utvärdering av den mål- och kunskapsrelaterade betygssättningen kom 

fram till att såväl elever som föräldrar är nöjda med utvecklingssamtalen. Man fann 

också att betygen ibland uppfattas som nyanslösa och trubbiga som verktyg för 

lärande och utveckling samt att betyg har en styrande effekt på lärandet. Det 

sistnämnda är, enligt Andersson väl känt i forskarvärlden. Linde (2003) menar att 
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man inte kan göra ett betygssystem utan kunskapsteoretiska ställningstaganden. När 

man mäter kunskap för att sätta betyg gör man en kvalitativ mätning, vilket ”innebär 

att ett betygssystem bör konstrueras på grundval av ställningstaganden om vad 

kunskapsskillnader består i” (Linde, 2003, s. 21). Problemen med betygssystemet är 

inte av mätteoretiskt slag utan handlar om hur lärare kan tolka betygskriterierna. 

Många nivåer i en betygsskala leder till ”ett ytligt memorerande i motsats till ett 

helhetsbetonat och djupinriktat lärande som förespråkas i de nuvarande 

läroplanerna” (Andersson, 2007, s. 62). Det finns en risk, menar han, att antalet prov 

ökar när läraren behöver svara på frågor om vad betygsstegen står för, vilket i sin tur 

kan bidra till att kunskaperna blir ytligare och mer mätbara (Andersson, 2002). 

Linde (2003) anser också, i likhet med Andersson, att det är viktigt att hålla nere 

antalet betygssteg för att inte riskera att den kunskapssyn som präglar läroplanen 

fördärvas. Om betygsstegen blir fler, menar han, får läraren problem med att 

differentiera eftersom det inte framträder så stora skillnader i sätt att tänka, uppfatta 

och förstå. Det blir då lätt att räkna antalet preciseringar till kriterierna vilket medför 

att det blir en kvantitativ kunskapssyn som kommer att prägla lärarens 

betygssättning.  

I skolverkets nationella kvalitetsgranskning (2000) kunde konstateras att för de 

elever som är i behov av särskilt stöd har inte betygen någon stimulerande effekt. Då 

innebär, enligt Andersson (2002) identifieringen av dessa bara en stämpling och en 

bekräftelse på misslyckanden. Betyg uppfattas för många elever inte enbart som ett 

betyg utan som något som är knutet till hela personligheten. Linde (2003) anser att 

det är kursplanernas höga ambitionsnivå som bidrar till att elever inte når målen i 

årskurs nio. Dessa krav är i vissa fall högt ställda för en sextonåring och de som ännu 

inte når målen kanske gör det senare i livet. Att en del elever inte når målen behöver 

inte betyda att skolan har misslyckats. Han menar att problemet inte kan avhjälpas 

med tidigare betyg eller fler betygssteg när det som krävs är åtgärder i det inre 

pedagogiska arbetet där lärare behöver veta hur elever tänker, uppfattar och förstår 

och löser problem. Detta för att kunna informera elever och vårdnadshavare på ett 

nyanserat sätt och kunna ge stöd för elevers planering och fortsatta studier. Linde 

menar att om man tror att det är ett tecken på kris att vissa elever inte når målen vid 

en viss tidpunkt så har man missförstått vad betyg kan informera om.  

Andersson (2007) framhåller att betyg varit och är i första hand ett 

urvalsinstrument och att det finns andra instrument som bättre kan uppmuntra till 
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fördjupade kunskaper. Han menar att utvecklingssamtal och elevportfolio 

tillsammans med de individuella utvecklingsplanerna ”ger en mer nyanserad och 

elevcentrerad information som alla elever kan stärkas av” (Andersson, 2007, s. 64). 

Införandet av skriftliga omdömen, med ändringen i skolförordningen om att dessa 

numera får vara betygsliknande, är enligt Andersson (2010) ett led i att så 

småningom få möjlighet att utöka betygssättningen i svensk skola. Han poängterar 

också det motsägelsefulla i att omdömena får vara betygsliknande trots att de ska ha 

en annan funktion än betyg. När det gäller frågan om tidigare betyg så menar 

Andersson att den betygssättning vi har idag är fullt tillräcklig i sin funktion som 

urvalsinstrument. ”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” (s. 17). 

Summativ och formativ bedömning  

Det finns ingen entydig definition av det som vi i dagligt tal benämner summativ 

och formativ bedömning. Summativ bedömning kan beskrivas som en summering av 

en elevs kunskaper vid en viss tidpunkt i förhållande till aktuella mål. (Björklund 

Boistrup, 2005; Pettersson, 2010; Sadler, 1989). Syftet är enligt Korp (2003) 

dessutom att ge en tillförlitlig bild av ”kvalitativa och kvantitativa aspekter av 

elevernas lärande som är relevanta i förhållande till undervisningsmålen, och att 

värdera och tillskriva dessa någon form av betyg eller omdöme” (s. 77). Hon menar 

att det också finns ett syfte som är kopplat till skolans ansvar när det gäller att ge 

eleverna den utbildning de har rätt till. Formativ bedömning kan beskrivas som 

bedömning för elevers lärande där processen står i fokus. Bedömningen utgör en del 

av undervisningen, bygger på dialog mellan lärare och elev, innefattar elevens 

självvärdering och ligger till grund för lärarens fortsatta planering av undervisningen 

(Björklund Boistrup, 2005; Korp, 2003; Pettersson, 2010). Pettersson menar att 

dessa begrepp nu övergivits och att man idag pratar om bedömning i formativ och 

summativ mening eftersom en summativ bedömning även kan användas i formativt 

syfte. De engelska termerna assessment for learning och formative assessment 

används av många synonymt men Wiliam (2009) poängterar att det finns viktiga 

skillnader och han hänvisar till sin och Paul Blacks definition.  

 
Assessment for learning is any assessment for which the first priority in its design and 
practice is to serve the purpose of promoting pupils’ learning. In thus differs from 
assessment designed primarily to serve the purposes of accountability, or of ranking, or of 
certifying competence. An assessment activity can help learning if it provides information to 
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be used as feedback, by teachers, and by their pupils, in assessing themselves and each other, 
to modify the teaching and learning activities in which they are engaged. Such assessment 
becomes ‘formative assessment’ when the evidence is actually used to adept the teaching 
work to meet the learning needs (Wiliam, 2009, s .8).  
 

Wiliam (2009) menar att termen assessment for learning ger uttryck för avsikten 

med bedömningen medan termen formative assessment talar om bedömningens 

faktiska funktion. Fokus på vad bedömningen gör snarare än intentionerna med den 

är grunden för idén om feedback. Black och Wiliam (2001) pekar på ett antal faktorer 

som är viktiga för att bedömningen ska gynna lärandet. Deras slutsats är att 

bedömning som gynnar lärande grundar sig på feedback till eleven för att denne ska 

bli medveten om vilka kvaliteter arbeten och prestationer visar, vad lärandet ska 

fokuseras på framöver samt hur detta arbete ska göras. Förmågan att kunna bedöma 

sig själv är något av det viktigaste när det gäller formativ bedömning och bidrar till 

att eleven utvecklar sin metakognition, det vill säga lär om sitt eget lärande (Shepard, 

2000). Enligt Black och Wiliam (2001) finns det dock faktorer som kan hindra 

elevernas lärande i form av att läraren tenderar att bedöma kvantitet snarare än 

kvalitet, att läraren fokuserar mer på poäng- och betygssättning än att ge eleven råd 

om förbättringar och att läraren fokuserar mer på elevens uppförande och beteende 

än att stödja dennes lärande.  

Idealeleven 

Läroplanens (Lpo 94) första del handlar om skolans värdegrund och uppdrag. Där 

betonas att det är skolans uppgift ”att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

/.../ Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten” (s. 3). Eleven skall i skolan ”möta respekt för sin person och sitt 

arbete” (s. 7). Även i efterföljande del betonas genomgående skolans ansvar då det 

handlar om mål och riktlinjer för normer och värden, kunskaper samt elevernas 

ansvar och inflytande. Mål och riktlinjer för skola och hem beskriver ett gemensamt 

ansvar för elevernas skolgång där skolan och vårdnadshavarna ”skall skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande” (s. 14).  

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) anser att när man i ett elevdokument 

beskriver elevens sociala utveckling i termer av ansvarstagande då är det skolans 

insatser för att möjliggöra eller öka ett ansvarstagande som ska beskrivas. Att i sin 

bedömning av en elev använda sig av formuleringen ”bristande ansvarstagande” är 

enligt dessa inte professionellt. De pekar på att det får konsekvenser när man 
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beskriver elever skriftligen, nämligen hur den som läser det skrivna uppfattar eleven 

som person och att detta inte minst gäller hur eleven kommer att uppfatta sig själv.  

 
Om ett barns dokumentation ensidigt uttrycker ett enstämmigt tvivel om elevens möjligheter 
att nå målen i skolår 3 i svenska och matematik, eller i skolår 5 eller 9 i alla ämnen, blir 
rösterna om självet snarare till en monolog än en fruktbar polyfoni (Andréasson & Asplund 
Carlson, 2009, s. 133).  
 

Därför menar de att det är viktigt att dokumenten som skrivs om en elev blir både 

mångstämmiga och nyanserade och handlar om elevens utvecklingsmöjligheter på 

väg mot målen och inte om elevens tillkortakommanden. Hofvendahl (2006) vill 

påminna om att lärare varje gång de står inför uppgiften att kommentera en elevs 

prestationer står i en valsituation. De kan, menar han, till exempel välja mellan 

kommentarer av slaget nästan alla rätt, i princip alla rätt eller så gott som alla rätt 

istället för att säga ett enda fel. I de fall läraren önskar föra på tal vad eleven behöver 

utveckla är detta också fullt möjligt att göra ”utan att ta vägen via ett bristperspektiv” 

(s. 70). Trots ett samstämmigt budskap i skrifter och styrdokument om vikten av att 

lyfta fram det positiva och att stärka eleven för att nå framgångar, har han funnit flera 

exempel som tyder på att felsökande intimt hänger samman med fenomenet lärare 

och skola. I de allra flesta fall gick lärarna i Hofvendahls studie miste om tillfällen att 

fira elevens framgång. Om läraren fokuserar på fel och brister finns risken att 

eleverna inte vågar göra nya försök och prova fler gånger i rädsla för att begå misstag 

eller återigen misslyckas. Denna rädsla står då i vägen för elevens fortsatta lärande 

och utveckling. Dessutom är det troligt att lärarens och skolans fokus på brister 

riskerar få till följd att eleven själv kommer att tänka och handla på samma sätt.  

Andréasson (2007) anser att det behövs en diskussion om skolans roll som 

identitetsförmedlare. Hon efterlyser både medvetenhet och kunskap om hur språket i 

en elevdokumentation påverkar elevers identitetsbildande. Idealeleven som skolan 

idag inriktar sig på att forma behöver inte kontrolleras och övervakas. Den är 

självständig, självreglerande, aktiv, motiverad, socialt kompetent och kan ta ansvar 

för sitt skolarbete. När en elevplan skrivs görs detta i syfte att påverka ett lärande 

eller ett beteende, vilket ger uppdraget en normativ riktning. Andersson (2010) anser 

att många av de skriftliga omdömen han studerat kan liknas vid ”tips” om sådant 

läraren tycker att eleven ska ändra på för att lyckas i sitt skolarbete och bättre passa 

in. Han menar att skolans disciplinerande funktion framkommer i omdömena, där 

det blir tydligt vilken norm eleven förväntas leva upp till. Skolverket (2010) 

uppmärksammar också att ”en tydligt normativ bild av den ideala och önskvärda 
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eleven” (Skolverket, 2010, s. 21) framträder i de omdömen som handlar om elevens 

övriga utveckling. De anser också att de frågeformulär som används för elevernas 

självvärdering på många skolor förmedlar bilden av idealeleven. Dessutom är 

kriterierna som anges för dessa efterfrågade förmågor och egenskaper av socialt och 

personligt slag högt ställda och saknar ofta tydlig förankring i läroplanen.  

Ett gott elevskap i dagens skola handlar, enligt Bartholdsson (2008) om att ha rätt 

inställning, vara positiv och ansvarstagande. ”Att ’vara stor’, ta ansvar, behärska tids- 

och rumsstrukturerna och balansen mellan individ och kollektiv är således viktiga 

färdigheter för en kompetent elev som representant för en klass” (s. 95). Hon hävdar 

att lärarna, för att skapa den normala eleven, använder sig av vänlig maktutövning i 

stället för forna tiders disciplinering. Ordningsfrågorna har omformulerats och 

handlar numera om känslor, ansvar och sociala färdigheter. Den vänliga 

maktutövningen är vänlig och omsorgsinriktad, men är dock en styrning mot mål, 

både de vardagliga och de som står skrivna i styrdokumenten. Bartholdsson anser det 

vara viktigt att skolan känner igen sina handlingar som maktutövning för att också 

känna igen när maktutövningen missbrukas.  

Rektors ansvar och förutsättningar  

Historiskt sett har skolledaryrket ändrat karaktär från att ha varit ”en bisyssla för 

en folkskollärare eller utgjort kronan på verket i läroverkslärarkarriären” (Ekholm et 

al, 2000, s.24) till att idag vara en mer specifik yrkesroll med egen yrkesidentitet. 

Denna förändring har skett i takt med att skolor vuxit och blivit omfattande 

organisationer med många anställda. Men skolledares yrkesroll har också formats av 

den organisatoriska ram i vilken de befunnit sig. Den organisatoriska ramen styrs av 

förväntningar från såväl lärare, närmaste överordnade som skolhuvudman. Med 

ramfaktorteorin som utgångspunkt kan man enligt Lundgren (2000) relatera till tre 

former av styrning; juridisk reglering, ekonomisk- och ideologisk styrning. Lundgren 

menar att det inte är en mekanisk styrprocess som kan styra skolan som institution. 

Det är utifrån historiskt formade traditioner som uppfattningar om mål, innehåll och 

medel måste förstås. Skolan är både oberoende och beroende i förhållande till det 

samhälle som finns runt omkring. Berg (2003) pekar på den komplexitet som är 

utmärkande för skolan och skolor och menar att skolan som institution har ett uttalat 

uppdrag gentemot staten samtidigt som skolan av samhället förväntas genomföra 

mer outtalade uppdrag. Enligt honom är det mellan dessa strukturer som utrymmet 

för skolutveckling finns.  
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Upptäckandet och erövrandet av detta frirum kan ses som en implementeringsprocess som 
handlar om relationer mellan det arbete som utförs av skolor som organisationer, och den 
verksamhet som skolan som institution ålägger skolor som organisationer att genomföra 
(Berg, 2003, s. 34).  
 

Berg (2003) hänvisar till implementeringsforskningens två synsätt, där det i ”top - 

down” perspektivet är politiker som fattar principiella beslut och förvaltning som 

genomför dessa. ”Bottom - up” perspektivet utgår från att de som ska verkställa 

besluten utgörs av starka professioner som har tolkningsutrymme när det gäller 

innehåll och form i implementeringsarbetet. Hur beslut tas emot är beroende av den 

aktörsberedskap som finns hos de grupper som är föremål för aktuellt beslut.  

 
Aktörsberedskapen avser kunskaper, färdigheter och förhållningssätt bland dessa grupper, 
men också mottagligheten i de organisatoriska strukturer där intentionerna av 
beslutsfattarna är tänkta att omsättas i handlingar (s. 35) . 
 

Både det övergripande ansvaret för verksamheten som helhet och det särskilda 

ansvaret för skolans resultat beskrivs i läroplanen (Lpo 94) under rubriken ”Rektors 

ansvar”. Rektors särskilda ansvar beskrivs i sexton olika punkter som bland annat 

handlar om att se till att personalen får den kompetens den behöver, om ansvaret för 

elevernas arbetsmiljö, att undervisningen samordnas eller att samarbetsformer 

mellan skola och hem utvecklas. Det ansvar som rektor har när det gäller skriftliga 

omdömen finns beskrivet i skolverkets allmänna råd (2008). Där poängteras rektors 

ansvar när det gäller att fatta beslut om omdömenas utformning samt om dessa ska 

omfatta elevens utveckling i övrigt. Det åligger också rektor att ge lärarna 

förutsättningar för ”att skapa ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med den 

individuella utvecklingsplanen” (s. 10). 

Dovermark (2007) anser att senare års decentralisering och skolreformer medfört 

en ansvarsförskjutning elever, lärare och skolledare emellan. Sådant som förut varit 

lärarens ansvar har nu blivit elevernas medan skolledaren lägger över sitt ansvar på 

lärarna. Trots att skolledarna i Dovermarks studie uttryckte en medvetenhet om 

strukturella problem som leder till att elever misslyckas i skolan, ansågs 

misslyckandena kunna hindras genom att lärarna mötte eleverna på deras 

individuella nivåer, tillhandahöll olika lärmiljöer och skapade en lust för lärande hos 

eleverna. Om eleverna misslyckades med att känna tillit till sin förmåga och att 

reflektera över sitt lärande för att veta vad de lärt sig och vad de behövde lära sig, sågs 

detta av skolledarna som ”ett resultat av lärarnas tillkortakommanden och/eller 

elevernas felval”(Dovermark, 2007, s. 138). Hon uppmärksammar att skolledarna 
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inte problematiserar sin egen roll utan endast elevernas och lärarnas och hon noterar 

att de dessutom verkar tycka att det som sker i den organisation där de själva är 

ledare är någon annans ansvar. Dovermark (2007) ställer frågan ”Vem tar ansvar när 

ansvar hela tiden delegeras nedåt i den ’flexibla organisationen’?” (s. 138).  

De förutsättningar som ges till rektor är dock avgörande för hur denne kan ta sitt 

ansvar som ledare för skolans verksamhet. I skolverkets nationella 

kvalitetsgranskning (1998), där rektor som styrfunktion i en decentraliserad skola 

granskats, nämns bristande organisation på kommun- och skolnivå, otydliga 

ansvarsvägar, otillräckligt delegerade resultatansvar och befogenheter samt ett 

kringskuret friutrymme för att lösa uppgifter i till exempel ekonomiska frågor, som 

försvårande faktorer för rektorernas arbete. Där menar man också att rektor har 

alltför många medarbetare att vara både pedagogisk, strategisk och operativ ledare 

för. Satsningar på utbildning i ledarskap och fördjupade kunskaper om 

utvecklingsarbete kopplat till målstyrning rekommenderas för att stötta både 

rektorers och lärares arbete.  

Inom forskningen beskrivs rektorers förutsättningar utifrån olika perspektiv och 

fokus. Ärlestig (2008) och Törnsén (2009) har i varsin studie inom 

forskningsprojektet Structure, Culture, Leadership – prerequisites for successful 

schools? studerat rektorers och lärares kommunikation och ledarskapsprocesser. 

Ärlestig fann i sin studie om rektorers och lärares kommunikation att många lärare 

sällan samtalar med sin rektor om lärande och undervisning. Rektor gör sällan 

klassrumsbesök eller ger lärare feedback trots sitt pedagogiska ledaruppdrag. 

Kommunikationen mellan rektor och lärare är beroende av den organisationskultur 

som råder på skolan och vilka rutiner som finns. Detta medför enligt Ärlestig att den 

kommunikation som förekommer tas för given och att den inte används som ett 

verktyg för ledarskap. Ofta är det initiativ från enskilda lärare som styr samtalstiden 

med rektor vilket också innebär att tiden för samtal blir ojämnt fördelad mellan 

lärare. De skolor som är framgångsrika i relation till nationella kunskaps- och sociala 

mål har rektorer som kommunicerar om läroplansuppdraget. ”De gjorde fler 

klassrumsbesök och använde kommunikation på ett flerdimensionellt sätt. 

Förmedlandet av information blandades med tolkning och bekräftelse/feedback”( s. 

64). Skolans organisationsstruktur, kultur, ledarskap och interna 

kommunikationsprocess påverkar varandra. Ärlestig menar att både vad och hur 

rektor kommunicerar har betydelse för skolans resultat, direkt eller indirekt. 
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Resultatet i skolorna påverkades dock mer av hur rektor ledde 

kommunikationssystemet än dennes förmåga att kommunicera.  

Törnsén (2009) har studerat rektorers ledarskap för att identifiera de 

ledarskapsprocesser som leder till framgång. Hon menar att förutsättningarna för att 

lyckas i sitt ledarskap är att rektor dels förstår de nationella förväntningar och krav 

som finns och dels gör det möjligt för lärarna att i sin tur ”förstå, lära om, och 

genomföra förändringar för ökad måluppfyllelse för elever” (s. 65). För att detta ska 

bli möjligt krävs ett väl fungerande samarbete med lärare, skolchef och kommunala 

skolpolitiker. När det gäller ansvaret som pedagogisk ledare prioriterar inte 

rektorerna det i samma utsträckning som chefsuppdraget enligt lärarna i Törnséns 

studie. Lågprioriterat anses också ansvaret för lärares kompetensutveckling, 

kunskapsmålen, uppföljning och utvärdering av verksamheten mot nationella och 

lokala mål och samspel med omvärlden vara. I stället är det skolans sociala mål, att 

inrikta verksamheten mot nationella mål och skrivandet av lokal arbetsplan som 

lärarna ansåg att rektorerna prioriterade i högre grad. När rektorerna själva fick 

beskriva vilka förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt ledarskap nämner de 

ett begränsat ansvarsområde, tillgång till stödfunktioner i kommunen, möjligheter till 

avlastning för att få tid att tänka, tid till verksamheten och samspel med till exempel 

föräldrar. Rektorernas egna förutsättningar, egenskaper, kunskaper, 

utbildningsbakgrund lyftes också fram som betydelsefulla, liksom både rektorers och 

lärares förhållningssätt till uppdraget, förändringar och människor. Särskilt viktigt 

ansågs rektors samspel med lärarna vara. I Törnséns studie visar det sig att rektorer 

på framgångsrika skolor i högre grad än andra tar ansvar för de nationella 

uppdragen. Dessa rektorer skapar både förutsättningar för undervisning och lärande 

och leder skolans kärnprocesser i form av undervisning och lärande enligt uppdraget 

i läroplanen. Detta innebär att rektor ändrar strukturer, skapar tid och rum så att 

lärarna kan samarbeta i arbetslag, men också att rektor gör klassrumsbesök, 

återkopplar och analyserar skolresultat och relaterar dessa till undervisning och 

lärande.  

Många av dagens utbildningsproblem beror på förutsättningar som skolledare och 

lärare inte rår på menar Hargreaves och Fink (2008). Den reform- och normrörelse 

som har skett och sker inom utbildningssystem har blivit alltmer ohållbar där målet 

är att ständigt höja kraven och därmed standarden i skolan. Tecken på framgång blir  
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kollektiva antaganden och påståenden om att nivåerna kan och måste höjas för alla, överallt, 
hela tiden. Dåliga resultat får inte tolereras. Misslyckande är inget alternativ. Om resultaten 
inte räcker blir svaret att skärpa kontrollen över lärare och läroplan, byta ut ledare eller lägga 
ned skolan. Raska förändringar. Snabblösningar. Inga gränser (Hargreaves & Fink, 2008, s. 
20).  
 

Hargreaves och Fink (2008) ger exempel från USA och Kanada där standardisering 

och snabba genomgripande förändringar har fått negativa konsekvenser för såväl 

elever, lärare och rektorer. Genom att snäva in läroplanen har den 

klassrumskreativitet som är avgörande för att alla elever ska lära sig förstörts. 

Ämnesbaserade och innehållstyngda normer har definierats och utformats så att de 

främjar redan gynnade skolor medan andra straffas. De menar att lärares 

självförtroende och kompetens har undergrävts eftersom reformtakten gjort att de 

saknar tid för att tillgodose elevers behov eller bedöma deras arbeten. 

Yrkesgemenskapen har urholkats eftersom lärare kämpar isolerat för att klara av 

reformernas enorma krav. Dessa krav har också utvecklat ett förändringsmotstånd 

hos de lärare som befinner sig i mitten av eller slutet på sin yrkeskarriär. De snabba 

förändringarna har också medfört en karusell av rektorsbyten i kombination med att 

fler rektorer lämnar yrket i förtid. Standardisering och likriktning är dock på väg att 

överges, menar Hargreaves och Fink och de lyfter fram åtgärder som nu genomförts i 

ett antal länder. Dessa åtgärder utgår från ett hållbart ledarskap och hållbara 

förbättringar. Exempel på åtgärder som genomförts är att dra ner på antalet 

standardprov till förmån för lärarutformade bedömningar, färre bestraffningar mot 

underpresterande skolor och större frihet för lärarna att anpassa undervisningen till 

eleverna. Andra exempel fokuserar på vikten av att locka till sig och behålla duktiga 

lärare samt värdet av ledarskap.  

Hargreaves och Fink framhåller sju hållbarhetsprinciper för ledarskap och 

förändring i skolor och skolsystem. De utgår från en definition där ”hållbart 

ledarskap och hållbar förbättring inom utbildningen bevarar och utvecklar ett 

djupgående lärande för alla som sprids och varar, och på sätt som inte skadar utan 

ger positiva resultat för andra, nu och i framtiden” (s. 26). De sju principerna är djup, 

längd, bredd, rättvisa, mångfald, resursrikedom och bevarande. Djup, sätter 

lärandet i centrum, ett lärande som ofta är långsamt och därmed kritiskt, 

eftertänksamt och tankfullt. Skolledaren är den som försvarar lärandets djup mot 

kortsiktiga resultat. Längd, handlar om vikten av hållbara, bestående förbättringar 

även vid rektorsbyten. Bredd, ett varaktigt ledarskap ”som är medvetet fördelat över 

en hel skola eller ett helt system. Det känner ett genuint delat ansvar som tas i samma 
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grad som det ges”(Hargreaves & Fink, 2008, s. 120). Rättvisa, ett hållbart ledarskap 

som tänker på såväl den egna skolan som de omgivande. Mångfald, främjas av ett 

hållbart ledarskap där man undviker likriktade standardiseringar. Man arbetar för att 

skapa sammanhållning och öppnar upp för nätverkande kommunikationer. 

Resursrikedom, bevaras av ett hållbart ledarskap genom att detta hushållar med sina 

resurser såväl personer som pengar. Bevarande, det hållbara ledarskapet bygger på 

det förflutna för att bygga en bättre framtid. Hargreaves och Fink (2008) menar att vi 

nu efter åratal av resursslösande standardiseringar måste hitta ”mer återhållsamma 

och samtidigt sinnrikare sätt att trygga en varaktig och allmänt förbättrad utbildning 

för alla elever” (s. 225).  

Metod 
Hur jag som forskare ser på världen och söker kunskap om världen är det som bör 

styra mina metodval, men också hur jag väljer att analysera de data jag samlat in. 

Ryen (2004) menar att det är debatten om denna typ av frågor som har lett till den 

mångfald av metoder som idag finns inom kvalitativ forskning. Ett kvalitativt 

angreppssätt, enligt Repstad (2007) beskriver ”det som finns” och bryr sig mindre om 

hur ofta det finns. Det är enligt honom frågeställningen eller problemlösningen som 

ska vara det som styr valet av metod.  

Studiens upplägg och metodval 

En del av syftet med vår studie är att undersöka rektorers uppfattningar om 

skriftliga omdömen samt hur de tar ansvar för arbetet med dessa. För att ringa in och 

förstå rektorernas uppfattningar valde vi att göra kvalitativa intervjuer. Den 

kvalitativa intervjun som metod för att samla in data innebär att vi har större 

flexibilitet jämfört med den kvantitativa intervjun eller en enkätundersökning. En 

kvantitativ intervju eller en enkät med färdigformulerade frågor och givna 

svarsalternativ är enligt Repstad (2007) ”ofta för snäv och inrutad för att kunna fånga 

en levande människas nyanserade erfarenheter och förhållningssätt” (s. 85). 

Eftersom skriftliga omdömen är en relativt ny företeelse hade det varit svårt att till 

exempel göra en enkät med fasta svarsalternativ då vi inte visste vilka alternativa 

synsätt rektorerna representerar. Den kvalitativa intervjun ger oss möjlighet att hitta 

nya kvaliteter och sätt att tänka och därmed få en djupare förståelse. Dessutom ger 

den kvalitativa intervjun som metod oss möjlighet att få tillgång till hur den 

intervjuade uppfattar sin värld. Ryen (2004) ”framhåller att det är den som blir 
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intervjuad som är expert på sig själv, sin kunskap, sin förståelse och sina känslor” 

(Ryen, 2004, s. 53).  

Intervju som metod är inget enhetligt begrepp, vilket inte heller begreppet 

kvalitativ intervju är. Den typ av intervju vi har använt oss av är den 

halvstrukturerade, vilket innebär att den inte är att betrakta som ett öppet 

vardagssamtal, men inte heller som ett slutet frågeformulär. Den halvstrukturerade 

intervjun följer en flexibel intervjuguide/-handledning med några huvudsakliga 

frågeställningar och förberedda uppföljningsfrågor alternativt stickord, som kan 

justeras vid behov (Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 2007; Ryen, 2004). För oss 

innebar detta bland annat en möjlighet att efter den tredje intervjun lägga till 

ytterligare en fråga som vi ansåg oss behöva för studiens syfte. En flexibel 

intervjuhandledning kan bidra till att intervjupersonen blir mer aktiv och att den som 

intervjuar fokuserar mer på intervjupersonen och vad hon eller han vill säga än på 

frågornas formulering och ordningsföljd. Repstad (2007) varnar för att ha en alltför 

detaljerad intervjuhandledning.”När de i förväg formulerade frågorna haglar över 

informanten, fungerar detta passiviserande” (s. 86). För att den flexibla 

intervjuhandledningen ska fungera som det är tänkt krävs att man är väl förberedd 

och kan hantera det oförutsägbara. Ryen (2004) hävdar dock att intervjuteknik är en 

del av vardagslivet. Där handlar ofta samtal om att få tillgång till information. ”Därför 

kan man säga att lärandet av frågeteknik till stor del bara är ett mer formaliserat sätt 

att tillägna sig vardagslivets teknik.” (s. 46).  

Syftets andra del är att studera hur skriftliga omdömen som lärare skriver ser ut i 

praktiken när det gäller innehåll, för att se hur dessa överensstämmer med 

rektorernas uppfattningar. Vi har därför valt att göra en dokumentstudie av den del i 

elevens individuella utvecklingsplan som utgör skriftliga omdömen. I arbetet med 

dokumentstudien har vi valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys enligt det 

vidare begreppet, som enligt Bergström och Boréus (2005) kan ”inkludera varje 

analys som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll” (s. 44) Termen 

innehållsanalys används dock framför allt om analyser där det handlar om att 

kvantifiera, räkna och mäta vissa företeelser i texter. En sådan innehållsanalys 

benämns då som kvantitativ. Men allt är inte meningsfullt att kvantifiera och det är 

många forskningsfrågor, menar Bergström och Boréus som inte kan ”besvaras med 

utsagor om ’mer’ eller ’mindre’, ’fler’ eller ’färre’” (s. 77) Kvalitativ innehållsanalys 

syftar således ibland på textanalyser där man inte räknar eller mäter. Vår avsikt är att 
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ge en bild av hur skriftliga omdömen kan se ut genom att på ett systematiskt sätt 

beskriva omdömenas innehåll utan att kvantifiera.  

Urval och genomförande av intervjuer  

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer för att ta reda på rektorers uppfattningar 

om skriftliga omdömen och hur de ansvarar för arbetet med dessa. För att få ett 

dataunderlag som är så brett som möjligt bör, enligt Repstad (2007) 

intervjupersonerna vara maximalt olika. Därmed ökar sannolikheten att forskaren får 

en bred och generell bild. Men det är också en utmaning för forskaren att hitta de 

intervjupersoner som är kritiska eller ifrågasättande. Kritiska och ifrågasättande 

exempel ger studiens resultat större trovärdighet eftersom dessa exempel inte enbart 

stöder resultatet (Ryen, 2004).  

För att få ett brett urval har vi valt att intervjua rektorer på grundskolans låg-, 

mellan-, och högstadium i en medelstor svensk kommun. Att intervjua rektorer från 

grundskolans alla stadier menar vi ger ett bredare underlag och en mer generell bild 

än om vi hade valt att intervjua rektorer från endast ett stadium. För att komma i 

kontakt med rektorerna använde vi kommunens hemsida. Kommunen delas in i 

områden varvid vi valde rektorer från olika områden och olika stadier. Fanns det flera 

rektorer på en skola valde vi endast en av dessa. Eftersom vi strävade efter ett brett 

urval valde vi även rektorer vars skola låg utanför tätorten. Vi valde att intervjua tio 

rektorer varav fem kvinnor och män. Med detta urval hoppades vi finna likheter och 

skillnader i uppfattningar hos rektorer och därmed också någon som uttalar sig 

kritiskt eller ifrågasättande.  

Våra frågeställningar i intervjuguiden (bilaga 1) utformades utifrån syfte och 

forskningsfrågor. Efter utformandet av intervjuguiden gjorde vi en provintervju där vi 

prövade såväl intervjuteknik, teknisk utrustning som frågeställningar och de stickord 

som vi från början hade. Efter provintervjun valde vi, vid följande intervjuer, att 

istället för stickord använda oss av uppföljningsfrågor. Detta berodde på att vi fann 

det svårt att på ett naturligt och avslappnat sätt få med de stickord vi behövde. Vår 

farhåga var att vid användandet av stickord missa för oss viktig information. 

Provintervjun är inte med i resultatpresentationen.  

De rektorer som intervjuades arbetar på skolor som varierar i storlek vad gäller 

antal årskurser och elevantal. En skola har årskurser från förskoleklass till årskurs 3 

(F-3). Fem skolor har årskurser från förskoleklass till årskurs 6 (F-6), varav två skolor 

är byskolor. En skola har årskurser från förskoleklass till årskurs 10, en skola har 
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årskurser från förskoleklass till årskurs 9 och två skolor har årskurserna 7 till 9. 

Storlek på skola och jämn könsfördelning av rektorer var dock inte något som vi tog 

hänsyn till vid analysen av våra insamlade data.  

Vår första kontakt med de tio rektorerna skedde via e-post (bilaga 2). Alla rektorer 

utom en besvarade vår förfrågan om att ställa upp på att bli intervjuad. Av de som 

svarade tackade en rektor nej till medverkan. En vecka efter utskicket ringde vi alla 

rektorer för att följa upp vår förfrågan och bestämma tid för intervju. 

Telefonkontakten följdes upp med en skriftlig bekräftelse via e-post. Eftersom vi i 

detta skede hade bestämt oss för att intervjua tio rektorer så gjorde vi en förfrågan till 

ytterligare två rektorer och fick därmed det antal som vi trodde oss behöva för vår 

studie. Samma procedur med telefonkontakt och skriftlig bekräftelse gjordes även 

med dessa rektorer. Vid telefonkontakten så frågade en av rektorerna om det var 

möjligt att få intervjufrågorna i förväg. Denna fråga hade vi diskuterat och då bestämt 

att inte lämna ut frågor i förväg. Vi menar att frågor som lämnas ut i förväg kan ha 

både en positiv och negativ inverkan på intervjusituationen. Fördelen kan vara att 

intervjupersonen kommer förberedd och känner sig då varken överrumplad eller 

besvärad av att kanske inte kunna ge vad de anser vara tillfredsställande svar. 

Nackdelen kan vara att intervjupersonen förbereder sig på ett sådant sätt att 

intervjusvaren blir tillrättalagda, att spontaniteten går förlorad och att 

intervjupersonen medvetet eller omedvetet därför visar upp en bild som inte 

stämmer med verkligheten. Orsaken till att vi valde att inte lämna ut frågorna var att 

vi inte ville riskera att få tillrättalagda svar.  

Genomförandet av de tio intervjuerna skedde på ett likartat sätt utifrån vår 

intervjuguide. Vi träffade rektorerna på deras hemmaplan, det vill säga de olika 

skolorna. Intervjun inleddes med ”socialt vardagsprat” för att sedan övergå till att vi 

åter igen informerade om studiens syfte och om hur vi tillämpar Vetenskapsrådets 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning” 

(2002) när det gäller att se till intervjupersonens intresse. Vi hade vid den tidigare 

telefonkontakten berättat att vi avsåg att spela in intervjun, vilket vi nu påminde om 

och försäkrade oss om att det fortfarande var något som intervjupersonen 

accepterade.  

Eftersom vi var två som tillsammans skulle genomföra intervjun berättade vi om 

våra olika roller. Den ena av oss var den som i huvudsak höll i intervjun och den 

andra var ”bisittare” dock inte observatör i bemärkelsen att uppmärksamma till 
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exempel intervjupersonens kroppsspråk eller samspelet mellan intervjuare och 

intervjuperson. Att vara två vid intervjutillfället medförde att den som inte höll i 

intervjun på ett mer avslappnat sätt kunde fokusera på det intervjupersonen sa, 

kontrollera att intervjuguiden följdes och vid behov av förtydligande ställa spontana 

uppföljningsfrågor till intervjupersonen. Det faktum att båda satt med under 

intervjun gjorde det också möjligt för oss att efter varje intervjutillfälle dela 

upplevelsen av det som skett i rummet. Detta innebar att ”bisittaren” kunde ge 

konstruktiv respons till intervjuaren, att vi kunde justera intervjuguiden och förbättra 

vår intervjuteknik. Intervjusituationen i sig innebär ett maktförhållande och vi var 

medvetna om att detta förstärks genom att vara ”två mot en”. Intervjupersonen kan 

då uppleva sig vara i minoritet, men trots detta ansåg vi att fördelarna för oss var fler 

än nackdelarna (Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad 2007).  

I nära anslutning till intervjutillfället lyssnade en av oss igenom den aktuella 

intervjun och skrev ut den så ordagrant som möjligt. Under våren 2009 hade vi båda 

genomfört var sin pilotstudie där vi fått tillfälle att prova på intervjun som metod. 

Erfarenheten av att skriva ut intervjuer från ljudupptagningar där den som intervjuar 

delvis pratar i mun på intervjupersonen och visar sitt aktiva lyssnande med att 

bekräfta denne med ord och ”hummanden” hade lärt oss att undvika detta. Nu hade 

vi istället bekräftat intervjupersonen med leenden och nickanden vilket underlättade 

så väl genomlyssnandet som utskrivandet av intervjun. När intervjupersonen tagit en 

paus, tystnat eller inte fullföljt påbörjad tankegång har vi i utskrifterna använt tre 

punkter för att beskriva detta. I enstaka fall när det varit omöjligt att höra vad 

intervjupersonen säger har vi också markerat detta med punkter. När vi haft behov av 

att beskriva vad intervjupersonerna gör, till exempel gester som är viktiga för 

sammanhanget, har vi gjort det med hjälp av parenteser. I två av intervjuerna råkade 

vi av misstag radera korta delar.  

Analys av intervjuer 

Att analysera kvalitativa data innebär enligt Ryen (2004) att forskaren bland annat 

ska reducera sin datamängd. I arbetet med detta har vi inspirerats av och utgått från 

den modell som hon beskriver. Detta innebar för oss att varje rektors svar på 

respektive intervjufråga lästes igenom ännu en gång. Första steget var att utifrån 

rådata, alltså utskriften av intervjuerna, leta efter minsta meningsbärande enhet i det 

respektive rektor sagt i varje enskild fråga. Med minsta meningsbärande enhet menar 

vi något som kan stå för sig själv innehållsmässigt. Denna enhet kunde variera i 
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storlek från några ord i en mening till att omfatta flera meningar i rektorernas 

utsagor. Den meningsbärande enheten klipptes ut för att sedan jämföras med andra 

meningsbärande enheter. Enheterna sorterades där efter i högar utifrån likheter i 

mening så som vi såg det. På detta sätt uppkom våra första kategorier. Vi fann dock 

att vissa meningsbärande enheter kunde passa in under flera kategorier. Detta löste 

vi genom att gå tillbaka till intervjun varifrån vi hämtat urklippet och titta närmare på 

sammanhanget, för att sedan kunna bestämma vilken kategori enheten skulle 

tillhöra. Efter genomläsning namngavs kategorierna. Detta arbete var i vissa fall 

enkelt eftersom det framstod tydligt för oss vilken gemensam nämnare kategorierna 

hade, medan andra upplevdes som svårare att namnge. Kategorierna 

dokumenterades utifrån varje enskild intervju- och uppföljningsfråga. Här användes 

inte någon numrering eller annat sätt att identifiera rektorerna, vilket innebar att en 

kollektiv bild av rektorernas uppfattningar i respektive fråga började växa fram för 

oss.  

Nästa steg i analysprocessen innebar att vi läste igenom den ovan beskrivna 

dokumentationen. Vi fann det då möjligt att slå ihop några av kategorierna. Dessa 

blev då färre och fick nya namn. Även kategorier som inte slogs ihop fick i vissa fall 

nya namn eftersom vår strävan var att namnen på kategorierna tydligt skulle beskriva 

innehållet. Ännu en gång lästes utskrifterna av intervjuerna med rektorerna i sin 

helhet, intervju för intervju. Detta för att eventuellt hitta sådant som inte kommit 

med för att det uttalats i ett sammanhang där fokus varit på en annan fråga. Vid 

denna genomläsning granskade vi också våra meningsbärande enheter och fann att 

några av dessa inte höll måttet, att vi missat att ta med sådant som vi nu tyckte var 

meningsbärande och att några enheter blivit alltför korta. I samband med detta 

kodades också intervjuerna så att varje intervju numrerades. Vår ambition hade varit 

att det rektorerna uttryckt i samband med sista intervjufrågan, också skulle sorteras 

in under redan befintliga kategorier. Men eftersom sista intervjufrågan uppmanade 

rektorerna att tala fritt om skriftliga omdömen så framkom ämnen som inte berörts 

tidigare. Detta medförde att vi var tvungna att skapa ytterligare kategorier. 

Vi ville använda oss av teman som underlag för vår presentation av intervjustudien, 

med målsättning att dessa skulle visa på kopplingen till syftet. Dessa två teman, som 

också utgör huvudrubriker, blev därför ”Rektorers uppfattningar om skriftliga 

omdömen” och ”Rektorers ansvarstagande i arbetet med skriftliga omdömen”. 
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Kategorierna sorterades nu in under respektive temarubrik. För att göra 

resultatpresentationen mer läsvänlig har varje tema fått underrubriker.  

Urval och genomförande av dokumentstudie  

Vi har valt att göra en dokumentstudie av skriftliga omdömen. De skriftliga 

omdömena utgör en del av den individuella utvecklingsplan som ska upprättas för 

varje elev i samband med utvecklingssamtalet. Syftet är att studera hur skriftliga 

omdömen som lärare skriver ser ut i praktiken när det gäller innehåll för att se hur 

dessa överensstämmer med rektorernas uppfattningar.  

För att göra urvalet till dokumentstudien inriktade vi oss på den undersökta 

kommunens skolor vars rektorer vi intervjuat. Orsaken till detta urval var att kunna 

studera omdömen skrivna av lärare som varit föremål för den implementering dessa 

rektorer ansvarat för. Av praktiska skäl valde vi att begränsa oss till de skolor som 

använder sig av kommunens webbaserade system för dokumentation av individuella 

utvecklingsplaner.  

Vi har valt att studera omdömen från grundskolans alla stadier och för att få en 

hanterbar mängd data valde vi ut två årskurser i respektive stadium. Vi valde årskurs 

ett för att dessa elever är de yngsta och endast har gått en halv termin i skolan när 

omdömena skrivs. Årskurs tre och fyra valde vi för att dessa årskurser angränsar till 

varandra, men tillhör olika stadier. Detsamma gäller för årskurs sex och sju. 

Anledningen till att vi valde årskurs nio är att det är grundskolans sista år och att 

eleverna då också får betyg. Urvalet innebär att vi har studerat 1245 skriftliga 

omdömen för elever i sex olika klasser på fem av de skolor där vi gjort våra 

rektorsintervjuer. Som studerande vid den pedagogiska institutionen vid Umeå 

universitet har vi fått tillgång till de skriftliga omdömen vi studerat1. 

Den dokumentstudie som gjorts avser omdömen skrivna höstterminen 2009. I 

tabellen nedan redovisas i vilka ämnen eleverna fått skriftliga omdömen.  

                                                 
1
 Pedagogiska institutionen har fått tillstånd att gå in i databasen från skolkontoret och skoldirektören i 

kommunen. 
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Tabell 1 Bedömda ämnen i respektive årskurs  

Ämnen som bedöms  

Årskurs 

1 3 4 6 7 9 

Bild  X X X X   

Engelska  X X X X X X 

Hem- och konsumentskap       X 

Idrott och hälsa  X X X X X X 

Matematik  X X X X X X 

Moderna språk     X X X 

Musik  X X X X X X 

Naturorienterande ämnen X  X X X X 

Samhällsorienterande ämnen  X X X X X X 

Slöjd   X X X X X 

Svenska  X X X X X X 

Svenska som andraspråk      X X 

Teknik       X 

 

Analys av dokumentstudie  

I arbetet med att analysera elevers skriftliga omdömen har vi arbetat på ett 

systematiskt sätt för att kunna beskriva innehållet i dessa, vilket kan beskrivas som 

en kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Boreús, 2005). Detta i syfte att kunna ge 

en bild av hur innehållet ser ut.  

Omdömena plockades ut från den undersökta kommunens webbaserade system 

och varje elevs omdöme sorterades årskursvis in i pärmar, en pärm för varje stadium. 

Vid detta arbete bildade vi oss en uppfattning om materialet som helhet. Eftersom 

omdömena är skrivna på några av de skolor där vi gjort rektorsintervjuer fanns hos 

oss en medvetenhet om rektorernas uppfattningar, vilket naturligtvis påverkade vår 

genomläsning. Vi har dessutom en förförståelse när det gäller skriftliga omdömen i 

praktiken både som lärare och föräldrar. Förförståelsen grundar sig på såväl 

kunskaper om skolans styrdokument som egna erfarenheter av att skriva omdömen 

och att vara mottagare till de egna barnens omdömen. En andra genomläsning 

gjordes i syfte att bli förtrogna med materialet och få en uppfattning om innehållet i 

de skriftliga omdömena i respektive årskurs och stadium.  

I nästa steg av vårt analysarbete utgick vi från den skrivning i de allmänna råden 

2008 som uttrycker att de skriftliga omdömena bör ge elev och vårdnadshavare 

”tydlig information om elevens kunskaper i relation till de nationella målen och lyfta 
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fram elevens utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera fortsatt lärande” (2008, s. 

14). Nu lästes varje omdöme igenom, först med fokus på hur elevens kunskaper 

beskrivs och sedan med fokus på hur elevens utvecklingsmöjligheter beskrivs. Vid 

dessa genomläsningar kodades genom färgmarkeringar de meningar och fraser som 

vi ansåg innehålla sådan information. Meningarna och fraserna sorterades och 

listades under rubrikerna ”kunskaper” och ”utvecklingsmöjligheter”. De 

beskrivningar i omdömena som vi ansåg uttryckte något annat än elevens kunskaper 

och utvecklingsmöjligheter, till exempel utveckling i övrigt, sorterades för sig. Nästa 

steg i analysprocessen innebar att vi läste igenom våra listor. På detta sätt skapades 

kategorier som namngavs utifrån likheter i innehåll. Under rubriken ”kunskaper” 

uppkom kategorierna resultat, uppnådda mål, genomförda aktiviteter, fakta och 

moment samt förmågor och färdigheter. Inom kategorin resultat hänvisas till prov, 

läxförhör, tester, diagnoser och prestationer för att beskriva elevens kunskaper. I de 

omdömen där man hänvisar till uppnådda mål refereras elevens kunskaper till 

terminens, arbetsområdets, kursplanens eller undervisningens mål. Inom kategorin 

genomförda aktiviteter beskrivs vad eleven gjort på lektionerna eller under terminen 

i det aktuella ämnet. Kategorin fakta och moment innehåller skrivningar som 

beskriver elevens kunskaper som något som eleven nu kan, känner till eller klarar av. 

Inom kategorin förmågor och färdigheter hänvisas till att eleven kan använda sina 

kunskaper, tolkar, förstår och kan jämföra.  

Under rubriken ”utvecklingsmöjligheter” uppkom kategorierna uppmaningar, 

utmaningar, betyg, kommande aktiviteter samt förmågor och färdigheter. Inom 

kategorin uppmaningar hänvisar läraren till beteenden som denne vill att eleven ska 

förändra. Läraren kan också ge tips och råd eller uppmaningar till eleven om sådant 

den bör tänka på eller göra. Utvecklingsmöjligheter i form av utmaningar hänvisar 

till kvantitativa alternativt mer avancerade arbetsuppgifter som eleven ska utföra. 

Inom kategorin betyg refererar läraren utvecklingsmöjligheterna till betygskriterier 

och berättar vad eleven ska göra för att behålla sitt betyg, få ett betyg eller nå högre 

betygssteg. När kommande aktiviteter utgör utvecklingsmöjligheterna hänvisar 

läraren till lektionsplanering eller nytt arbetsområde. Inom kategorin förmågor och 

färdigheter beskriver läraren elevens möjlighet att utvecklas i form av exempel på 

sådant som ska tränas och övas eller något som eleven ska lära sig. De ovan nämnda 

kategorierna har hjälpt oss att få en bild av de skriftliga omdömen som lärare skriver. 
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Kategorierna har vi sedan använt när vi undersökt hur innehållet i omdömena 

överensstämmer med rektorernas uppfattningar om dessa.  

Eftersom vår ambition är att ge en bild av de omdömen som lärare skriver, har vi 

valt att presentera resultatet av dokumentstudien genom att beskriva hur omdömena 

ser ut, dels årskursvis och dels ämnesvis. Vid resultatsammanställningen lästes alla 

omdömen igenom än en gång för att kontrollera den dokumentation och analys vi 

tidigare gjort samt för att välja ut omdömen att citera. Citaten är exempel på hur 

omdömen kan se ut och valda för att förstärka den bild av skriftliga omdömen som vi 

presenterar. Därmed har vi inte valt ut omdömen som beskriver någon viss typ av 

kvalitet.  

Ett etiskt förhållningssätt och etiska regler  
Den etiska problematiken omfattar enligt Ryen (2004) alla stadier i 

forskningsprocessen. Utmaningarna gäller både data som samlas in, eventuellt inte 

samlas in och hur data används i rapporten. Även om forskaren tycker sig ha gjort en 

lojal representation av vad intervjupersonen har sagt så säger det inget om gjorda val 

och vad som utelämnats i rapporten.  

Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning” (2002) och dess fyra huvudkrav har legat till grund 

för hur studien hanterats forskningsetiskt. Rektorerna har enligt informationskravet 

blivit informerade om intervjustudiens syfte, skriftligt via e-post, muntligt via 

telefonkontakt samt vid intervjutillfället. Genom att rektorerna tillfrågades och att 

deltagandet var frivilligt, det vill säga att endast de rektorer som ville vara med deltog 

i studien, anser vi att samtyckeskravet har uppfyllts. Vid intervjutillfället påminde vi 

om samtyckeskravet vilket också innebar att intervjupersonen när som helst under 

intervjun hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär 

att de personer som deltog i studien inte ska gå att identifieras av utomstående. 

Information om detta krav samt nyttjandekravet, det vill säga att de uppgifter som 

lämnas i samband med intervjun endast används för forskningsändamål, gavs också 

vid intervjutillfället.  

Pedagogiska institutionen har av skolkontoret och skoldirektören i den studerade 

kommunen fått tillstånd att använda skriftliga omdömen som är webbaserade. Dessa 

omdömen har vi som studenter vid institutionen fått tillgång till och därigenom 

kunnat plocka fram de omdömen vi har med i vår dokumentstudie. Vi har i 
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presentationen av vår dokumentstudie varit angelägna om att se till att varken 

skolan, den som skrivit omdömet eller den som omdömet avser går att identifiera.  

Resultat intervjustudie  
I följande avsnitt redovisas intervjustudiens resultat utifrån två teman som utgörs 

av huvudrubrikerna Rektorers uppfattningar om skriftliga omdömen och Rektorers 

ansvarstagande i arbetet med skriftliga omdömen. Dessa teman är valda för att 

tydliggöra kopplingen till studiens syfte. Rektorernas utsagor i de individuella 

intervjuerna presenteras som en gemensam bild där citaten antingen understryker 

rektorernas kollektiva uppfattningar eller en enskild rektors uppfattning. Citaten är 

valda som exempel ”för att de är typiska, extrema eller överraskande i relation till de 

antaganden man utgår från” (Repstad, 2007, s. 164). Intervjuerna är numrerade och 

efter varje citat återges denna numrering inom parentes. När vi i citaten har använt 

tre punkter, betyder det att intervjupersonen varit tyst eller inte fullföljt påbörjad 

tankegång. Det innebär alltså inte att vi utelämnat något. De avsnitt i citaten där vi 

utelämnat delar är markerade med /…/. I enstaka fall har vi för att öka läsbarheten 

och för att underlätta förståelsen av citaten ändrat ordföljden. Personliga uttryckssätt 

som upprepas frekvent har tagits bort för att skydda intervjupersonens identitet. 

Gester som är viktiga för sammanhanget skrivs inom parentes i citatet. Alla rektorer 

omnämns som hon.  

Rektorers uppfattningar om skriftliga omdömen  
Underrubrikerna nedan utgår från de intervjufrågor som hör ihop med den del av 

vårt syfte som handlar om att undersöka rektorers uppfattningar om skriftliga 

omdömen. 

Intentionerna med skriftliga omdömen  

Rektorerna har uppfattat de skriftliga omdömena som något lagstadgat som måste 

göras. De menar att skolan blivit ålagd detta för att man tidigare inte haft tillräcklig 

kontroll när det gäller elevernas kunskapsutveckling. Rektorerna ger uttryck för att 

en mer formell dokumentation nu efterfrågas med fokus på kunskapsinhämtning.  

 
Jag har uppfattat det som om man tycker att man inte har tillräcklig koll på skolorna, vad 
barnen kan och inte (rektor 6).  
 
Ett resultat av att det under så många år har sagts att skolan går så här (visar en rörelse 
nedåt med handen), det blir bara sämre och sämre resultat. Vad är det som felar? Något slags 
halmstrå, va? Ja, men om vi gör så här nu då… äntligen kanske lärarna börjar göra det jobb 
som de borde, fastän det är inte så det har varit./…/ … de sociala målen då och att det har 
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varit jätteviktigt och kanske på en del ställen till nackdel för kunskapsinhämtning, att det har 
fått komma lite sen (rektor 8).  
 

I intervjuerna framkommer också att rektorerna ser på de skriftliga omdömena 

som ett komplement till den individuella utvecklingsplanen. De menar att omdömet 

utgör ett bra underlag för barnens och ungdomarnas fortsatta lärande. En av 

rektorerna påtalar också möjligheten att i den egna verksamheten få en bättre 

överblick och indikationer på om man arbetar med rätt saker. Dessutom menar hon 

att omdömena kan fungera som ”en hjälp i formativt syfte, att forma undervisningen, 

utbildningen genom alla åren för att se att vi jobbar med rätt saker…” (rektor 8). Den 

genomgående mest framträdande uppfattningen hos rektorerna när det gäller 

intentionerna med de skriftliga omdömena är ökad tydlighet.  

 
Kritiken som har framförts mot utvecklingssamtal… man har inte fått den information 
kanske som man borde ha fått.  Man har lindat in det i lite fina ord och så har föräldrarna 
trott att det här går ju jättefint och så får de betyg i åttan och så är det chocken. Varför har 
ingen sagt något? (rektor 4).  
 

Rektorerna menar att de skriftliga omdömena ska ge en ökad tydlighet när det 

gäller informationen till elever och föräldrar om de kunskaper som eleverna har. I 

tydligheten ligger också att kunskapen ska relateras till kursplanemål. Dessutom ska 

man, enligt rektorerna, tidigare än förut tydligt kunna identifiera de elever som 

behöver hjälp och stöd för att nå målen.  

Bedömning av elevens utveckling i övrigt  

I skolverkets allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen (2008) står skrivet att det är rektor som beslutar om planen också ska 

innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt, till exempel social utveckling. I 

vår studie beskriver rektorerna olika sätt att kommunicera elevers sociala utveckling. 

Några rektorer uppger att man skriver om den sociala utvecklingen i omdömena, 

medan andra enbart har med det som mål i elevernas individuella utvecklingsplan. 

På några skolor har man valt att kommunicera elevernas sociala utveckling muntligt i 

samband med utvecklingssamtalen. Ingen av rektorerna beskriver hur man kopplar 

den sociala utvecklingen till styrdokumenten även om de uttrycker att arbetet med 

elevernas sociala utveckling är ett uppdrag lika väl som kunskapsuppdraget.  

 
Vi har alltså jobbat enträget nu för att liksom få någon slags jämvikt mellan kunskaper och 
social utveckling. För vi har nog haft, ja utifrån det underlag vi har här på skolan, så har vi 
haft mer fokus på den sociala biten/…/ Men det är ju liksom hur man hanterar den sociala 
utvecklingen i förhållande till kunskapsutvecklingen, alltså mer balansen där emellan. Jag 
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tror att man ändå måste ha med den för man måste ju ändå må bra och känna en framtidstro 
för att man ska vara motiverad för lärande också (rektor 2). 
 

Rektorerna ger dock uttryck för att det är svårt att bedöma den sociala 

utvecklingen vilket medför att några avvaktar med att ta med detta i omdömena. En 

av rektorerna frågar sig om det är en hjälp eller om det sätter en stämpel på eleven 

och uttrycker att ”det är nog svårt att skriva de skriftliga omdömena utan att uttala 

sig felaktigt om elever när man faktiskt ändå bara ska skriva om ämnena” (rektor 8).  

Offentliga omdömen  

Rektorerna hänvisar till det faktum att vi lever i en offentlig värld och att det inte är 

så mycket att göra åt att omdömena är offentliga. De menar att det är bara de som 

omdömena är till för som intresserar sig för dessa, förutom en och annan forskare.  

 
Och sen kan man ju fråga sig också vem är det som är intresserad… vem skulle kliva in här 
och säga: Kan jag få alla skriftliga omdömen för årskurs fyra? Vem vill ha dem alltså? (rektor 
4).  
 

Dessutom anser rektorerna att det på deras skola inte skrivs sådana omdömen som 

skulle kunna åsamka eleven skada om de offentliggjordes. De poängterar dock att det 

ställs krav på hur man uttrycker sig när man skriver omdömen. Flera rektorer 

uttrycker att det är viktigt att tänka på att omdömena är offentliga så att inget skrivs 

in som inte borde stå där. De anser att detta är särskilt viktigt när man skriver om en 

elevs sociala utveckling.  

 
Ja, det får ju alltså inte vara några värderingar om elevens person eller sätt att vara… man 
måste ju skriva så att det inte kränker på något vis. De sociala målen är ju svårast att 
formulera så att det blir bra, så att eleven känner det som ett stöd för sin utveckling (rektor 
1).  
 

De flesta rektorer menar att om man bara bedömer det man ska så är det ingen 

fara. Några är mer tveksamma och pekar på den risk som finns när omdömet är satt 

på pränt och det blir en tolkningsfråga hur det skrivna ska uppfattas. Även här är det 

omdömen om elevens sociala utveckling som anses vara mest problematiskt.  

Skriftliga omdömen till de yngsta eleverna  

Rektorerna uppfattar skriftliga omdömen till de yngsta eleverna i huvudsak som 

något positivt. En ökad tydlighet för såväl elever som föräldrar och lärare nämns som 

en positiv konsekvens. Några rektorer anser att omdömena dessutom bidrar till en 

röd tråd som underlättar vid stadieövergångar. Andra nämner vinster med att tidigt 

upptäcka och kunna ge stöd åt elever som behöver det. Någon pekar på att fokus nu 
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flyttas från sociala förmågor till vilka kunskaper barnen visar upp, vilket den rektorn 

menar ligger i linje med skolans huvuduppdrag ”att vi ska förmedla den 

kunskapsskola vi lever i” (rektor 5). Här menar rektorerna att det är viktigt att vara 

tydlig gentemot eleverna med vad det är man bedömer och att eleven förstår att det 

inte är ett omdöme om eleven som person. Trots den positiva synen på skriftliga 

omdömen ser rektorerna också risker med att skriva omdömen för elever som går i de 

tidiga årskurserna. Tveksamheterna gäller den korta tid eleverna varit i skolan och 

bristen på kunskap om hur elever upplever att bli bedömda.  

 
Det är inte ett omdöme om mig som individ utan det är ett omdöme om vad jag kan. Men 
alltså, hur lätt är det när man är sju, åtta år? Det tror jag är väldigt svårt. Så där är det ju 
ännu mer känsligt, naturligtvis (rektor 4).  
 

Tidsaspekten kopplas av rektorerna också till att små barn behöver olika lång tid 

för att nå målen och två av rektorerna pekar på problemet med att ge skriftliga 

omdömen till eleverna första terminen i årskurs ett. Rektorerna undrar också vad 

som händer om eleven tar omdömet som ett misslyckande. De frågar sig om eleverna 

då tappar lusten tidigare för att lära och om man stämplar barnen. Här poängteras att 

det är lärarens uppgift att se till att det inte blir så. ”Lyckas man lyfta alla barn i alla 

skriftliga omdömen så tror jag de kommer mycket längre än vad de gjorde utan. Men 

gör man inte det då blir det tufft för en del tror jag” (rektor 8).  

Tillbakablick på de skriftliga omdömenas funktion 

Genom införandet av skriftliga omdömen tycker rektorerna att tydligheten ökat för 

såväl elever, föräldrar som de som arbetar i skolan. Man menar att de skriftliga 

omdömena har gjort det tydligare för eleven vilka kunskaper denne har och hur 

eleven ska kunna fortsätta att utvecklas. Tydligheten gentemot föräldrarna handlar 

enligt rektorerna om skolans uppdrag och om vad de kan förvänta sig och kräva. Man 

menar också att uppdraget att skriva omdömen har bidragit till att synliggöra för 

lärare och rektorer vad det är som ska göras i skolan. En av rektorerna påpekar att 

med en ökad tydlighet så ökar också ”risken att upptäcka att saker inte är som de 

borde… att jag inte var bra på matematik i min undervisning” (rektor 8). Rektorerna 

berättar om de positiva konsekvenser som tillkommit genom att man tvingats skriva 

omdömen. De menar att man i skolan har blivit duktigare på att beskriva 

kursplanernas mål, utveckla sitt yrkesspråk och tänka formativt, det vill säga 

framåtsyftande. Dessutom pekar rektorerna på att utvecklingssamtalen fått ett delvis 

annat innehåll med större fokus på kunskaper. Omdömena har enligt rektorerna 
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också bidragit till ett samarbete och en kommunikation inom den egna skolan och 

mellan skolor inom de olika skolområdena.  

 
Men det jag också ser är att det har satt igång en enorm skjuts bland personalen, man är på 
banan och man vill verkligen jobba vidare med det, det är en önskan. Det är inte så att jag 
varje gång säger nu ska ni göra det och det utan det kommer ifrån dem, de vill gå vidare, de 
vill utvecklas… (rektor 7).  

 
Det jag känner har varit bra det är att vi har jobbat ganska mycket över skolområdet, alltså 
det här med att man har liksom fått höra hur man tänker när man har de yngre, hur de har 
tagit till sig, hur de har tolkat det här. När vi började så var det mycket prat om att man 
upplevde det, som lärare för de yngre barnen, att man nu nästan skulle sätta betyg. Så det 
har vi ju diskuterat en del i området (rektor 2).  
 

En rektor anser sig dock inte se någon större skillnad jämfört med hur det var 

innan man skrev omdömen och menar att det beror på vanan att sätta betyg. 

Däremot tror hon att det märks större skillnad på de skolor där lärarna inte är 

betygssättande.  

Tankar om skriftliga omdömen  

När rektorerna fritt får prata om skriftliga omdömen nämns implementeringen 

som något som de är kritiska till. Det har gått fort och rektorerna upplever att de inte 

fått de förutsättningar som de behövt. När rektorerna träffats har de haft skiftande 

uppfattningar om hur uppdraget med de skriftliga omdömena ska tolkas. Direktiv 

och råd för hur man ska arbeta med detta har kommit efter införandet, något som 

exemplifieras så här av en rektor:  

 
… men första dagen i höstas till exempel då, för alla lärare, när det var mycket prat om det 
här med lokal pedagogisk planering och… ja, då tror jag att en del av oss tänkte: Har vi börjat 
i fel ände nu då, vi började ju med det här? Vi kanske skulle skriva, börja tänka här. Men jag 
tror att … i det läge vi var så kändes det ändå som att vi var tvungen att ta tag i ämnena först 
(rektor 8).  
 

Eftersom implementeringen har varit rektors uppdrag så poängterar de rektorer vi 

intervjuat att de har lagt mycket energi på att få personalen med i arbetet med 

skriftliga omdömen när det gäller hur uppdraget ska tolkas, vad som ska bedömas 

och hur det ska skrivas. Detta arbete beskrivs av rektorerna som något som ibland 

varit svårt och en av rektorerna berättar om en kompetensutvecklingsdag. 

 
Man måste ta det successivt. Vissa är väldigt långt framme, vissa är väldigt långt bak, men vi 
tänkte vi gör ett litet återtag och liksom tittar på det här. Vi arbetade med en hel del 
bedömningsmaterial och vi såg ju att det växte en fantastisk pedagogisk diskussion. /…/ 
Vissa var så, vissa tongivande röster var, är väldiga motståndare till den här processen. 
(rektor 10). 
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Rektorerna reflekterar över det faktum att uppdraget med utformningen av de 

skriftliga omdömena är deras men att kommunen nu satsar på ett digitalt verktyg för 

att dokumentera individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Några är 

kritiska till att man nu tvingas in i en modell som man inte känner sig bekväm med 

och som inte riktigt stämmer överens med det man hittills arbetat fram på den 

enskilda skolan.  

 
Och där finns det en har uppnått målen, har ej uppnått målen. Den har jag försökt få bort. 
Jag vill inte ha med det på skriftliga omdömen. Men jag får inte ta bort det. Men vi har valt 
att, vi skriver ingenting i dem, utan när det är ett barn som inte når målen då skriver vi så här 
alltså: Du har ännu inte riktigt nått alla mål som finns för årskurs tre. För att nå målen måste 
du… Och då är det ingen har nått målen och något kryss. Jag gillar inte kryssystem (rektor 
6). 
 

Andra uttrycker att det ändå borde vara så att man kan ha samma ”blankett” 

eftersom alla skolor arbetar utifrån samma mål och att detta skulle underlätta vid 

flytt mellan skolor i kommunen. För föräldrar och elever skulle det dessutom 

innebära en igenkänningsfaktor.  

När rektorerna får prata fritt så nämner de både sådant som de upplever som 

positivt i arbetet med skriftliga omdömen, men också sådant som de ställer sig 

tveksamma och frågande till. Om de skriftliga omdömena används rätt kommer de, 

menar några av rektorerna, att utgöra ett bra komplement till utvecklingssamtalet. 

Förhoppningarna är att omdömena ska bli så bra att elever och föräldrar känner att 

det är roligt att få dessa och att de kan se vad som behöver utvecklas. En rektor tycker 

sig redan nu se en utveckling hos lärarna när det gäller att formulera bra skriftliga 

omdömen.  

 
Jag tycker att utvecklingen har accelererat ganska rejält ifrån de här torftiga, som vi hade i 
alla fall, lakanen som skrevs och ibland med få ord, det värsta jag sett det är se ovan… 
(skratt)… till välformulerade, bra skriftliga omdömen (rektor 10).  
 

Några av rektorerna funderar över likvärdigheten i omdömena som skrivs på de 

olika skolorna och menar att det kan bli problem när man får elever som kommer 

från ett annat skolområde. ”De har sin modell, och många gånger är det väl helt okej, 

men det är inte alltid att man på något sätt riktigt känner igen sig” (rektor 5). En 

rektor menar att när arbetet med skriftliga omdömen ska byggas underifrån så får 

hon det inte att gå ihop med de krav på likvärdighet som samtidigt ställs. 

 
Nu växer det upp från enskilda skolor och även från enskilda lärare. Så även inom en stor 
skola som den här så kommer det fortfarande inte att vara likvärdigt eftersom det ska byggas 
underifrån… Jag skulle nog se det från statligt håll att man åtminstone drar ett streck och så 
säger man att x centimeter från det här strecket får man vara, men inte längre. Så risken 
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finns ju att det här nu blir ett verktyg som spretar åt olika håll om man tittar på det på 
nationell nivå och att man då gör omtag igen (rektor 10).  
 

En annan fråga som lyfts upp är den om textmängden i de skriftliga omdömena. En 

av rektorerna ger uttryck för vikten av att hålla nere textmängden så att omdömena 

inte blir alltför omfattande. Hon pekar samtidigt på vikten av att omdömena inte blir 

slätstrukna så att man formulerar sig lika till alla de elever som det inte är något 

speciellt med. ”Då är det frågan om det blivit ett förtydligande” menar hon (rektor 4). 

Två av rektorerna nämner lokal pedagogisk planering som en hjälp i arbetet med 

de skriftliga omdömena. De berättar att i en pedagogisk planering klargörs vilka 

kunskaper eleven ska utveckla enligt styrdokumenten, hur dessa hänger ihop med 

undervisningen och vad som kommer att bedömas. En av rektorerna som pratar om 

detta menar att ”fördelen med om man använder sig av det här sättet är att då 

bedöms det man har gjort, det man har arbetat med bedöms, och inte så mycket 

annat” (rektor 1).  

Rektorers ansvarstagande i arbetet med skriftliga omdömen 
Underrubrikerna nedan utgår från de intervjufrågor som hör ihop med den del av 

vårt syfte som handlar om att undersöka hur rektorer tar ansvar för arbetet med 

skriftliga omdömen.  

Det pedagogiska ledarskapet kopplat till skriftliga omdömen 

När rektorerna beskriver det pedagogiska ledarskapet i förhållandet till arbetet 

med de skriftliga omdömena så talar de dels om dialog och delaktighet, men också 

om ett ansvarstagande. Rektorerna menar att de arbetat för att upprätthålla en dialog 

på skolorna där de strävat efter att alla skulle få komma till tals, diskutera och 

framföra sina tankar och åsikter. En av rektorerna poängterar vikten av att även föra 

en dialog med eleverna och då i andra forum än klassrummet. Hon menar att den 

stora utmaningen är att fånga upp deras åsikter, göra arbetet med skriftliga 

omdömen begripligt för dem.  

 
Vi måste lyfta oss språkmässigt… där måste jag vara med och tillsammans med personalen, 
kanske ibland ifrågasätta och fundera hit och dit. Vad betyder det för mig? Vad betyder det 
för den här eleven om man skriver så här? (rektor 7).  
 

När rektorerna talar om ansvarstagande lyfter de fram olika exempel där deras roll 

som pedagogisk ledare varit särskilt viktig. De har dels känt att det är deras ansvar 

som rektor att se till att arbetet blir gjort, ta reda på hur det ser ut på den egna skolan 

i praktiken, samt skapa de förutsättningar som krävs. Rektorerna pekar på vikten av 
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att själva vara pålästa och delta i arbetet med de skriftliga omdömena fullt ut. ”Vi som 

rektorer vi kan liksom inte stå vid sidan om utan vi måste vara inne i det här arbetet. 

Jag ser det positivt att man får liksom krut i det pedagogiska ledarskapet i det här” 

(rektor 10).  

 
Det har varit jätteviktigt. Jag har måstat vara med på varje sittning och varje arbetskonvent 
och allt som har gjorts med skriftliga omdömen har jag varit med på. Det har inte skett något 
eget arbete i det utan jag har varit med. Alltså när de har skrivit sina skriftliga omdömen har 
de gjort det själva, men jag har varit med i hela utformningen, hela målarbetet (rektor 6).  
 

Trots att flertalet rektorer uttrycker att arbetet med de skriftliga omdömena ställt 

stora krav på och skapat nya möjligheter för det pedagogiska ledarskapet, så 

uttrycker några rektorer att uppdraget för dem inte inneburit någon skillnad.  

Skapa förutsättningar för lärarna  

Rektorerna har gjort olika när de stått inför uppgiften att skapa förutsättningar för 

lärarna i arbetet med skriftliga omdömen. Något som dock återkommer i alla 

intervjuer förutom en är att rektorerna beskriver att de har använt sig av all tid som 

varit möjlig, såväl konferenstid som kompetensutvecklingsdagar. Med hjälp av tiden 

har rektorerna försökt skapa organisatoriska förutsättningar inom den egna skolan, i 

skolområdet och mellan olika grupper.  

Däremot är det bara en av rektorerna som berättar att hon satt in vikarier ett antal 

eftermiddagar per termin för att ge lärarna mer tid. Några av rektorerna beskriver 

hur de har varit med och skapat förutsättningar genom att själva vara aktiva i hela 

processen. De har bestämt innehåll på gemensamma konferenser och 

kompetensutvecklingsdagar, granskat och kvalitetsbedömt material och lyft in frågan 

om skriftliga omdömen i medarbetarsamtalen. En av rektorerna uppger att hon 

deltagit när lärarna haft pedagogiska diskussioner ”men… inte styrt hur innehållet 

ska se ut” (rektor 9). En annan rektor tillsatte en arbetsgrupp som hon ledde för att 

på så sätt slutföra det gemensamma arbetet med omdömena och för att som hon sa 

”underlätta för lärarna att komma till skott” (rektor 1).  

Ansvar för omdömenas utformning och innehåll  

Alla rektorer berättar att de har deltagit i utformningen av de skriftliga omdömena 

tillsammans med lärarna. En rektor gjorde dock inledningsvis en mall som hon ville 

att lärarna skulle utgå ifrån. En annan poängterar att hon visserligen varit med, men 

menar att arbetet måste göras av lärarna eftersom ”det ändå är de som sitter med 

verktygen” (rektor 9).  
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Majoriteten av rektorerna säger sig vara medvetna om att det slutgiltiga ansvaret 

för formuleringar i omdömena ligger hos dem. De beskriver att förutsättningarna för 

att kunna ta det ansvaret fullt ut inte är tillfredsställande. Rektorerna menar att det 

främst är genom dialog och kommunikation med lärarna som de tar sitt ansvar. 

Exempel ges på hur rektor samlat in omdömen, dels för att granska men också för att 

ha som underlag för vidare kommunikation med lärarna.  

 
Ja, det slutgiltiga ansvaret för formuleringar det ligger hos rektorn. Det är ju vi som ska se till 
att det här fungerar. Och vi måste hålla den kompetensnivån hos våra lärare så att det här 
blir rätt. Och på så sätt ligger ansvaret på oss eftersom det ska byggas underifrån (rektor 10). 
 
Ja, det beror lite granna på hur man gör det om man säger så. Lämnar man det helt fritt då 
har man ju så att säga, från min fronts perspektiv skjutit över ansvaret på läraren. Och har 
man en diskussion om hur man ska göra det så att man tränar till exempel… Då blir det nog 
bättre tror jag. Men det är klart även om vi nu har utformat hur de ska se ut, så utformar 
man ju ändå inte hur man formulerar sig. Och då blir det ju till syvende och sist den som har 
formulerat det som får det slutgiltiga ansvaret. Och även om man nu tänker sig att man 
skulle kolla vad de skriver, det går ju inte heller. Jag menar vi har ju tvåhundra elever här 
och så har de femton omdömen var. Det blir ju tretusen omdömen så att… (rektor 4).  
 

Av dem som tillskriver pedagogen det slutgiltiga ansvaret för formuleringar säger 

sig den ena rektorn ha mandat att trots sitt ansvar delegera denna ”möjlighet” till 

pedagogerna. Båda menar att det är den som har formulerat omdömet som har 

ansvaret.  

Omdömenas konsekvenser för rektor  

Införandet av de skriftliga omdömena har enligt rektorerna fått såväl positiva som 

negativa konsekvenser. Exempel på positiva konsekvenser är att arbetet ökat fokus på 

det pedagogiska ledarskapet och bidragit till skolutveckling. En rektor uttrycker att 

det varit ”… en draghjälp för mig som rektor för nu var det ett skall med och då kunde 

man också liksom lyfta diskussionen” (rektor 2). Rektorerna menar att man nu lagt 

ner mer tid på att förstå styrdokumenten än vad man gjort tidigare. 

 
Alltså konsekvenserna har väl varit mest positiva eftersom de har ju tvingat oss att sätta oss 
ner i arbetet och börja rota i det./…/ … det ställs krav på oss att vi måste sätta oss ner och 
granska vad det är vi gör egentligen. Och det har ju blivit betydligt tydligare. Synd är ju bara 
att det kommer femton år för sent, så hade det varit ett privat företag så hade det gått i 
konkurs för länge sedan. Men det är ju bra att det har startat nu (rektor 10).  
 
Det här gör att jag måste vara mer pedagogisk ledare, jag måste också styra, jag måste vara 
involverad i det här, jag måste se vad skriver personalen./…/… men jag känner att det är kul 
nu, alltså nu händer det mycket./…/… nu känns det som att den här hösten, då har jag tagit 
kliv in i det pedagogiska ledarskapet ( rektor 7).  
 

Till de negativa konsekvenserna hör rektorernas utökade och förändrade 

arbetsuppgifter samt därmed en ökad arbetsbelastning. En av de nya 
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arbetsuppgifterna som några av rektorerna beskriver är att de nu måste granska vad 

lärarna skriver i omdömena. Ytterligare en konsekvens som rektorerna pekar på är 

den upplevda problematiken med att påbörja arbetet utan tydliga direktiv, en process 

”där vi vinglade fram och trodde oss liksom någonstans ha förstått hur vi skulle göra 

det. Men innan vi till slut var framme/…/ så hade vi gått många krokiga och tokiga 

vägar ” (rektor 1).  

Resultat dokumentstudie  
I följande avsnitt redovisas dokumentstudiens resultat. Fokus har varit 

omdömenas innehåll, vad lärare skriver. Vi har dock inte kunnat undgå att också 

uppmärksamma omdömenas form, hur lärare skriver och uttrycker sig. Däremot har 

vi inte undersökt språket på så sätt att vi analyserat det språk som används i 

omdömena. I det webbaserade system där vi hämtat vårt material finns flera 

funktioner varav en som gör det möjligt för läraren att markera elevens 

måluppfyllelse med en symbol i färg. Tillsammans med färgsymbolen kommuniceras 

måluppfyllelsen med uttrycken, har nått målen (mörkblå), förväntas nå målen 

(ljusblå), insats krävs för att nå målen (orange), har ej nått målen (röd) och 

bedömning ej gjord (vit). Förutom denna markering skrivs elevens omdöme i 

löpande text. Bedömning ej gjord kan trots sitt budskap innebära att läraren har 

skrivit ett omdöme i löpande text till eleven, men av någon anledning valt att inte 

använda systemets funktion med markering om måluppfyllelse. Systemet 

tillhandahåller dessutom en funktion som innebär att läraren kan upplysa läsaren om 

att åtgärdsprogram finns eller ska upprättas. Detta görs genom en rödmarkerad 

förkortning ÅP.  

Vi har i vår studie endast fokuserat på vad lärare skriver i omdömets löpande text 

och har inte tagit hänsyn till de markeringar om måluppfyllelse som gjorts. Detta 

eftersom man i de allmänna råden (Skolverket, 2008) uttrycker att omdömen som 

utformas med hjälp av symboler ska ”kompletteras med en mer nyanserad 

beskrivning för att göra informationen om elevens kunskaper tydlig” (s. 15 ).  

Inledningsvis presenteras en övergripande bild av omdömenas innehåll för 

respektive stadium. Därefter presenteras varje årskurs för sig och då med fokus på 

ämne. De citat vi valt utgör exempel på hur omdömen ser ut i praktiken för några 

ämnen och årskurser. När vi använt oss av /…/ betyder det att text, oftast elevens 
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namn, är utelämnat. I övrigt återges omdömena ordagrant i sin helhet förutom 

rättade stavfel.  

En bild av skriftliga omdömen på lågstadiet  

Omdömena är likartade, ofta identiska, när det gäller beskrivningen av elevens 

kunskaper. Viss variation förekommer dock i ämnet svenska beträffande läsa och 

skriva samt i ämnet matematik. Det är också i svenska och matematik som elevens 

fortsatta utveckling exemplifieras. Förutom i dessa två ämnen så exemplifieras 

elevens utvecklingsmöjligheter även i ämnet idrott och hälsa för eleverna i årskurs 

tre. De naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) bedöms i ett och samma 

omdöme liksom de samhällsorienterande ämnena (geografi, historia och 

samhällskunskap). Eleven tilltalas med ”du” i omdömena.  

Skriftliga omdömen i årskurs ett  

Omdömet i bild berättar vad eleven fått lära sig och arbetat med under terminen. 

Det finns ingen information om vad som är nästa steg i elevens lärande. Intresse för 

ämnet, deltagande i undervisningen och exempel på vad man arbetat med är det som 

beskrivs i bedömningen för ämnet engelska och idrott och hälsa. Nästa steg i 

elevens lärande beskrivs inte heller i något av dessa ämnen. I omdömet för 

matematik beskrivs vilka kunskaper eleven har och vad som är nästa steg 

exemplifieras.  

 
Du kan addera inom talområdet 0-10, du kan ordningstalen inom samma område.  
Du känner igen flera geometriska figurer.  
Arbeta vidare och bli säker på talområdet upp till 20, plus och minus.  
Öva förmågan att lösa problem med hjälp av matematik.  
 

Intresse för ämnet och på vilket sätt eleven deltagit är det som kommuniceras i 

omdömet för musik. Elevens intresse för ämnet återfinns också i omdömet för de 

naturorienterande ämnena. Förutom elevens intresse så är det nyfikenhet på 

lektionerna som bedöms och lektionernas innehåll som beskrivs. ”Du har visat 

intresse och nyfikenhet då vi på naturtimmarna har arbetat med mörkertrafik, 

höstblommor och lövträd i skolans närhet”. De samhällsorienterande ämnena 

bedöms också i samma omdöme och elevens intresse för arbetet är i fokus. I ämnet 

svenska beskrivs de kunskaper eleven har och den fortsatta utvecklingen 

exemplifieras. Bedömningen och det fortsatta lärandet avser elevens läs- och 

skrivförmåga.  
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Du har utvecklats i din läsning och läser med flyt och viss intonation.  
Du förstår det viktiga i berättelser och faktatexter, även det som står ”mellan raderna”.  
Du kan använda dig skriftligt av innehållet när du läser faktatexter.  
Du skriver kortare berättelser med tydlig handling, nästa steg blir att skriva längre 
berättelser.  

Skriftliga omdömen i årskurs tre 

I ämnet bild bedöms förmågan att kommunicera med sina egna och andras bilder. 

Attityd till ämnet, viljan att utvecklas och självständighet är andra 

bedömningsgrunder. Omdömet berättar att eleven gjort bilder med hjälp av olika 

redskap och tekniker, men vilka dessa är framkommer inte. Elevens kunskaper i 

engelska beskrivs utifrån att hon/han kan lyssna, härma och förstå. Inget av dessa 

två ämnesomdömen innehåller exempel på hur eleven ska arbeta för att fortsätta 

utvecklas. I några omdömen för idrott och hälsa bedöms elevens självbild, 

självförtroende och intresse.”Vid idrottsaktiviteter visar du upp en positiv självbild. 

Du visar även stort intresse för fysisk aktivitet, både enskilt och tillsammans med 

andra. Nästa steg för dig blir att leda aktiviteter”. Den fortsatta utvecklingen beskrivs 

som nästa steg och är samma för de elever som fått detta i sitt omdöme.  

Kunskaper i ämnet är det som bedöms i matematik och dessa räknas upp i 

omdömet. Ett par omdömen innehåller bedömningar av elevens intresse och tilltro 

till sin förmåga. Det fortsatta lärandet beskrivs som nästa steg eller något som 

behöver tränas. I ett antal omdömen uttalas att eleven fortfarande arbetar med sina 

mål parallellt med en beskrivning av vilka kunskaper eleven har. Dessa omdömen 

innehåller också en markering som visar att eleven har åtgärdsprogram i ämnet.  

 
Du har intresse för matematik och visar tilltro till ditt eget tänkande.  
Inom talområdet 0-1000 kan du läsa och skriva tal och ange siffrors värde.  
Du kan addera och subtrahera tal med hjälp av mellanled inom talområdet 0-200.  
Du kan uppskatta och mäta längder.  
Du har visat att du kan den analoga klockan med fem-minuters intervaller och den digitala 
klockans heltimmar.  
Du kan avläsa och rita egna tabeller och diagram. 
Våra vanligaste geometriska figurer kan du namnge och avbilda.  
Du bör dock träna mer på att utifrån instruktion bygga tredimensionella figurer.  
Nästa steg för dig blir att lära dig division, hela multiplikationstabellen samt hela den digitala 
klockan.  
 

Omdömet i musik berättar att eleven har kunskaper i sång och att kunskaperna 

kan användas i till exempel danslekar. Tillit är grund för bedömning när det gäller 

förmågan att sjunga och musicera. Omdömena innehåller inte någon framåtsyftande 

del som beskriver elevens nästa steg i ämnet. De samhällsorienterande ämnena 

bedöms i samma omdöme. Det är elevens intresse samt förmåga att redogöra för och 

berätta om fakta som bedöms. Omdömena i svenska beskriver elevens kunskaper 
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och då med fokus på momenten läsa och skriva. Ibland exemplifieras elevens 

kunskaper mer detaljerat och då beskrivs också hur dessa visar sig. Det eleven 

behöver utveckla och träna på finns ofta med i omdömet, men då sammanvävt med 

de beskrivna kunskaperna. Några omdömen beskriver i huvudsak elevens 

utvecklingsområden och endast mycket kortfattat dennes kunskaper. I ett antal 

omdömen återfinns det i texten information om att eleven uppnått målen för 

årskursen eller att eleven fortfarande arbetar med sitt mål.  

 
Du jobbar fortfarande med ditt mål att kunna läsa skönlitterära texter med flyt. Din 
avkodning är också något långsam och skulle behöva bli snabbare.  
Att jobba med din läsförståelse är också ett framtida mål för dig. Du får fortsätta att träna på 
att skriva enklare faktatexter.  
Du stavar ljudenliga ord korrekt.  
Du skulle behöva vara mer noggrann med att använda stor bokstav korrekt när du skriver.  
 

Omdömet för trä- och metallslöjd beskriver detaljerat den uppgift som eleven 

arbetat med, vilka maskiner som eleven lärt sig använda och varför man lärt sig 

använda en specifik maskin. Omdömet avslutas med ett allmänt hållet beröm från 

läraren. I omdömet för textilslöjd berättas att eleven kan följa instruktioner samt 

hur eleven arbetar. Hur eleven arbetar beskrivs med orden ansvarsfullt, idérikt och 

bra. Ett par omdömen innehåller något som eleven ska träna på och då är det 

ansvarstagandet som lyfts fram. Eleven ska ta ansvar och ”jobba hela tiden”. Även 

dessa omdömen avslutas med ett allmänt hållet beröm från läraren.  

En bild av skriftliga omdömen på mellanstadiet  

Omdömenas innehåll är i stort sett identiska för alla elever. Detta gäller såväl 

beskrivningen av de kunskaper som eleven har som elevens utvecklingsmöjligheter. I 

omdömena för årskurs fyra beskrivs elevens ämneskunskaper kopplat till terminens 

undervisningsmål medan omdömena i årskurs sex beskriver kunskaperna i 

förhållande till terminens olika arbeten och moment. Elevens fortsatta utveckling, för 

såväl årskurs fyra som sex, återfinns oftast i omdömet som något som eleven bör 

tänka på för att utveckla sin förmåga, ibland som exempel eller nästa steg. Elevens 

ansvarstagande för sitt arbete (betinget), attityd till ämnet och engagemang på 

lektionen är andra exempel på utvecklingsområden som lyfts fram i omdömena. Det 

är endast ett fåtal omdömen som beskriver att elevens fortsatta utveckling ska ske 

med hjälp av lärare och/eller i undervisningen utan det är eleven själv som ska träna 

på något och ta ansvar. I likhet med lågstadiets omdömen så bedöms de 

naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) i ett och samma omdöme liksom 
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de samhällsorienterande ämnena (geografi, historia och samhällskunskap). I ett antal 

omdömen ges uttryck för att elevens frånvaro bidrar till att läraren inte kan ge en 

fullständig bedömning. I omdömena tilltalas eleven med ”du”.  

Skriftliga omdömen i årskurs fyra  

Omdömet i bild berättar om eleven nått undervisningsmålen för terminen. 

Kunskaper beskrivs i termer av tekniker som eleven behärskar, men också som 

exempel på arbetsuppgifter. Hur uppgifterna genomförts beskrivs med hjälp av orden 

koncentration, självständighet och noggrannhet. I ett antal omdömen bidrar elevens 

frånvaro till att en fullständig bedömning inte kan göras. Omdömet i engelska 

beskriver vikten av ”muntlighet” i den tidiga språkinlärningen och innehåller 

information om eleven når terminens undervisningsmål. Kunskaperna eller brist på 

kunskaper beskrivs i omdömet utifrån rubrikerna läsa, skriva och tala. Under 

respektive rubrik beskrivs de kunskaper, mer eller mindre detaljerat, som eleven har 

eller snart förväntas ha. Här beskrivs också sådant som eleven behöver öva på. I ett 

antal omdömen så uppmanas eleven att använda sin muntliga förmåga för att nå sitt 

mål. Läraren skriver att denne vet att eleven kan om hon/han vill. Resultat på 

stavningstest återfinns i omdömet. Har elevens resultat varit dåliga så uppmanas 

hon/han att lägga ner mer tid.  

 
Huvudinriktningen i den tidiga språkinlärningen är muntlig. Du når de uppsatta 
undervisningsmålen den här terminen. Du kan förstå det mest väsentliga i enkla 
instruktioner och beskrivningar.  
Läsa: Du kan läsa enkel engelsk text med bra uttal och god förståelse. Du kan nästan läsa upp 
alla bokstäver i alfabetet högt om du ser det framför dig. Det du behöver öva mer på är att 
våga läsa högt i stor och liten grupp.  
Skriva: du kan skriva enskilda ord och korta meningar. (Veckans dagar, färgerna, siffror och 
utvalda vardagsord). De små tester vi haft på stavning har du klarat bra.  
Tala: Du förstår talad engelska mycket bra. Du kan använda enkel engelska muntligt i olika 
sammanhang, för att berätta och beskriva. Du kan, om du vill delta i enkla samtal om 
vardagliga och välbekanta ämnen. Träning gör att du vågar mer!  
 

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa berättar om eleven når terminens 

undervisningsmål samt beskriver innehållet i terminens lektioner. Bedömningen 

fokuserar på prestation och attityd hos eleven. Ibland förekommer en mer detaljerad 

beskrivning av de kunskaper eleven har. Prestationen beskrivs med orden bra 

alternativt mycket bra. Omdömet avslutas med information om eleven haft med 

ombyteskläder.  

 
Du når undervisningsmålen för den här terminen. Terminens idrottslektioner har innehållit 
delar som tränat eleverna i olika motoriska färdigheter med balans och kroppskontroll. 
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Under terminens första 6 veckor hölls lektionerna utomhus för att i månadsskiftet 
september/oktober flyttas inomhus.  
Du presterar bra till mycket bra på samtliga moment i idrottsämnet. Du är med och gör alltid 
ditt bästa. Speciellt bra fungerar olika typer av bollspel där du visar god spelförståelse. 
Rörelse med hjälp av redskap fungerar också bra för dig. Du är väldigt positiv och det smittar 
av sig på dina klasskamrater. När det gäller simkunskaper så behärskar du att simma 200 
meter, varav 50 meter på rygg. Du är alltid ombytt har på dig särskilda 
idrottskläder/ombyteskläder.  
 

Innehållet i omdömet för matematik är kortfattat och kunskaperna beskrivs 

utifrån att eleven förstått de moment man arbetat med samt hur kunskaperna 

används. Elevens fortsatta utveckling beskrivs som något som behöver tränas eller 

något som eleven bör tänka på.  

 
Du förstår momenten vi jobbat med under hösten. Längdmätningar och enheter, 
taluppfattning (positionssystemet) och talsortsräkning (addition/subtraktion som 
huvudräkning och skriftliga räknemetoder).  
Du kan träna på att använda dina kunskaper i problemlösning. 
 

I omdömet för musik så beskrivs vad eleven kan och med vilken säkerhet dessa 

kunskaper visar sig, men även elevens osäkerhet i vissa moment lyfts fram. Elevens 

fortsatta utveckling i ämnet exemplifieras.  

 
Du deltar med säkerhet i gemensam sång. Du kan spela två ackord på gitarr (D, A7) och 
keyboard (D, A) och klarar också med stor säkerhet av att tillsammans med andra spela en 
låt med dessa ackord. På gitarr har du också provat på att spela en treackordslåt med D, A7 
och Em. Du har god förståelse för vad ackord, takt och melodi betyder, och förstår hur man 
räknar ut dur- och mollackord på keyboard, även om du ibland är lite osäker på vilka 
tangenter du ska räkna. För att utvecklas vidare kan du träna upp säkerheten på detta, och 
fortsätta spela låtar med tre ackord på gitarr och keyboard.  
 

De naturorienterande ämnenas bedömning görs gemensamt i ett omdöme. I 

omdömet står skrivet om eleven når målen för terminen. Vad eleven läst om, lärt sig 

och känner till exemplifieras. Ett par omdömen innehåller information om frånvaro 

som medfört att ett visst moment inte är bedömt eftersom underlag saknas. 

Omdömena saknar en beskrivning av elevens fortsatta utveckling, men i några 

omdömen påpekas att eleven ska vara noggrann vid dokumentation. På samma sätt 

som de naturorienterande ämnena görs bedömningen i de samhällsorienterande 

ämnena i ett omdöme. I omdömet återfinns en beskrivning av terminens två 

temaområden, vad eleven då fått praktisera och vilka kunskaper eleven förvärvat. Ett 

skriftligt prov har varit underlag för att kontrollera om eleven lärt in det faktainnehåll 

som behövs. Provet var ett pararbete och förutom faktainnehåll så bedömdes 

samarbetsförmåga. Frånvaro i form av sjukdom har medfört att 

bedömningsunderlaget uppges vara för litet, trots att eleven ibland läst in fakta på 

egen hand.  
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En av Temaorådena under den här terminen har varit geografi, inlärning av fakta om 
Världen, Norden, Sverige och Västerbotten. Samtidigt har du övat på kartkunskap. Under det 
momentet har du förvärvat sådana kunskaper att du förstår vad en karta är och du känner till 
olika plasters och områdens lägen i förhållande till varandra.  
Ett annat temaområde har varit historia och tidsperioden; Vikingatiden”. Här har du p.g.a. 
sjukdom inte kunnat vara med alla dagar. Du fick själv läsa in fakta i en historiebok för att ta 
till dig och förstå innehållet. När du jämför hur människor hade det under ”vikingatiden” 
med hur vi har det nu får du förståelse om hur det var då.  
I ett skriftligt prov (paraarbete) visar du att du har lärt in det faktainnehåll som behövs. I 
provet bedömdes också samarbetsförmåga – Du visade att du klarade arbeta med andra.  
Kommentar:  
P.g.a. bedömningsunderlaget är litet, är omdömet inte fullständig men ämnet historia 
återkommer under vårterminen då du kompletterar det du missat nu.  
 

Några omdömen avslutas med information om att ämnet återkommer, vilket ger 

eleven möjlighet att komplettera det som missats. Omdömena i ämnet svenska delas 

in i rubrikerna läsa, skriva och tala. Under varje rubrik bedöms elevens kunskaper 

och elevens utvecklingsområde beskrivs och exemplifieras. Läsförståelse och 

läshastighet är det som bedöms under rubriken läsa och skillnader i kvalitet bedöms 

med hjälp av orden god, låg och hög. Under rubriken tala bedöms elevens aktivitet i 

de diskussioner som förts i klassrummet och ibland mer detaljerat. I de omdömen 

där det krävs insatser för att eleven ska nå målen så uttrycks detta som en uppgift för 

såväl eleven som skolan.  

 
Läsa: Du är på väg att nå undervisningsmålen för den här terminen. Du läser med flyt både 
skönlitteratur och faktatexter. Läsförståelsen är god. För att utveckla läsningen bör du 
fortsätta öka din läshastighet genom at bl a träna läsa olika typer av böcker.  
Skriva: Du kan skriva en enklare faktatext. Du kan skriva en enkel berättelse med begriplig 
handling och en läslig handstil. Du glömmer ibland att sätta ut stor bokstav, punkt och 
skiljetecken. Du kan stava ljudenliga ord.  
Tala: Du kan berätta om vardagshändelser på ett begripligt och intressant sätt och du kan 
föra fram en åsikt som du står för. Du är bra att ha i klassrumsdiskussioner!  
 

De omdömen som ges i textilslöjd beskriver kort vad eleven lärt, hur 

arbetsuppgiften genomförts och vad som behöver tränas på. Ansvarsfullt och bra är 

ord som beskriver hur arbetsuppgifter genomförts. Omdömet i trä- och 

metallslöjd berättar om vad man arbetat med, vad eleven gjort och lärt sig. Elevens 

arbetsinsats beskrivs med hjälp av orden självständig, initiativ och ansvar. Elevens 

fortsatta utveckling finns inte beskrivet utan omdömet berättar om nästa 

arbetsområde.  

Skriftliga omdömen i årskurs sex  

Bildomdömet berättar vad eleven gjort och vilka kunskaper som eleven har, i den 

fortsatta utvecklingen uppmanas eleven att använda sig av sina kunskaper vid andra 

tillfällen och arbete med andra ämnen. Omdömena i engelska beskriver om och på 
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vilket sätt eleven har visat sina kunskaper under lektionstid, ibland med exempel. 

Utvecklingsbehov beskrivs med konkreta exempel eller förslag på vad eleven ska 

göra, men också i form av att eleven behöver utveckla sin studieteknik. Vikten av att 

göra sina läxor påpekas och i omdömet hänvisas till läxförhörens resultat Eleven 

uppmanas att ta chansen och våga.  

 
Du har inte visat att du förstår talad engelska då översättningen gått trögt vid läxförhör. 
Detta visade du också svårigheter med under de nationella proven. Har du arbetat med 
texten i skolan och hemma? Du har skrivit godkända glosförhör. Målförslag; att öva många 
ord, läsa och försöka förstå enkla texter, ’språkduscha’. Om du ser en amerikansk dvd kan du 
välja engelsk text eller ställa något för textraden för att öva.  
 
Du har under lektioner visat att du har en god hörförståelse och att du vågar prata engelska i 
klassen. Du har visat väldigt skiftande resultat på läxförhör. Gör du läxan alla veckor?  
För att utveckla din studieteknik mera kan du öva att söka information tex i ordböcker eller 
beskriva ordet du söker på engelska när du inte ’hittar’ det ord du söker.  
 

I omdömet för idrott och hälsa beskrivs terminens arbete som moment och 

fokus är elevens prestation, attityd till ämnet och genomförda aktiviteter listas. När 

elevens fortsatta utveckling beskrivs så är det i form av uppmaningar där eleven ska 

anstränga sig mer, ändra attityd till ämnet eller fokusera på rätt saker.  

 
Du är mycket duktig i idrott /…/ och hänger med bra i alla moment. Det du kan förbättra på 
idrotten är snarare inställning och aktivitet. I vissa moment kan du anstränga dig mkt mer- 
gör ditt bästa, oavsett om du tycker det är ’tråkigt’ eller inte. Ibland har du en märkligt 
’oseriös’ inställning på lektionerna som gör mig irriterad, du låtsas inte förstå, ställer 
konstiga frågor och ’irrar runt’ i salen… Detta beteende kan du sluta med OMGÅENDE, det 
är inte roligt och tar tid, energi och fokus från lektionen… Glöm inte heller att ALLTID 
duscha efter genomförd lektion.  
 

Bedömningen i matematik fokuserar på elevens arbetsinsats på lektionerna, 

resultat på diagnoser och prov, val av arbetsuppgifter, om eleven efterfrågar hjälp vid 

behov och hur eleven tagit ansvar för sitt arbete. Svårigheter i ämnet exemplifieras 

och eleven uppmanas att träna mer på dessa. Eleven ska också ta hem och arbeta 

färdigt om det behövs. Utvecklingsbehov beskrivs konkret med exempel men också i 

termer av att eleven ska tro på sig själv och sin egen förmåga. Ibland ställer läraren 

frågor till eleven.  

 
Du har verkligen visat att du förstått det vi arbetat med i prov och diagnoser. Under 
lektionerna har du ofta haft svårt att fokusera på uppgifterna t ex så går du ofta på toaletten, 
vässar pennan, bara sitter eller fokuserar på vad dina kamrater säger eller gör. Använd tiden 
väl så jag får möjlighet att hjälpa dig gå vidare i din inlärning här i skolan. Du behöver också 
öva multiplikationstabellerna så de sitter som ett rinnande vatten. Då fixar du multitestet. 
Det övandet kanske passar bättre att göra hemma.  
 
Du har arbetat aktivt på lektionerna. Fortsätt gärna att ta hjälp genom att gå till /…/ när du 
får möjlighet. Ta hem och arbeta när du märker att det blir svårt att hinna mattemålet under 
veckan. Multiplikationstabellerna behöver du öva mycket på så att du kan dem utan och 
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innan. Det kommer du ha stor glädje av i framtiden. Du behöver öva på positionssystemet – 
att förstå betydelsen för siffrans eller decimaltecknets placering. T ex nämn ett tal mellan 3.4 
och 3.5 eller räkna ut t ex 1 – 0, 3. Du behöver räkna ofta och få stöd och hjälp för att få 
förståelse för räknesätten och pröva dina kunskaper i problemlösning. Pröva gärna modellen 
som jag gett er genom att ta reda på vad du vet och vad du vill ha reda på. Rita uppgiften för 
att förstå den bättre och gör ett förslag på lösning. Kontrollera att svaret är rimligt. Du ber 
sällan om hjälp. Får du den hjälp du behöver?  
 

Under rubriken moderna språk framgår det vilket språk eleven läser. 

Omdömena beskriver i korta ordalag elevens insats på lektionen och kommenterar 

hur läxorna är utförda. Ibland beskrivs resultat på läxförhör med hänvisningar till 

betygssteg. Det fortsatta lärandet uttrycks ofta i tips om hur eleven ska arbeta med 

sina läxor. Sen ankomst ger upphov till att eleven ”behöver tänka på tidspassningen”. 

Omdömet i ämnet musik beskriver elevens arbetsinsats och beteende men 

sällan/aldrig vilka kunskaper eleven har. Eleven ska fortsätta att sköta sig, kämpa på 

och visa vad hon går för. Elevens fortsätta arbete skrivs i form av en lista.  

 
Du arbetar oftast bra, är positiv och framåt. Fortsätt så, visa gärna mer av vad du kan och 
jobba på det du behöver bli bättre på.  
Fortsätt kämpa på och visa vad du går för. Bra jobbat  
Bli bättre på att spela och öva på:  
Vad dom vita och svart tangenterna heter på piano  
Hur man tar dur och moll ackord på piano  
Hur man spelar Ulla Bella på trummor i en låt  
Våga sjunga i grupp eller med en kompis  
Hur man tar D Em G och A på gitarr  
Hur man tar ut sifferbas E= 10 D= 25 G= 13 A=20  
 

De naturorienterande ämnenas bedömning görs i ett omdöme. Läsaren får veta 

att man ännu inte är färdig med arbetsområdet och att eleven kommer att ha nytta av 

sina kunskaper i framtiden för att kunna ta ställning i olika frågor. Bedömningens 

fokus är det eleven producerar i skrift och eleven uppmanas att försöka utveckla sina 

texter så att de blir mer reflekterande. I omdömena beskrivs också vikten av 

läsförståelse och då med fokus på faktatexter där arbetet med att utveckla läsningen 

ska medföra att eleven på ett enklare sätt kan skriva texter med egna ord. 

Påminnelser om uppgifter som inte är genomförda återfinns i omdömena samt vikten 

av att eleven ska använda tiden på lektionen. Eleverna uppmanas att ta hem och 

slutföra arbetet om man inte hinner med.  

 
Vi är ännu inte färdiga med arbetsområdet men du har börjat tillägna dig kunskaper om 
kroppen som du i framtiden kommer att kunna använda dig av för att ta ståndpunkter i 
frågor om miljö, hälsa och samlevnad. Jag upplever av de texter du skrivit att du har 
svårigheter att hitta fakta, sortera fakta och svara på frågor från en läst text. För att öka din 
läsförståelse bör du arbeta med läsförståelseuppgifter. Öva också att läsa mycket så du lättare 
kan förstå faktatexter och skriva om ämnet med dina egna ord. Du har kompletteringar att 
göra i områdena leder, hjärtat, blodet och andningen. Använd tiden på lektionerna och om 
du inte hinner betinget är det viktigt att du tar hem och arbetar.  
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Likt de naturorienterande ämnena bedöms de samhällsorienterande ämnena i 

ett omdöme. Vikten av läsförståelse påpekas för att eleven ska tillgöra sig de enskilda 

ämnena. Bra läsförståelse beskrivs som vägen till att kunna plocka ut information ur 

en text och därmed kunna skriva med egna ord. I omdömet berättas det om vad 

eleven arbetat med och hur denne tagit sig an arbetet, visat intresse och förståelse. I 

enstaka omdömen skrivs det att eleven uppnår målen. Elevens fortsatta utveckling 

fokuserar på textproduktion. Texterna ska innehålla mer av elevens egna åsikter och 

reflektioner, ett arbete som beskrivs som bra träning inför kommande år.  

Bedömningen i svenska beskriver elevens arbetsinsats på lektionen och hur tiden 

använts. De kunskaper som beskrivs fokuserar på textproduktion, läsförståelse och 

läshastighet. I omdömet framförs en önskan om att eleven ska visa mer vilja att 

utveckla sina arbeten eller ett konstaterande att eleven gör detta.  

 
Det har varit många tillfällen du fokuserat på annat än att läsa och jag upplever att det tar 
lång tid innan du kommit igång. Att öka sin läshastighet och läsförståelse är grunden för all 
inlärning. Försök använda tiden med tyst läsning i skolan väl. Du har under lektioner arbetat 
med de uppgifter du fått. Jag önskar att du vill visa mera vilja att utveckla dina arbeten. Du 
behöver träna på meningsbyggnad, skriva korrekt med stor bokstav och skiljetecken och att 
aldrig använda talspråk i dina texter. Öva också att skriva i rätt tempusform, t ex presens = 
nutid. Du lämnar ofta in dina arbeten sent. Försök att ta hem om du inte hinner betingen.  
 
Du har under lektioner och i dina arbeten visat kunskaper som krävs för att uppnå målen och 
du har visat vilja att utveckla dina arbeten. Du skriver sammanhängande texter med ett 
godkänt skriftspråk och läser med flyt och förståelse.  
 

Ibland berättar omdömet att eleven uppnått målen genom sina arbeten och under 

lektioner, men vilka dessa mål är och hur de uppnåtts beskrivs inte. Hinner inte 

eleven med sitt arbete (beting) så förväntas hon/han ta hem och slutföra. Elevens 

fortsatta utveckling uttrycks som något som behöver tränas på eller som förslag till 

mål.  

I omdömet för trä- och metallslöjd, numreras terminens arbetsområden och 

bedömningen av elevens kunskaper hänvisar till numreringen. Elevens fortsatta 

utveckling beskrivs i omdömet och då med fokus på att arbetet i loggboken bör göras 

noggrannare. Förmågan att planera, ta ansvar, arbeta självständigt, noggrant och 

följa instruktioner lyfts fram i textilslöjdens omdömen. I omdömet beskrivs också 

det arbete som är genomfört under terminen. Information om hur eleven ska 

utvecklas ytterligare är sparsam och återfinns inte alltid.  
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En bild av skriftliga omdömen på högstadiet  

Eftersom eleverna inte haft någon bildundervisning i årskurs sju och nio så finns 

inga sådana omdömen med i materialet. De naturorienterande ämnena (biologi, fysik 

och kemi) bedöms i ett och samma omdöme liksom de samhällsorienterande ämnena 

(geografi, historia och samhällskunskap). I de fall eleven valt svenska/engelska i 

stället för ett modernt språk, så beskrivs dessa kunskaper i elevens omdöme för 

svenska respektive engelska. I de omdömen där kunskaper beskrivs görs detta till 

exempel med hänvisning till undervisningens mål, terminens moment eller mål för 

aktuellt tema. Kunskaper kan också beskrivas med hänvisning till gjorda läxförhör 

och prov. Liksom i omdömena för mellanstadiet kan uppgifter finnas om att frånvaro 

bidragit till att en fullständig bedömning inte kunnat göras. Vissa omdömen 

innehåller bedömningar av elevens personliga egenskaper.  

I de fall elevens utvecklingsmöjligheter beskrivs vävs de ibland ihop med 

beskrivningen av kunskaper. Eleven får uppmaningar och tips om vad den ska göra 

för att utvecklas vidare. Utvecklingsmöjligheterna kan också kopplas till vad som 

krävs för att få ett visst betyg eller behålla ett betyg. I omdömena kan information ges 

om uppgifter som ännu inte är utförda samt vilka prov och omprov som bör göras. 

Omdömena innehåller beskrivningar av elevens ansvarstagande. Eleven uppmanas 

att till exempel inte sitta bredvid sin kompis, prata med klasskamrater eller använda 

sin telefon. De flesta omdömen är skrivna i brevform och riktar sig direkt till eleven. 

Elevens namn används då i omdömet liksom tilltalet ”du”.  

Skriftliga omdömen i årskurs sju  

Flera av omdömena i engelska inleds med att läraren berättar att de mål som ska 

uppnås handlar om att kunna ”läsa och förstå”, ”lyssna och förstå”, ”skriva och tala 

engelska” och att man på olika sätt arbetat med detta under terminen. När elevens 

kunskaper beskrivs hänvisas det till prov och tester. Ibland ger läraren uttryck för att 

eleven har grundkunskaper och i vissa fall goda kunskaper, kunskaper som inte 

specificeras. Eleven kan också få veta att den ännu inte nått målen. Vilket mål som 

avses kommuniceras inte.  

Elevens arbetsinsats beskrivs och det anges om eleven kan koncentrera sig. Ibland 

finns skrivningar om att eleven gör annat än den ska, att det är rörigt, ofokuserat eller 

högljutt runt eleven, att denne inte vill göra läxor, är trött eller saknar motivation. 

Eleven få veta att den inte alltid utnyttjar tiden på lektionerna och frågor om sov- och 

matvanor ställs.  
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Vikten av att prata engelska på lektionerna poängteras. Eleven uppmanas att räcka 

upp handen för att visa läraren sin kunskap. Den elev som enligt omdömet anses 

behöva utmaningar erbjuds andra böcker att arbeta med parallellt. Omdömena 

avslutas ibland med en uppmaning eller fråga.  

 
/… / i dagsläget når du inte målen i engelska, men det har gått bättre sen du började sitta i 
grupprummet och arbeta. Du jobbar bättre och jag tror du lär dig mer, men det är viktigt att 
du använder tiden till engelska och inte till något annat. Vi ska även försöka ha ett pass i 
veckan då vi tränar på att prata engelska. Följande saker vill jag att du ska tänka på: 
1. Använd bara datorn till skolarbetet  
2. Be om hjälp direkt när du inte förstår  
3. Säg till när du är klar  
4. Träna hemma på engelska varje vecka.  
 
/… / du jobbar bra på engelskan både självständigt och i grupp, men ibland är det lite rörigt 
och högljutt kring dig. Det måste du ändra på. De tester vi haft hittills visar också att du har 
goda grundkunskaper i engelska. Tänk på att prata engelska på lektionerna eftersom det är 
viktigt att träna på att använda språket.  
 

I omdömet för idrott och hälsa beskrivs de aktiviteter som genomförts i ämnet 

under läsåret. Dessa presenteras i punktform. Under varje punkt finns angett vilka 

kunskaper eleven har. Det handlar om att följa regler, utföra dribblingar, samspela 

med andra, grundläggande spelarpositioner, leka lekar, teknik i bröst- och ryggsim. 

Eleven får i omdömet veta vad den ska träna på. Det handlar till största delen om 

simning och vattensäkerhet, om att dyka, plocka upp saker från olika djup, bogsera 

en docka eller människa en viss sträcka. Ibland står skrivet hur stor andel närvaro 

eleven har. Det står också skrivet om att eleven sköter hygienen, om duschning och 

ombyte. Arbetsinsatsen bedöms i termer av ”arbetar bra, målinriktat och vill lära dig 

nya saker på lektionerna” I omdömena anges vilken tidsperiod omdömet gäller och 

en påminnelse om att det är möjligt att titta i föregående individuella utvecklingsplan 

för att veta om det är något som eleven ska tänka på eller utveckla. 

I matematik bedöms elevens kunskaper i matematisk förståelse, användandet av 

ett matematiskt språk, förmågan att redovisa kunskaper muntligt och skriftligt, hur 

lektionstiden utnyttjas och om eleven bidrar till arbetsro under lektionerna. Den 

matematiska förståelsen beskrivs i termer av ”god”, ”bristande”, ”svag” eller ”klen” 

utan specificering eller närmare beskrivning av vad som avses. Ibland hänvisas till 

provresultat. I vissa fall beskrivs elevens brister snarare än kunskaper. I en del 

omdömen beskrivs bara brister. Eleven kan bli uppmanad att öka tempot, att inte 

arbeta så fort eller att arbeta hemma.  

 
Du har brister i din förståelse, men skulle lätt kunna åtgärda detta. 
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Du har svårt att tala matematiskt och brister i dina redovisningar, både muntligt och 
skriftligt. 
Du utnyttjar inte lektionstiden till att nöta in kunskaperna, utan du vill snabbt hoppa vidare. 
Det medför att de inte fastnar utan måste läras om senare. Du måste fråga både lärare och 
kamrater mycket oftare. Nu blir du ofta sittande passiv. 
Du bidrar sällan till arbetsro under lektionerna. Det blir ofta onödigt prat. 
 
/… / du jobbar för det mesta bra och fokuserat på lektionerna och du  och /… / har ett bra 
samarbete men ibland är det lite väl högljutt och rörigt kring er. Det måste ni ändra på! 
Hittills har du klarat det prov vi haft och diagnoserna. På provet hade du 17p och gränsen för 
godkänt var 14p. För att kunna komma vidare och nå målen är det viktigt att du utnyttjar 
tiden på lektionerna och gärna jobbar lite hemma också. Ibland har du lite för bråttom med 
att komma vidare till nästa uppgift så att du glömmer bort att tänka efter om du verkligen 
förstått. Så tänk på att stanna upp och fundera innan du går vidare för det är ibland viktigare 
än antalet uppgifter man löser. Du behöver också träna på hur du redovisar dina lösningar så 
att de blir tydligare.  
 

I moderna språk gäller omdömena spanska. Elevens kunskaper beskrivs i 

termer som ”goda kunskaper”, ”ganska goda kunskaper” eller ”mycket goda 

kunskaper” utan vidare hänvisningar eller konkretiseringar. Omdömet handlar 

därutöver om eleven arbetsinsats, vikten av att arbeta effektivt och att göra läxorna 

ordentligt. I flera omdömen beskrivs elevens personliga egenskaper och intresse för 

ämnet. Eleven uppmanas ofta att räcka upp handen för att på så sätt visa sin 

muntliga förmåga. Omdömena varierar i omfattning och ibland ställs frågor till 

eleven. I några fall har läraren markerat i texten vilka som är elevens 

utvecklingsområden, ofta rörande elevens beteende.  

 
/… / du är med på lektionerna men vill gärna prata med kompisar vid fel tillfällen eller bara 
sitta utan att göra något (utvecklingsområde). Ibland tror jag att ’pratsituationerna’ uppstår 
för att du behöver hjälp men inte vill fråga och då pratar du med kompisar istället. Be om 
hjälp (utvecklingsområde). I skrivandets stund så ska du göra repetitionstestet så jag vet inte 
mycket om dina förkunskaper vilka du måste visa mig genom att jobba flitigt och räcka upp 
handen för att be om hjälp eller för att svara på frågor, hur tycker du att det går med 
spanskan.  
 
Mycket goda kunskaper! Arbetar alltid bra på lektionerna. Ansvarsfull, självständig och 
nyfiken. Visar intresse både till ämnet och den egna inlärningen. Delta gärna lite mer 
muntligt annars fortsätt som nu. 
 

Omdömena i musik handlar om elevens intresse, deltagande och förmåga till 

samarbete. Ibland, men inte alltid handlar omdömet om elevens kunskaper i sång, 

spel och musikskapande. I vissa fall beskrivs elevens personliga egenskaper i positiva 

ordalag. I andra fall handlar det om elevens attityd och då främst i negativt avseende. 

Omdömet avslutas ofta med en uppmuntran, uppmaning eller förmaning.  

 
Är med då det är styrda uppgifter och lektioner. Men vid eget skapande som att skriva egen 
text och musik då backar du. Visar inte så stort intresse i ämnet men är med och deltar. Har 
lätt att börja störa de andra. Det beror nog på en osäkerhet inför ämnet. 
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Du visar väldigt stort intresse för ämnet och deltar i alla moment. Du är drivande och seriös. 
Du är bra på att peppa kompisar och inspirera. Även om du själv behöver bli peppad i vissa 
moment och tro på dig själv. För du kan och du kan mycket. Nu ska vi satsa på sång ett tag, 
det kommer inte att vara något problem för dig. Härligt! /… /.  
 

Omdömena i de naturorienterande ämnena inleds med en redogörelse för det 

arbete som gjorts under terminen. Eleven bedöms ha nått eller inte nått 

kunskapsmålen. Här ges inga hänvisningar till vad som avses, förutom uppgift om 

huruvida eleven klarat läxförhören. Eleven får veta om den har lämnat in sina 

arbetsuppgifter, använder ett relevant språk, bidrar med ämnesrelaterade 

kommentarer och frågor, är fokuserad på arbetet, tar ansvar för studier, arbetar bra i 

grupp och om den bidrar till arbetsro. I ett flertal omdömen beskrivs bristerna i det 

ovan nämnda och ibland också elevens oönskade beteende.  

 
Under höstterminen har vi främst jobbat med fysik inom områdena tryck, värme och väder. 
Vi har bl.a. studerat hur den moderna staden fungerar, observerat/reflekterat kring väder 
både lokalt och globalt samt arbetat med densitet och Arkimedes princip. Vi arbetar nu 
vidare med biologi (ryggradslösa djur samt bakterier och virus). 
Du når inte kunskapsmålen (inte klarat något läxförhör)  
Du har lämnat in hälften av terminens arbetsuppgifter  
Du använder ett relevant språk  
Du bidrar med ämnesrelaterade kommentarer och frågor  
Du är sällan fokuserad på arbetet under lektion 
Du tar inte ansvar för dina studier. Om du inte läser läxan måste du börja med det. Om du 
läser läxan och inte förstår måste du fråga  
Du arbetar ibland bra i grupp, särskilt när det ska diskuteras/argumenteras  
Du bidrar inte till arbetsro i klassen. Ofta förstör du för de andra som vill lära sig.  
 

I omdömena för de samhällsorienterande ämnena beskrivs vad man arbetat 

med under terminen. Bedömningarna är skrivna i brevform med ett personligt tilltal 

där det ibland ställs frågor till eleven. Här bedöms det egna ansvaret för inlärningen, 

om eleven nått målen på kunskapskontrollerna, hur arbetsuppgifter utförs och om 

eleven är muntligt aktiv i diskussioner. Inga hänvisningar ges till vilken typ av mål 

eller vilka kontroller som avses. Att ta hem för att läsa om man inte förstår kan ges 

som förslag för vidare utveckling. I vissa fall bedöms elevens förmåga att hålla 

ordning på materialet och då i positiva ordalag. Omdömet avslutas med en 

uppmuntran, uppmaning eller förmaning.  

 
/… / Vi har hittills under denna termin jobbat med kartan, läge, tidszoner, kontinentalplattor 
och förutsättningar för att leva i olika regioner. I religion har vi arbetat med myter och 
livsfrågor. Dessutom har vi jobbat intensivt med nyheter både muntligt och skriftligt. Du 
måste jobba hårt med att ta eget ansvar för din inlärning. Du har nått målen för 
kunskapskontrollerna först efter muntlig komplettering, bl.a. med /… /. So är ett ämne med 
mycket fakta och långa texter. Är det svårt? Vad kan vi göra för att hjälpa dig? För att 
utvecklas ytterligare bör du ta hem och läsa på det som är svårt och be om hjälp när du inte 
förstår. Dessutom bör du utnyttja tiden på lektionerna – du är ju ändå där! Jag vill också att 
du ökar din muntliga aktivitet t. ex. i nyhetsdiskussionerna. Kämpa på /… /.  
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Omdömena i slöjd beskriver målet för aktuellt tema. Bedömningen hänvisar till 

elevens ansvar och delaktighet. Eleven kan få veta att den är duktig på att arbeta, 

visar ansvar, intresse. Ibland följer en beskrivning om på vilket sätt eleven fullföljer 

uppgifter i ordalagen ”med känsla”, ”med noggrannhet”, ”med självständighet” eller 

”med stöd och hjälp”. Eleven får också veta vilka de nästkommande arbetsområdena 

är och vad den bör tänka på eller lägga större vikt vid.  

 
Målet för temat Jag, Du och Vi tillsammans är att: Alla elever känner sig delaktiga i det 
gemensamma arbetet. Eleverna har gemensamt valt att arbeta med ram (trä), bundet broderi 
(textil) 
Ansvar:  
Duktig på att arbeta och har idéer som du genomför  
Visar intresse för ämnet och tar ansvar  
Gör det hon ska och fullföljer uppgifterna med självständighet  
Delaktighet:  
Du har visat delaktighet i det gemensamma temaarbetet  
Nästa arbetsområde:  
Klädsömnad – textil  
Eget valt arbete – trä  
Att tänka på:  
Idé, planering och genomförande  
Presentation av utvärdering  
Lägg vikt vid material, metod verktyg och färg och form . 
 

I omdömena svenska och svenska som andraspråk bedöms elevens förmåga 

att ta ansvar och samarbeta men också och intresse för ämnet. Förmågan att uttrycka 

sig muntligt och i skrift är andra bedömningsgrunder. Eleven får veta hur det gått på 

diagnoser i rättstavning, ordförståelse och läsförståelse. Ibland uppmanas eleven att 

använda sin läslogg, välja andra böcker, läsa mer, hålla sig till ämnet för 

skrivuppgiften, vara muntligt aktiv eller visa vad den kan. I vissa fall får eleven sina 

tankar och åsikter bedömda och då i positiva ordalag. Ibland beskrivs elevens 

personliga egenskaper och ibland ställs frågor till eleven.  

 
Du tar ansvar för arbetsuppgifter. Du samarbetar bra med de allra flesta, men kan bli lite 
tystlåten i grupp ibland.  
Ibland blir det stökigt i klassrummet mellan dig och en del av dina kompisar. Försök att hitta 
arbetsro och fokusera på arbetet i svenska. 
Du är duktig på att uttrycka dina tankar och åsikter i skrift och pennan glöder när du börjar 
skriva. 
Du är duktig på att ställa frågor, söka hjälp och respons från mig och från andra, som nu med 
grammatikarbetet. 
Din läslogg kan du utveckla till nästa gång utifrån den respons jag gett dig. 
Diagnoserna i svenska visar på låga resultat. Men jag vet inte om det är så att du tycker det är 
jobbigt i provsituationer? 
Se till att läsa mycket hemma. Läs lite olika slags böcker. 
 
Du gör arbetsuppgifter. Du bidrar oftast till arbetsro i klassrummet, men du måste sitta vid 
din plats när lektionen börjar i stället för med kompisar vid ’runda bordet’. 
Diagnoserna i svenska visar på mycket goda resultat i rättstavning och goda resultat i 
ordförståelse och läsförståelse. 
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Du är fantasirik och kreativ, vilket i vissa fall är en bra sida, men det går i det här fallet ut 
över dina resultat, då du inte lyckas visa på förmåga att skriva olika slags texter och att 
anpassa arbetsuppgifter till texter med dess syfte. Se till att anpassa arbetsuppgifter till texter 
med dess syfte. Se till att anpassa arbetet till syftet och sedan om tid finns över kan du vid 
sidan om skriva dina egna berättelser. 
Förväntas nå målen. Men ett stort Men i att du måste visa mig vad du kan. 
Läsloggen?  

Skriftliga omdömen i årskurs nio  

Omdömet i engelska beskriver att eleven har färdigheter i språket utifrån 

nivåerna ”god” och ”mycket god”. I vissa omdömen förtydligas vilka dessa färdigheter 

är med en förklaring att det gäller lyssna, läsa, tala och skriva. Ibland bedöms elevens 

förmåga att ta ansvar för sin inlärning. Elevens utvecklingsmöjligheter exemplifieras 

och ibland ges information om vad som krävs för ett högre betyg.  

 
/… / du klarar alla färdigheter (lyssna, läsa, tala, skriva) på en mycket god nivå. Av alla dessa 
är hör- och läsförståelse dina styrkor. Du har förbättrat din muntliga och skriftliga färdighet 
den här terminen. 
Att utveckla:  
Främst skriftlig färdighet, skriva grammatiskt korrekt (inklusive stavning) samt utöka 
ordförrådet. För högre betyg krävs ett varierat språk och att man kan anpassa språket efter 
situation/mottagare (t ex skilja på tal- och skriftspråk) både muntligt och skriftligt. 
 

I ämnet hem- och konsumentkunskap bedöms elevens förmåga att ta ansvar, 

att ta initiativ, att samarbeta och reflektera över sitt arbete. Dessutom bedöms 

elevens arbetsinsats och idéer. I några omdömen beskrivs elevens personliga 

egenskaper och beteende. I något fall saknas bedömning med hänvisning till att 

eleven inte deltagit i den utsträckningen att en bedömning kan göras. Ibland hänvisas 

till en skriftlig uppgift som bör lämnas in för en säkrare bedömning. I omdömet anges 

också vad eleven ska arbeta med för att utvecklas vidare, behålla sitt betyg eller få ett 

högre betyg.  

 
/… / Du är ansvarsfull, tar stort ansvar, har överblick och du tar initiativ. Du har utförliga 
utvärderingar som visar på reflektion. 
För att utvecklas ytterligare: visa att du kan genomföra och beskriva olika arbetsuppgifter i 
hushållet och bedöma arbetsprocess och resultat ur flera perspektiv, t.ex. genus, estetiska, 
historiska och internationella . 
 
/… / Du kan jobba bra och ta initiativ. Ibland utnyttjar du inte tiden utan vankar omkring 
och lämnar kamrater i gruppen i sticket. 
Jag skulle vilja att du visar att du förstår syftet med hem- och konsumentkunskap. Det finns 
en anledning att vi gör just det vi gör. Det är inte alltid du visar att du förstår det. 
Den skriftliga delen på specialarbetet kan jag inte godkänna då du inte tagit fasta på syftet 
(vilket stod tydligt och klart på uppgiftspapperet). 
Ta mer ansvar i gruppen. Ta initiativ och försök visa skicklighet när du jobbar med olika 
uppgifter, visa praktiskt och i reflektioner att du förstår att vad man äter relateras till hälsa, 
visa att du förstår sambandet mellan hushåll, samhälle och miljö, att du kan göra medvetna 
val och argumentera för dem.  
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Omdömena i idrott och hälsa handlar om elevens ansvarstagande, både för eget 

och andras idrottsutövande, om dennes arbetsinsats och teorikunskaper. Resultat vid 

olika aktiviteter bedöms också. Elevens utvecklingsmöjligheter eller möjlighet att nå 

ett högre betyg, beskrivs i termer av intensitet, precision, tempo och balans. Andra 

utvecklingsområden kan vara att visa ledarskap genom att planera och genomföra 

lektion eller prestera bra på de teoretiska momenten. Eleven kan i vissa fall få veta att 

den måste vara ombytt och delta för att kunna nå målen.  

 
/… / har gjort bra resultat under de första momenten orientering/friidrott. Jag vill att du 
fortsätter att tänka på att hela tiden vara fokuserad på vad som ska göras. Ta ansvar för både 
eget idrottsutövande samt gruppens. Var aktiv i fram och bortplockning av material och 
ansträng dig på de teoretiska momenten i idrott och hälsa åk 9. För att nå mvg i slutbetyg 
behöver ditt aktiva ledarskap ökas och verkligen visa att du klarar alla moment med de krav 
som ställs på precision, tempo och balans.  
 

Vad som bedöms i matematik varierar i omdömena, även om några elever fått i 

stort sett likadana omdömen. Det är elevens arbetsinsats, självständighet, arbetstakt 

och fokusering under lektionstid som bedöms. Förmåga att följa planeringen, viljan 

att förstå, förståelse för moment och säkerhet i uträkningar är andra exempel. 

Ytterligare exempel på vad som bedöms är hur eleven bidragit till diskussioner och i 

grupparbeten. Ibland hänvisas till betyget G när det gäller förväntade uppnåendemål.  

I några omdömen beskrivs elevens utvecklingsområde och då ofta i form av tips.  

Det kan handla om att kontrollera att uträkningar går att följa och att svaren är 

rimliga. Eleven kan också uppmanas att träna på metodval och problemlösning. 

Ibland uppmanas eleven att räkna hemma. I några omdömen får eleven veta vilket 

nästa arbetsområde är och vad eleven då bör satsa på.  

 
/… / har haft otur med sjukdom men min bild är ändå att han har tillförskaffat sig de 
kunskaper som krävs för att klara att nå målen för bråkräkning. Detta är det prov på under 
v.41, då jag förväntar mig att du når detta mål. Ditt utvecklingsområde är att fokusera på 
dina lösningar. Matematik handlar om att bevisa att den lösningen jag gjort på ett problem 
är korrekt. Då måste det vara lätt att följa med i dina uträkningar och du får aldrig hoppa 
över några steg. Träna på detta i boken så att du inte gör sådana misstag i en diagnos eller på 
ett prov.  
 
Jag förväntar mig att du når målen på avsnittet om bråkräkning men det krävs att du 
förbereder dig på ett bra sätt. Tycker att du visar att du har förstått när vi suttit och hjälpts åt 
med uppgifter, vi ska även se till att vi gör upp en plan för hur vi i fortsättningen ska nå 
målen på andra moment och behövs extramatte så skriver vi ett åtgärdsprogram. Det finns 
möjlighet att titta på en basbok som bara fokuserar på G-nivå. Än så länge tycker inte jag att 
det är nödvändigt utan det som krävs är att vara fokuserad och följa med i planeringarna och 
se till att man har förstått alla moment. Se till att ta hem boken och förbereda dig ordentligt 
inför diagnoser och prov. 
 

Omdömena i moderna språk innehåller beskrivningar av såväl elevens 

kunskaper som utvecklingsområden. Både kunskaper och utvecklingsmöjligheter 
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beskrivs i termer av elevens medvetenhet om hur språkinlärning går till, förmåga att 

behärska språkets form och kunna använda kunskaperna i nya sammanhang. Elevens 

förmåga att genomföra muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och tillsammans med 

andra liksom läs- och hörförståelse är annat som bedöms eller ska utvecklas. 

Utvecklingsområdena kan ibland exemplifieras som uppgifter. Läraren kan i 

omdömet ha förtydligat att eleven kommer att få hjälp. Omdömet kan avslutas med 

rubriken ”övrigt” där det främst lyfts fram sådant som läraren vill berömma eleven 

för. 

 
/… / Styrkor: Fördjupar sin förståelse av talat och skrivet språk i olika situationer och 
sammanhang. Uttrycker sina tankar på språket samt uppfattar andras åsikter och 
erfarenheter.  
Behöver utveckla: Förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot all större 
variation och säkerhet. Förmåga att tolka olika situationer och att anpassa sitt språk till 
situation och mottagare.  
Övrigt positivt: Att du var den som erbjöd dig att samarbeta med någon i en annan grupp när 
det behövdes! Att du ställer frågor som gör att du utvecklas. Att du ger dig själv utmaningar!  
 
Som jag skrivit tidigare, så har du en god hör- och läsförståelse. Du kan också delta i enkla 
samtal om vardagliga ämnen. Du gör dig förstådd i skrift i enkel form. Det är jättebra!  
För att utvecklas vidare ska du:  
Träna på grammatikhäftet, så att du ökar din säkerhet då du skriver texter och talar. Läsa 
texter med olika svårighetsgrad. Hitta strategier för att bli ännu säkrare på att kommunicera 
i vardagliga samtal. Jag ska hjälpa dig!  
 

I ämnet musik berättas om vilket arbetsområde man haft under terminen, i det 

här fallet ensemblespel. Eleven får veta vilka kunskaper den visat upp. Det handlar 

om att reflektera över sitt och andras musicerande, kompa tre- och fyraackordslåtar, 

sång och spel samt tillämpning av tekniska och musikaliska kunskaper. Elevens 

engagemang, ansvarstagande och initiativförmåga är annat som bedöms.  

För att utvecklas vidare ska eleven visa upp mer av sina kunskaper och färdigheter i 

sång, spel på ackord- rytm- och melodiinstrument samt ensemblespel. Ofta ska 

eleven utmana sig själv för att till exempel utveckla en bred instrumentrepertoar. 

Ibland ska eleven fråga efter utmaningar i form av svårare speltekniker, komp och 

ackord för att utvecklas vidare. Eleven kan uppmanas att ta mer ansvar för sitt och 

spelgruppens lärande, att hjälpa och peppa klasskamrater och visa engagemang. 

Eleven kan få veta att den ligger på gränsen för att nå godkänt eller för att behålla 

nuvarande betyg och uppmanas då att jobba bra på lektionstid, ta mer ansvar för sitt 

lärande, visa att den kan spela och vågar sjunga.  

 
Hej /… /!  
Under höstterminen har vi jobbat med ensemblespel och jag har sett följande kunskaper hos 
dig:  
Ensemble  
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Du kan/har  
reflektera över sitt och andras musicerande,  
kompa tre- och fyrackordslåtar,  
kunskaper i sång och spel på rytm-, ackord-, och melodiinstrument.  
Engagemang  
Exempelvis  
 - aktivitet under lektioner  
 - eget ansvar  
 - initiativförmåga  
Du deltar aktivt under lektionerna och tar delvis ansvar för ditt lärande  
För att utvecklas ytterligare:  
Ensemble  
Jag tycker att du har tappat lite fart nu i början av detta läsår. För att behålla ditt nuvarande 
betyg krävs det att du fokuserar mer på din uppgift under lektionerna.  
Engagemang  
Ta mer ansvar för ditt eget lärande och prata mindre under lektionerna.  
 

Omdömena i naturorienterande ämnen beskriver det eleven gjort under 

lektionstid till exempel experiment och dokumentation. Förmågan att dra slutsatser 

och använda sig av naturvetenskapliga ord, begrepp och modeller bedöms. Hur 

aktivt, ambitiöst och målinriktat eleven har arbetat är annat som bedöms. Ibland får 

eleven veta att det är dennes ambitiösa och målinriktade arbete som ger eleven 

kunskaper och förståelse. När det gäller det fortsatta lärandet kan eleven i omdömet 

få veta vad som krävs för en större säkerhet och förtrogenhet men också vad som 

krävs för att få eller behålla ett visst betyg. Det kan handla om egna insatser, att fråga 

om det som är oklart, att delta i diskussioner, ta till sig nya ord och begrepp, dra 

slutsatser och koppla dessa till teori och verklighet. Eleven uppmanas att delta aktivt 

vid laborationer, att argumentera och ta ställning utifrån ett naturvetenskapligt 

perspektiv. I vissa fall hänvisar läraren till ett basmaterial som eleven kan använda 

hemma för att befästa baskunskaper i pågående och kommande arbetsområde. 

Ibland uppmanas eleven att komma i tid till lektionen.  

 
Ditt ambitiösa och målmedvetna arbete ger dig kunskaper och förståelse för olika områden 
inom ämnet. (Såväl Kemi, Biologi och Fysik). Du använder naturvetenskapliga ord och 
begrepp i beskrivningar och sammanhang. Du tar en aktiv roll i genomförande av försök, 
bidrar till tolkning av resultat och drar slutsatser kopplade till teori och verkligheten runt 
omkring oss. Du deltar aktivt i samtal och diskussioner under arbetets gång och ställer frågor 
som leder till fördjupad kunskap och förståelse.  
För att fortsatt visa VG-kvalitet: Ta till dig fakta, termer, begrepp och modeller för de olika 
ämnesområdena. Öva på att självständigt förklara och beskriva samband med hjälp av 
begrepp och förklaringsmodeller. Diskutera, argumentera och ta ställning utifrån ett 
naturvetenskapligt perspektiv. Ta eget ansvar för att fånga upp vad du ev. missat vid 
frånvaro.  
 
/… /, under denna termins första arbetsområde har du ännu inte nått målen inom el- och 
magnetism. Egen insats från dig kommer att krävas för måluppfyllelse inom varje 
arbetsområde.  
För att nå målen och därmed betyg: Ta med material och kom i tid och arbeta med det som 
hör till arbetsområdet. Stanna i klassrummet under arbetet och ta emot hjälp från mig. 
Redovisa dina iakttagelser och slutsatser i samband med försök, både i bild och muntligt. 
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Delta i samtal om ämnet tillsammans med andra. Fråga upp på det som är svårt eller otydligt 
för ökad säkerhet. Du har möjlighet att få ett basmaterial till de avsnitt vi arbetar med. Ett 
sätt att säkra måluppfyllelse skulle kunna vara att ha det materialet hemma under 
arbetsperioden.  
 

I samhällsorienterande ämnen är variationen stor när det gäller omdömenas 

innehåll. Omdömena beskriver elevens förmåga att arbeta enskilt och i grupp i termer 

av ”bra”, ”stabilt” eller ”för snabbt så det blir slarvigt”. Förmågan att vara fokuserad 

på genomgångar bedöms. Elevens kunskapsutveckling kan också beskrivas i termer 

av att ”ha tagit kliv framåt”. Eleven kan få veta att den klarat målen för godkänt. När 

det gäller det fortsatta lärandet uppmanas eleven att ”ta mer plats”, göra väl 

förberedda redovisningar, välja bra nyheter, vara noggrann och fokuserad, utveckla 

det muntliga, förbättra sin studieteknik och be om hjälp. I några fall får eleven veta 

att för att nå högsta nivån så krävs att man ska ”kunna omforma sina kunskaper till 

ny kunskap”. Ofta beskrivs eleven som person och då får eleven veta att den är pigg, 

aktiv, en klippa i klassen, ambitiös, intresserad eller noggrann. Uppmaningar som att 

eleven ska låta mobiltelefonen ligga i fickan kan också finnas med i omdömet.  

 
En klippa i klassen!! Utvecklades under vårterminen kunskapsmässigt och fortsätter nu på 
samma sätt. Tar stort ansvar för sitt skolarbete. Arbetar utmärkt både enskilt och i grupp- Är 
också aktiv och intresserad och ställer bra frågor. Är verkligen mån om att göra sitt bästa. 
Har haft en utmärkt nyhetsredovisning – fortsätt så.  
 Att utveckla: fortsätta den positiva trenden. För att nå högsta nivå gäller det t.ex. enligt 
betygskriterierna att ’kunna omforma sina kunskaper till ny kunskap’. Den nivån har du 
möjlighet att nå . 
 
Har varit något mer fysiskt närvarande denna termin men har inte visat upp någon typ av 
arbete varken muntligt eller skriftligt som kan vara till underlag för betyg. Det känns inte 
som /… / är med fast hon sitter i klassrummet. Skrev själv på ett geografiförhör ’jag kan 
ingenting om detta’.  
Att utveckla: att /… / försöker vara mer aktiv och be om hjälp om hon tycker något är svårt. 
Se till att lämna in de uppgifter som jag lämnat ut.  
 

Omdömena i slöjd fokuserar på elevens utvecklingsmöjligheter och fortsatta 

arbete. I några omdömen finns mer utförliga beskrivningar av vad som förväntas. 

Dessa tips och uppmaningar handlar om att planera sitt arbete, skissa och rita, men 

också om att dokumentera sitt lärande och beskriva slöjdprocessen. Eleven 

uppmanas hålla koll på betygskriterierna för att inte missa något. Ibland får eleven 

veta att den jobbat bra. 

 
/… /, ser att du denna termin börjat beskriva din slöjdprocess i boken, för det måste man i 
nian för att nå G- målen. För att nå högre mål måste man vara noga med att beskriva allt 
man gör och jobba självständigt och noggrant. Tänka på att nyttja lektionen fullt ut. Jag vet 
ju att du vill att det skall gå bra:) Tänk extra på alla nya ord som vi lär oss nu och skriv om 
allt nytt du lär dig när det gäller sömnaden. Planeringen av plagget är viktigt att tänka på. 
Skissa och rita mycket till. Kolla av betygskriterierna med jämna mellanrum så att du inte 
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missar något viktigt. Kryssa i rutorna så håller du koll på vad du gjort. Tänk vad hur och 
varför när du skriver för att få igång reflektionerna.  
 

 I ämnet svenska bedöms kunskaper inom områdena tala, lyssna, läsa och skriva. 

Omdömet beskriver att eleven kan argumentera för sin åsikt, lyssna på inlägg, ”läsa 

på djupet”, uttrycka reflektioner i skrift, är välformulerad och har god struktur och 

tydligt sammanhang i sitt skrivande. För att utvecklas vidare uppmanas eleven skriva 

regelbundet i sin läslogg, träna på att skriva läsligare, variera sitt ordval eller att 

fortsätta med den positiva inställning eleven har. Ibland uppmanas eleven att låta 

läraren få tal del av vad han eller hon skrivit, visa sina kunskaper, vara mer aktiv och 

be om hjälp, lämna in uppgifter eller ta till vara lektionstiden.  

 
 /… /! Du kan argumentera för dina åsikter/tankar och du kan ställa relevanta frågor. Du 
lyssnar och tar fasta på inlägg i samtal och diskussioner och bygger vidare på dessa. Du visar 
förmåga att tolka olika texter, dra slutsatser och se sammanhang. Bra att du skriver 
regelbundet i din läslogg där du visat på reflektion. Du har skrivit novell med tydlig struktur, 
röd tråd och korrekt språk. För att utvecklas ytterligare: fortsätt med den positiva inställning 
och vilja du visat hittills under terminen.  
 
/… /! I svenskan ingår fyra delar, lyssna, tala/agera, läsa och skriva. Av dessa fyra har jag sett 
LITE av ditt skrivande. Vi har jobbat med noveller, läst och haft kortare skrivuppgifter. 
Avslutningsvis ingick att skriva egen novell samt ge och ta kamratrespons. Du flyr gärna 
klassrummet och det är inte lätt att se hur du jobbar eller att du jobbar under lektionstid. 
Därför har jag inte sett mycket av din skrivprocess. Din novell har en fungerande story, men 
saknar styckeindelning och har oklar tidsordning. Det är viktigt att du kan behärska just 
detta. Det är bra att du skrivit lite i läsloggen. Tyvärr är det alldeles för korta och ytliga 
anteckningar. Försök utveckla det du skriver och visa vad du tänker om det du läser. På så 
sätt kan jag ta del av din läsförståelse.  
Eftersom du ofta väljer att lämna klassrummet och när du är där ofta sitter och pratar 
med/… / i stället för att vara fokuserad på det vi arbetar med kan jag inte ge en rättvis 
bedömning av svenskans övriga delar.  
 

Omdömet i teknik är formulerat likadant för alla elever. Det är endast en 

beskrivning av innehållet i nästkommande arbetsområde och de mål som eleven ska 

arbeta mot.  

Analys och tolkning av resultat  
Syftet med vår studie var att undersöka rektorers uppfattningar om skriftliga 

omdömen samt hur de tar ansvar för arbetet med dessa. Syftet var också att studera 

hur de skriftliga omdömenas innehåll överensstämmer med rektorernas 

uppfattningar. I denna del av uppsatsen kommer vi att sammanföra resultaten från 

intervjustudien och dokumentstudien för att analysera och tolka dessa med hjälp av 

skrivningar i ”Allmänna råd för individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen” (Skolverket, 2008), läroplanen (Lpo 94), litteratur samt relevant 

forskning.  
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Elevens kunskaper  

Rektorerna i vår studie är liksom de rektorer som deltog i Ekots undersökning 

våren 2009 i huvudsak positiva till skriftliga omdömen. De uppfattningar om 

skriftliga omdömen som rektorerna ger uttryck för är dessutom samstämmiga med 

de allmänna rådens riktlinjer (2008). Rektorerna tycker att arbetet med skriftliga 

omdömen har gett den ökade tydlighet som var tänkt när det gäller information till 

elever och vårdnadshavare.  

I den dokumentstudie av skriftliga omdömen som vi gjort framträder dock en 

annan bild än den som rektorerna målar upp. Den tydlighet rektorerna talar om kan 

vi inte alltid se och vi kan heller inte alltid se kopplingen till läroplan och 

kursplanemål. Det vi uppmärksammat är att det i stället för elevens kunskaper ofta är 

elevens brist på kunskaper som blir tydligt i omdömet. En bidragande orsak till detta 

kan vara formuleringen i de allmänna råden om att omdömena också 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” (2008, s. 14). Uppdraget kan upplevas som 

motsägelsefullt och problematiskt eftersom man i samma omdöme både ska lyfta 

elevens kunskaper och utvecklingsmöjligheter och dessutom signalera om risker att 

inte nå målen. Eftersom nu syftet är att stimulera till fortsatt lärande vilket framhålls 

i de allmänna råden måste det vara möjligt att i omdömet lyfta vad eleven behöver 

utveckla utan att skriva om brister. En annan orsak till omdömenas ”bristfokus” kan 

vara det felsökande som generellt präglar skolan och som verkar vara svårt att frigöra 

sig ifrån trots att man känner till vikten av att lyfta fram det som är positivt. Att 

fokusera på elevers fel och brister leder enligt Hofvendahl (2006) till att det hos 

eleverna skapas en rädsla för att göra fel, vilken i förlängningen riskerar att stå i 

vägen för fortsatt lärande. Dessutom kan detta synsätt bli något som eleverna själva 

anammar.  

De omdömen som vi menar tydligt informerar om elevens kunskaper är de som 

hänvisar till något som eleven nu kan, känner till eller klarar av. Det kan också gälla 

beskrivna förmågor och färdigheter som hänvisar till att eleven kan använda sina 

kunskaper, tolkar, förstår och kan jämföra. Ibland kommuniceras kunskaperna som 

resultat i form av poäng på prov, läxförhör, tester och diagnoser, något som blir 

vanligare ju äldre eleven är. Detta menar vi är inte att betrakta som tydlig 

information om elevens kunskaper eftersom poäng inte säger något om vilka 

kunskaper eleven har. Att fokusera på poäng och betygssättning är ytterligare en 
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faktor som kan utgöra hinder för elevens lärande (Black & Wiliam, 2001). 

Information om att eleven har nått målen kan uppfattas som tydlig, men eftersom 

målen sällan eller aldrig definieras är informationen ofullständig och ger inte den 

nyanserade bild av elevens kunskaper som de allmänna råden föreskriver (2008). 

Problematiken med att kommunicera vilka mål elevens kunskaper realteras till är 

något som också framkommit i såväl Anderssons studie (2010) som skolverkets 

uppföljning och utvärdering (2010).  

Elevens utvecklingsmöjligheter  

I de allmänna råden poängteras att de bedömningar som görs ska vara ett stöd för 

elevens lärande och enligt råden bör de skriftliga omdömena ”lyfta fram elevens 

utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera fortsatt lärande” (2008, s. 14). De rektorer 

vi intervjuat menar att de skriftliga omdömena har ökat tydligheten när det gäller 

informationen om elevens fortsatta utvecklingsmöjligheter. De omdömen som vi 

studerat innehåller dock som vi ser det inte alltid skrivningar om detta. Att skriftliga 

omdömen saknar beskrivningar av hur eleven ska ta ytterligare steg i sitt lärande är 

något som också skolverket (2010) pekar på. Istället för beskrivningar av 

utvecklingsmöjligheter kan vi se exempel där läraren uppmanar eleven att förändra 

sitt beteende och ger tips och råd om sådant som eleven bör tänka på eller göra. 

Dessa uppmaningar framstår som en tydlig disciplinering av eleven och som ett 

försök att styra elevens beteende i den riktning som passar skolan (Andersson, 2010). 

Detta kan även jämföras med Andréassons studie (2007) där hon uppmärksammar 

att texter som skrivs om elever i skolan görs i ett syfte att påverka lärandet eller 

beteendet och tenderar att peka ut riktningen mot den ideala eleven. Om läraren 

istället för att stödja elevens lärande fokuserar på uppförande och beteende kan detta 

utgöra ett hinder för lärandet (Black & Wiliam, 2001). 

Ju äldre eleven är desto oftare kopplar läraren utvecklingsmöjligheterna till 

betygskriterier. Eleven får då veta vad den ska göra för att få betyg i ämnet, behålla 

betyget eller nå ett högre betygssteg. Att den nationella betygsskalan används kan 

enligt skolverket (2010) likställas med betygssättning. Detta menar de tyder på 

svårigheter i tolkningen av de allmänna råden när det gäller att klargöra skillnaden 

mellan skriftliga omdömen och betyg. Oavsett vad läraren skriver om ser vi att fokus 

oftast ligger på den enskilda eleven som själv ska arbeta med sitt lärande och sin 

utveckling. Endast i enstaka omdömen går det att utläsa att eleven i undervisningen 

ska få hjälp med detta. Det kan dock vara så att läraren, i enlighet med de allmänna 
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råden (Skolverket, 2008), sammanfattat de insatser som skolan ska göra i den del av 

den individuella utvecklingsplanen som är framåtsyftande. Eftersom vi endast 

studerat utvecklingsplanens skriftliga omdömen kan vi inte uttala oss om lärarna 

gjort detta.  

Elevens utveckling i övrigt 

Enligt grundskoleförordningen (1994:1 194) är det rektor som beslutar om den 

individuella utvecklingsplanen ska innehålla omdömen om elevens utveckling i 

övrigt. De allmänna råden poängterar vikten av att det i omdömet framgår ”mot vilka 

mål elevens utveckling bedömts liksom vilken lärare som ansvarat för den skriftliga 

informationen” (2008, s. 16). Här betonas också att omdömena inte ska innehålla 

vare sig beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper.  

Rektorerna i vår studie har förhållit sig olika till bedömning av elevens utveckling i 

övrigt, exempelvis social utveckling, men de menar att skolan har detta uppdrag 

likväl som kunskapsuppdraget. Anledningen till att några valt att vänta med att låta 

lärarna skriva om den sociala utvecklingen är rektorernas uppfattning om att den är 

svårbedömd. De tycker att denna bedömning är ”känsligare” och att det är tillräckligt 

svårt att uttrycka sig språkligt korrekt om elevens kunskaper.  

Begreppet elevens utveckling i övrigt finns inte i något av de skriftliga omdömen vi 

studerat. Med tanke på skrivningarna i de allmänna råden och rektorernas 

uttalanden är det dock anmärkningsvärt många omdömen som hänvisar till elevens 

personliga egenskaper och beteende. Vissa omdömen beskriver elevens positiva 

egenskaper, medan andra dess negativa. Vi menar att detta är inget annat än 

subjektiva åsikter om eleven som person eftersom det inte framgår mot vilka mål 

bedömningarna är gjorda. Några av omdömena i vår dokumentstudie kan, anser vi, 

även betraktas som kränkande. Andersson (2010) uppmärksammar också att det som 

skrivs i omdömena riskerar elevens integritet och att avsaknaden av mål att validera 

mot står i strid med de bestämmelser som finns angående de skriftliga omdömena. Vi 

menar att de omdömen som kritiserar elevens sätt att vara som person eller som ger 

tips och råd om förändrat beteende kan ses som exempel på den vänliga 

maktutövning som syftar till att forma idealeleven (Andréasson, 2007, Bartholdsson, 

2008). Bartholdsson menar att det är viktigt att de som arbetar i skolan är medvetna 

om denna maktutövning för att kunna uppmärksamma när den missbrukas.  
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Tidig upptäckt av elevers stödbehov  

En av intentionerna med den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen är, enligt de allmänna råden, att den ska ”vara ett redskap för att 

identifiera olika elevers stödbehov” (2008, s. 13 ). Att tidigt upptäcka elever i behov 

av stöd är något som rektorerna i vår studie ser som en av vinsterna med skriftliga 

omdömen. När det gäller de omdömen som vi studerat kan vi inte genom att enbart 

läsa dessa skapa oss en uppfattning om det är så att de bidrar till detta. Det skriftliga 

omdömet, menar vi bidrar i sig inte till tidig upptäckt av elever i behov av särskilt 

stöd. Däremot torde förarbetet i form av till exempel dokumentation av elevens 

lärande och kunskapsutveckling göra att dessa elevers behov uppmärksammas. 

Vikten av att lärare dokumenterar den enskilda elevens lärande och 

kunskapsutveckling som ett led i arbetet med elevens kunskapsbedömning 

poängteras också i de allmänna råden (2008). Även om det inte är det skriftliga 

omdömet i sig som bidrar till själva upptäckten av att en elev behöver särskilt stöd, så 

kan det skriftliga omdömet möjligtvis tydliggöra för elev och vårdnadshavare att så är 

fallet, om detta inte tidigare kommunicerats.  

En annan vinst som rektorerna ser med skriftliga omdömen till de yngsta eleverna 

är att fokus flyttas från sociala förmågor till kunskaper. Andréasson (2007) lyfter 

fram betydelsen av att skolan arbetar parallellt med sociala fostransmål och 

kunskapsutveckling. Hon menar att om man ser på erövrandet av sociala 

kompetenser som en förutsättning för uppnåendet av kunskapsmål så riskerar man 

att kunskapsmässiga stödinsatser, där det behövs, kommer in för sent. Trots 

rektorernas förhoppningar om ändrat fokus kan vi i omdömena för eleverna i årskurs 

ett endast se att lärare beskriver elevernas kunskaper i ämnena svenska och 

matematik. Istället bedöms de yngsta elevernas intresse och nyfikenhet kopplat till 

ämne och undervisning, vilket kan ifrågasättas då detta inte säger något om deras 

kunskaper. Kanske är detta ett uttryck för att läraren inte tycker sig ha ett tillräckligt 

underlag för att göra en kunskapsbedömning. Rektorerna är dock medvetna om den 

problematik det innebär att ge omdömen till elever på hösten i ettan. De frågar sig 

hur dessa unga elever uppfattar sina omdömen. Om skolan varken pedagogiskt eller 

ekonomiskt kan avhjälpa påtalade brister, menar Andersson (2010), så ”blir 

stämplingseffekten det enda som blir resultatet av att tidigt konstatera brister” (s. 16). 

Det faktum att utbredningen av individuella utvecklingsplaner, betyg och tester 

sprider sig allt längre ner i åldrarna är ”en rörelse som kan sägas vara inbäddad i en 
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evidensbaserad trend, utan att i sig vara evidensbaserad” (Roth, 2010). Det saknas 

enligt Roth forskning som tydligt visar att tidigare bedömning och dokumentation 

gynnar elevers studieresultat. Problematiken med att ge skriftliga omdömen under 

höstterminen i årskurs ett, men även första terminen i årskurs fyra är något som 

skolverket också uppmärksammat då både lärare och föräldrar ”ifrågasätter hur 

rättvisande och meningsfull denna typ av information kan vara” (2010, s. 17). 

Orsaken till denna tveksamhet hör ihop med den korta tid läraren har haft 

tillsammans med eleven.  

Underlätta stadieövergångar  
Rektorerna menar att de skriftliga omdömena bidrar till att underlätta vid 

stadieövergångar och i de allmänna råden lyfts den individuella utvecklingsplanen 

fram som något som bör ”utformas på ett sådant sätt att den underlättar 

kontinuiteten i elevens lärande vid byten av lärare, grupp och skola” (2008, s. 13). Vi 

kan dock inte alltid se skrivningar i de omdömen vi studerat som visar på att dessa 

skulle kunna användas för ett sådant ändamål. Kanske beror det främst på att vår 

studie gäller omdömen skrivna under höstterminen. Treornas omdömen är mycket 

kortfattade när det gäller elevens kunskaper och dessutom saknas oftast 

beskrivningar av elevens utvecklingsmöjligheter. Dessa omdömen torde därför inte 

vara till någon större vägledning för mottagande lärare på mellanstadiet om inte 

vårterminens omdömen ser annorlunda ut. När det gäller övergången till högstadiet 

är de omdömen eleverna får i sexan mer omfattande och innehåller oftare 

beskrivningar av elevens utvecklingsmöjligheter. Dessa omdömen torde då vara till 

större hjälp för mottagande lärare. Då vi inte studerat elevernas individuella 

utvecklingsplan i sin helhet, utan enbart de skriftliga omdömena, vet vi inte om det i 

den framåtsyftande delen finns något överenskommet som kan ge vägledning.  

Ansvar  

Enligt grundskoleförordningen (1994:1 194) är rektor ansvarig för utformningen av 

den skriftliga information som ges i elevens utvecklingsplan. De allmänna råden 

förtydligar att det är rektor som beslutar om de skriftliga omdömenas utformning för 

att dessa ”ska kunna anpassas till verksamheten och eleverna vid den egna skolan” 

(2008, s. 15). De rektorer vi intervjuat är medvetna om sitt övergripande ansvar och 

berättar att de lagt ner ett stort arbete med implementeringen av de skriftliga 

omdömena. Ansvaret för omdömenas utformning är något som några av rektorerna 
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funderar över eftersom man i den studerade kommunen beslutat att alla skolor ska 

använda sig av ett webbaserat system. De menar att kommunen på så sätt tar över det 

ansvar som är deras. Rektorerna är också kritiska till det bristfälliga stöd de fått och 

till att material och allmänna råd kommit i efterhand. De har därför ibland tvingats 

ändra sådant som de redan börjat arbeta med. Detta menar vi är ett exempel på hur 

en professions frirum och tolkningsutrymme begränsas (Berg, 2003). Rektorerna 

upplever dock att implementeringen av skriftliga omdömen, vilken vi uppfattar vara 

en ”top-down” - styrd reform, har fått positiva konsekvenser. De anser att de i 

samband med implementeringen ”tagit kliv” som pedagogiska ledare och att det skett 

en skolutveckling.  

Rektors förutsättningar för att lyckas i sitt ledarskap och därmed kunna ta sitt 

ansvar bygger dels på dennes förståelse av nationella förväntningar och krav och dels 

på förmågan att i sin tur kommunicera detta till lärarna (Törnsén, 2009). Berg 

(2003) beskriver en av förutsättningarna för implementering som en 

aktörsberedskap hos dem som ska genomföra fattade beslut. Denna beredskap tycker 

vi oss se hos rektorerna i deras vilja att ta emot uppdraget och omsätta det i 

handlingar. Däremot vet vi inget om hur aktörsberedskapen hos lärargruppen såg ut. 

Trots en uttalad medvetenhet hos rektorerna om sitt ansvar lägger några av dessa 

över det på lärarna. Läraren lyfts då fram som den som ”ska göra jobbet” och ansvara 

för gjorda formuleringar. Ansvarsfrågan blir särskilt intressant när vi studerar de 

skriftliga omdömena där vi ser att lärarna i sin tur lägger över ansvaret på eleven. 

Detta kan jämföras med Dovermark (2007) som menar att det som tidigare varit 

lärarnas ansvar, att inse och förstå vad som behövs för en vidare kunskapsutveckling, 

nu har blivit elevernas. Samtidigt anser skolledarna det vara lärarnas ansvar att träna 

eleverna att göra detta. Det är endast i ett fåtal omdömen i vår studie som läraren 

skriver på ett sådant sätt att det klart framgår att arbetet med elevens 

kunskapsutveckling ska ske i samband med undervisningen eller att eleven ska få 

särskild hjälp av skolan. Å andra sidan kan detta vara en självklarhet för läraren och 

en anledning till att detta inte uttrycks tydligt i omdömet. Kopplat till Anderssons 

studie (2010) blir frågan om ansvar än mer intressant eftersom lärarna där menar att 

de av rektorerna inte fått förutsättningar att kunna skriva genomtänkta omdömen. 

Ansvarsfördelningen är något som också skolverket uppmärksammar (2010) då de 

menar att det till stor del är elevens och vårdnadshavarens ansvar som tydliggörs i de 

studerade planerna och inte skolans.  
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I offentlighetens ljus  

En individuell utvecklingsplan i den kommunala skolan är en allmän handling, 

något som de rektorer vi intervjuat inte uppfattar som ett problem. De menar att 

detta är ännu en uppgift att hantera i offentlighetens ljus och accepterar att det är så. 

Detta i motsats till majoriteten av lärarna i Anderssons (2010) studie, vilka uttrycker 

ett motstånd och menar att innehållet i omdömena inte bör vara offentligt. Kanske 

beror detta motstånd främst på att lärarna, trots rektors ansvar, är de som har till 

uppgift att formulera dessa omdömen och sätta på pränt sådant som de förut 

kommunicerat muntligt. En av Anderssons slutsatser är ”att det är ett långt och svårt 

steg att gå från muntlig information till skriftlig” (s. 15).  

Det faktum att elevens utvecklingsplan är allmän handling innebär enligt allmänna 

råden att den inte ska innehålla känsliga uppgifter såsom ”beskrivningar eller 

värderingar av elevens personliga egenskaper” (2008, s. 16). Rektorerna anser att det 

på deras skola inte skrivs sådana omdömen som skulle kunna åsamka eleven skada 

om de offentliggjordes. De säger sig däremot vara medvetna om språkets betydelse 

när det gäller att formulera sig i skrift och anser detta vara särskilt viktigt när man 

skriver om elevens sociala utveckling. Några uttrycker också en medvetenhet om att 

det skrivna tolkas av läsaren och att detta då kan få konsekvenser för individen.  

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) poängterar att när ett dokument är 

offentlig handling så ska denna sparas och arkiveras, vilket innebär att dokumentet 

och den text som skrivits in där följer eleven även till nästa skolår eller 

utbildningssteg. Denna dokumentation menar de är en språkhandling som uttrycker 

normer och värderingar som både kan komma att påverka hur andra ser på eleven 

och hur eleven ser på sig själv. Trots rektorernas medvetenhet om språkets betydelse 

ser vi flera exempel på formuleringar som, enligt vår mening, är kränkande och inte 

borde finnas i en allmän handling. I dessa skriftliga omdömen finns beskrivningar 

om elevens personlighet, uppförande och tillkortakommanden. Skolverket (2010) å 

sin sida gör inte samma bedömning av de omdömen de studerat. De har hittat 

formuleringar som de anser vara tveksamma och mindre konstruktiva, men inga som 

är direkt kränkande. Enligt skolverket kan detta bero på att de omdömen som ingår i 

studien är utvalda av rektorer och lärare.  

Metoddiskussion  
Kvalitetskrav förutsätter enligt Ryen (2004) både vetenskaplig insikt och en 

fokusering på metodologiska utmaningar. Detta är något som Repstad (2007) 
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beskriver som forskarens förmåga att självkritiskt granska kvaliteten på sina data 

under hela forskningsprocessen. Frågan blir då hur vi har lyckats kommunicera vår 

forskningsprocess för att ge kunskapen trovärdighet. Vi har strävat efter att göra vår 

forskningsprocess transparent och har därför varit noggranna med att beskriva vårt 

tillvägagångssätt i så väl arbetet med intervjustudie som dokumentstudie. Denna 

beskrivning återfinns i vår metoddel. Vi är dock medvetna om att arbetet med att 

analysera och tolka är att betrakta som ett subjektivt arbete och att det därför är 

möjligt att en annan forskare skulle gjort andra val.  

Vid urvalet av intervjupersoner var vår strävan att få ett så brett dataunderlag som 

möjligt och därmed kunna finna likheter och skillnader i uppfattningar. Vår 

förhoppning var också att kunna finna någon som uttalade sig kritiskt eller 

ifrågasättande. Vi anser att vårt urval bidragit till detta och till viss del även till att 

finna uttalanden som är ifrågasättande. Däremot har vi inte någon intervjuperson 

som i sin kritik är så avvikande från de övrigas uppfattningar att det är att betrakta 

som ett negativt eller avvikande fall (Ryen, 2004, Repstad, 2007).  

Dokumentstudiens material är hämtat från några av de intervjuade rektorernas 

skolor. Detta innebär dock inte att vi haft ambitionen att koppla ihop en specifik 

intervjupersons uttalande med innehållet i specifika omdömen. Vi inser att vårt val 

att studera skriftliga omdömen i vissa årskurser och inte andra har fått konsekvenser 

för studiens resultat och att vi genom att göra andra val hade kunnat komma fram till 

andra resultat. Eftersom de skriftliga omdömena är att betrakta som färdiga 

dokument så innebär detta att vi endast kan se hur dokumenten är skrivna, vad som 

står skrivet och vad som inte skrivs ut. Däremot vet vi inte något om den process som 

föregått skrivandet eller vilka som varit inblandade.  

Som forskare i den egna praktiken kan det vara svårt att distansera sig och se den 

utifrån ett annat perspektiv. Risken med förtrogenhet inom det område man 

beforskar är enligt Eliasson (1994) att den ” begränsar nyfikenheten och det egentliga 

kunskapssökandet – att man söker bekräftelse på egna erfarenheter och 

upplevelser…” (s. 144). Eftersom vi själva är lärare och arbetar i grundskolan blev det 

viktigt att tänka på hur vi förhöll oss till det intervjupersonerna sa. Vår förförståelse 

innebar en risk eftersom vissa uttalanden från rektorerna kunde ses som självklara 

för oss och då kunde vi missa viktig information. Detta var vi medvetna om och 

försökte vara uppmärksamma på. Trots denna medvetenhet ställde vi inte alltid de 

uppföljningsfrågor som borde ha ställts, något vi upptäckte när vi läste igenom 
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intervjuerna. Å andra sidan medverkade vår förförståelse till att vi också kunde ställa 

relevanta följdfrågor. Som vi ser det har vår förförståelse trots allt mestadels varit en 

tillgång.  

Vi är medvetna om att studiens resultat inte är möjligt att generalisera då det 

endast kan betraktas som giltigt för det studerade materialet under den begränsade 

period det omfattar, det vill säga höstterminen 2009. Trots detta menar vi att vår 

studie och dess resultat kan synliggöra något av den problematik men också de 

möjligheter det innebär att som rektor ta ansvar för arbetet med skriftliga omdömen. 

Studiens resultat synliggör också de svårigheter som är förknippade med att 

formulera skriftliga omdömens innehåll så att de överensstämmer med intentionerna 

i de allmänna råden. Dessa kunskaper menar vi kan användas som ett bidrag till 

fortsatta diskussioner.  

Avslutande diskussion  
Det råder en diskrepans i vår studie mellan rektorernas uppfattningar om skriftliga 

omdömen och hur dessa ser ut i praktiken, vilket torde få konsekvenser för hur 

rektorerna fortsättningsvis kan ta ansvar för arbetet med skriftliga omdömen. Med 

tanke på den stora mängd omdömen som alla lärare varje termin ska producera finns 

det också anledning att fundera över rektors möjlighet att ta sitt ansvar. Det krävs ett 

långsiktigt och hållbart förändringsarbete (Hargreaves & Fink, 2008) om lärarna ska 

kunna skriva omdömen som lever upp till intentionerna i de allmänna råden och till 

den föreställning rektorerna har.  

Uppdraget med att beskriva elevens kunskaper och samtidigt tydligt signalera om 

eleven riskerar att inte nå de nationella målen kan upplevas motsägelsefullt. Den 

problematiken kan vara en av orsakerna till att många av de omdömen vi studerat 

antingen är ”slätstrukna” eller har ett onyanserat ”bristfokus”. Är det brister som 

tydliggörs i omdömet så blir följdfrågan för oss hur dessa brister åtgärdas. Åtgärdas 

de utifrån att de är just elevens brister eller undervisningens? Elfstöm (2005) menar 

att för varje fråga vi ställer om eleven så måste motfrågan ställas till pedagogerna och 

verksamheten. Vilka möjligheter har eleven fått? Den granskande blicken måste, 

enligt Elfström vändas från eleven och mot det pedagogiska sammanhanget. Vi 

menar att också den elev som inte når kravnivån har rätt att få sina kunskaper och 

utvecklingsmöjligheter synliggjorda i syfte att stimulera fortsatt lärande. Om nu 

ambitionen att ge tydliga signaler till elev och vårdnadshavare resulterar i en 
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onyanserad beskrivning av elevens kunskaper och utvecklingsmöjligheter, så kan det 

skriftliga omdömet i sig komma att stå i vägen för elevens fortsatta lärande och 

utveckling. Att betyg har en styrande effekt på lärande är många forskare eniga om 

(Andersson, 2007, Linde, 2003) och vi menar att även det skriftliga omdömet 

riskerar att få en sådan effekt. Det finns en risk att lärare i sin undervisning väljer att 

utgå från sådant som är enkelt att mäta och bedöma för att därmed kunna formulera 

skriftliga omdömen. Om detta blir konsekvensen menar vi att läroplanens syn på vad 

som är viktig kunskap kan gå förlorad (Carlgren, 2002).  

De skriftliga omdömena kan ses som ett led i den standardisering och likriktning 

som vi tycker oss se idag i svensk grundskola. Denna standardisering visar sig bland 

annat genom ökad dokumentation, fler tester, fler nationella prov och tidigare 

betygssättning. Detta kan jämföras med de snabba förändringar och den 

standardisering som man genomfört men nu tagit eller tar avstånd ifrån i till exempel 

USA och Kanada. Istället för förväntat resultat medförde detta oönskade 

konsekvenser (Hargreaves & Fink, 2008).  

Med tanke på formuleringar i granskade omdömen, som både elev och 

vårdnadshavare borde ha besparats, anser vi det vara problematiskt att rektorerna 

förhåller sig relativt obekymrade till det faktum att de skriftliga omdömena är 

offentlig handling. Vi funderar över hur det skrivna påverkar bilden av eleven hos den 

som läser omdömet. Det krävs som vi ser det en medvetenhet om det skrivna ordets 

makt och dess konsekvenser för individen. Dessa konsekvenser menar vi kan få andra 

effekter än de avsedda för den som blir bedömd. Innehållet i omdömet riskerar att få 

konsekvenser för elevens självbild och identitetsskapande men också för hur eleven 

som person uppfattas av andra (Andréasson, 2007).  

Vi undrar vem som kan avgöra vad som är kränkande för en annan människa. Det 

kan, menar vi, upplevas som kränkande att av sin lärare i skrift få veta att man inte 

bidrar, att man förstör eller på annat sätt misslyckats. Vad blir resultatet om elev och 

vårdnadshavare upplever de skriftliga omdömena som något negativt och som 

angrepp på eleven som person? Även uppmaningar och förväntningar om att ständigt 

ligga på topp och prestera mer riskerar få negativa konsekvenser för eleven. Vi frågar 

oss när man som elev har tillåtelse att vara nöjd över att man gjort tillräckligt. Vilka 

konsekvenser får det om man som elev uppfattar det som att man ständigt blir 

bedömd? Vi anser att det behövs mer forskning om hur elever och vårdnadshavare 
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uppfattar de skriftliga omdömena samt hur lärares bedömning påverkar 

undervisningens innehåll.  

När det gäller rektors ansvar för omdömenas utformning har man i den undersökta 

kommunen beslutat om att alla kommunala skolor ska använda sig av ett visst 

webbaserat system. Vi menar att detta kan strida mot grundskoleförordningen 

(1994:1 194) där det står skrivet att rektor är den som beslutar om skriftlig 

information som ges i den individuella utvecklingsplanen. I de allmänna råden kan vi 

dessutom läsa att omdömena ska ”utformas lokalt på den enskilda skolan och vara 

anpassade till elevernas ålder och mognad” och att det är rektor som beslutar om 

utformningen eftersom omdömena ska ”kunna anpassas till verksamheten och 

eleverna vid den egna skolan” (2008, s. 15). Som vi ser det finns det därför fog för att 

ifrågasätta hur man som rektor i den studerade kommunen ska kunna fullfölja sitt 

uppdrag när det gäller att vara den som ansvarar för utformningen.  

Om det är webbaserade system för dokumentation som i framtiden tillåts styra 

denna utformning blir det viktigt vilken syn på kunskap och bedömning de har som 

”bygger” dessa system. Valet av färger på de markeringar för måluppfyllelse som 

webbsystemet, ur vilket vi tagit vårt material, tillhandahåller torde inte vara en 

slump. Om eleven möts av en färgmarkering i orange eller röd färg då denne ”klickar 

upp” sitt omdöme, vilken effekt får då det skrivna i löptexten? Vi kan inte låta bli att 

fundera över de elever, vars omdömen vi studerat, som i många eller till och med alla 

sina omdömen har färgmarkeringar i orange och rött. Hur påverkas deras fortsatta 

lärande av denna ”färgstämpling”, som vi inte kan tolka som något annat än en 

missriktad tydlighet.  

 
Men vem besitter förmågan att veta 
Vad som ryms i en ny individ? 
Och vem kan säg' till nån annan hur lyckan ser ut 
Vem kan säg' vad nån annan vill bli? 
 
 

Ur Ikaros av Björn Afzelius  
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Intervjuguide  
 

Syftet är att undersöka hur rektorer uppfattar intentionerna med skriftliga omdömen samt hur 

de ansvarar för arbetet med dessa.  

 

1. Hur har du som rektor uppfattat intentionerna med skriftliga omdömen? 

 

2. Vilka konsekvenser har de skriftliga omdömena fått för dig som rektor?  

 – Hur ser du på det pedagogiska ledarskapet kopplat till skriftliga omdömen? 

 – Hur har du gjort för att skapa förutsättningar för lärarna i arbetet med skriftliga 

 omdömen? 

 – På vilket sätt har du som rektor tagit ansvar för utformningen av de skriftliga 

 omdömena?  

 

3. I de allmänna råden står att om rektor så beslutar kan den individuella 

utvecklingsplanen också innehålla en bedömning av elevens utveckling i övrigt, t ex 

social utveckling. Hur ser du på det?  

 – De omdömen som skrivs är offentliga. Vad tycker du om det?  

 – Hos vem anser du att det slutgiltiga ansvaret för formuleringar ligger?  

 

4. Genom införandet av skriftliga omdömen bedömer vi nu också de yngsta eleverna. 

Hur ser du på det?   

 

5. Det har nu gått ett år sedan de skriftliga omdömena infördes. Vilken funktion tycker 

du som rektor att omdömena fyller, så här långt?  

 

6. Har du något mer du skulle vilja säga om skriftliga omdömen?  

 

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 
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Hej  

 

 

Vi, Katarina Lindinger och Anna Tobiasson skriver magisteruppsats. Som handledare har vi 

Håkan Andersson, docent på pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Vår uppsats 

kommer att vara en del i en större studie om skriftliga omdömen som han ansvarar för. Syftet 

med vår studie är att undersöka hur rektorer uppfattar intentionerna med skriftliga 

omdömen, samt hur de ansvarar för utformningen av dessa. Studien kommer att grunda 

sig på intervjuer med rektorer och det är med anledning av detta som vi skriver till dig.  

 

Vi hoppas att du som rektor vill vara med i vår studie för att bidra till ökad kunskap om 

skriftliga omdömen sett ur rektorers perspektiv. Vi planerar att göra intervjuerna måndagar 

under oktober månad och önskar därför ett snabbt svar via mejl, dock senast måndag 21 

september.  Intervjun beräknas ta max en timme i anspråk. Om du har frågor är du 

välkommen att höra av dig till oss.  

 

Vid denna studie följer vi Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning” (1990). Ingen som varit föremål för datainsamling kommer 

att kunna identifieras, inte heller den skola där datasamlingen gjorts.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Katarina Lindinger och Anna Tobiasson  

 

 

katarina.lindinger@umea.se  mobil 0730-39 77 27  

 

anna.tobiasson@umea.se   mobil 073-073 06 05 
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