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Abstrakt  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares och rektorers uppfattning om skriftliga 
omdömen, hur införandet av dessa omdömen fungerat i fem F-5 skolor och att undersöka hur 
de skriftliga omdömena kan utformas enligt de intervjuade för att ge tydlig information till 
elev, förälder och skola. Resultaten baseras på åtta kvalitativa forskningsintervjuer av lärare 
och rektorer och fem skriftliga omdömen. Enligt undersökningens resultat behövs tydligare 
riktlinjer från rektorernas sida och att elevens delaktighet möjliggörs genom att utformningen 
tar hänsyn till elevens ålder. Dessutom, visar undersökningen, att tid och resurser behöver 
avsättas för att stärka lärarnas kunskaper i ett gemensamt dokumentationsspråk, kunskaper i 
formativ bedömning samt färdigheter i att konkretisera mål att sträva mot i den pedagogiska 
planeringen. Enligt min utvärdering krävs kontinuerliga utvärderingar av verksamheten för att 
de rätta insatserna i implementeringsarbetet av de skriftliga omdömena ska kunna göras. 
Likaså är det viktigt att ge föräldrarna kompetens och delaktighet. 
 
Nyckelord: Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen, dokumentation, formativ 
bedömning, delaktighet. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
 
Under min tid som lärarstudent har jag insett hur viktigt det är med en väl genomförd 
dokumentation av elevens kunskapsutveckling. Likväl har det stor betydelse att läraren har 
kunskap om utvecklingssamtal, den individuella utvecklingsplanen (IUP) och de skriftliga 
omdömena. De skriftliga omdömena är lärarens verktyg för att kunna följa elevens utveckling 
och kan tjäna som stimulans för eleven och leda till att skolverksamheten utvecklas. 
 
Införandet av skriftliga omdömen och betydelsen av motivation har stöd i flera vetenskapliga 
arbeten. Den kontinuerliga dokumentationen fungerar, enligt Dysthe (2003), som en enhet där 
elevens kunskap och lärandemöjligheter ska vävas samman för att möjliggöra en fortsatt 
utveckling på såväl det individuella, sociala som det organisatoriska planet.  
I en rapport från Tankesmedjan1 (2007) beskrivs dokumentationen som ett pedagogiskt 
verktyg, som konkretiserar elevens utveckling i relation till målen i läro- och kursplanerna.  
 
Redan år 2001 skriver regeringen att måluppfyllelsen måste öka liksom att pedagogerna 
behöver bli bättre på att uppmärksamma elevens olika kunskapskvaliteter 
(Utbildningsdepartementet, 2001). Kravet på skriftliga omdömen infördes som en ny 
förordning 2008.  
 
Arbetet med att införa de skriftliga omdömena har visat sig vara omfattande och är något som 
lärare och rektorer över hela landet brottas med i skrivande stund (våren 2009). Tankesmedjan 
(2007) understryker behovet av fortbildning och kompetensutveckling för lärare/rektorer för 
att läroplanen (Lpo94) fullt ut ska kunna implementeras i skolverksamheten. Skolverkets 
(2007) utvärderande analyser går i samma riktning, där det framkommer att införandet av den 
individuella utvecklingsplanen har uppvisat svårigheter och hinder, som behöver övervinnas.  
 
Studien är således relevant både ur min synvinkel som blivande lärare och ur ett allmänt 
perspektiv att undersöka lärare och rektorers uppfattning om skriftliga omdömen. Likaså är 
det av intresse att studera hur implementeringen av dessa omdömen fungerat och utreda hur 
skriftliga omdömen kan utformas, enligt de intervjuade, för att ge tydlig information till elev, 
förälder och skola.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och rektorer uppfattar de skriftliga 
omdömena (med fokus på lärarens arbetssituation) och att utvärdera hur införandet av dessa 
har fungerat. Dessutom är det ett syfte att undersöka hur de skriftliga omdömena kan utformas 
enligt de intervjuade för att ge tydlig information till elev, förälder och skola. 
Frågeställningarna är som följer: 
 

 Hur uppfattar lärare och rektorer de skriftliga omdömena?  
 Hur har implementeringsarbetet av de skriftliga omdömena fungerat? 

                                                
1  Tankesmedjan består av forskare och lärare från Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad samt 
representanter från ett antal kommuner i Skåne och kommunförbundet.  
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 Hur kan de skriftliga omdömena utformas enligt de intervjuade? 
 

1.3 Tidigare forskning 
 
Flera forskare har uttalat sig om skriftliga omdömen, men jag har inte funnit någon publicerad 
forskningsrapport om den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Viveca 
Lindberg vid Stockholms universitet befarar att vi kommer att få en flora av olika omdömen, 
vilket kan leda att de inte blir jämförbara. Risken är då att omdömena säger väldigt lite 
(Rudhe 2008). 
 
Barnombudsmannen menar att syftet med skriftliga omdömen är bra, nämligen att ge eleven 
tydlig information om de egna kunskaperna och den egna utvecklingen. Däremot bör 
lågstadieelever undantas, eftersom skriftliga omdömen sannolikt inte stimulerar 
kunskapsutvecklingen hos de yngsta eleverna. Det är risk att de yngre barnen har svårt att 
skilja mellan kunskap och person. Barnombudsmannen menar också att barnen i 
lågstadieålder är på olika mognadsnivåer och menar därför att det finns risk för att barnets 
mognad snarare än barnets kunskap bedöms (”Regeringen vill”, 2008). 
 
Flera forskningsrapporter behandlar den individuella utvecklingsplanen (IUP) där de skriftliga 
omdömena inte ingår. Exempelvis Elfströms studie (2005) Varför individuella 
utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan. Enligt Elfström är 
syftet med IUP, utifrån ett långt perspektiv, att alla elever ska kunna gå ut åk nio med 
godkända betyg, klara gymnasiet och bli goda samhällsmedborgare. I ett kortare perspektiv 
skall pedagogen och även till viss del föräldrarna kunna se/beskriva barnens/elevernas 
positiva utveckling och hjälpa dem vidare. På det viset ska pedagogen, menar Elfström, 
tidigare hitta barn med svårigheter. Ytterligare syften med IUP är att övergången mellan olika 
skolformer ska fungera bättre och att det ska råda en gemensam människo- och kunskapssyn 
från förskola till gymnasium. Enligt Elfström närmar sig förskolans och skolans traditioner 
varandra. I förskolans läroplan finns nu också kunskapsmål ”att sträva mot” och social och 
emotionell förmåga observeras. Dessutom noteras motivation, önskningar, intressen och 
nyfikenhet. Elfstöm kommer till slutsatsen att det som ska observeras också blir det som anses 
betydelsefullt och påverkar våra idéer om och definitionerna av barn, kunskap och lärande. 
 
Studien som utgivits av Myndigheten för skolutveckling (2003) Individuell planering och 
dokumentation i grundskolan baseras på 20 grundskolors dokumentation. I studien har man 
noterat att arbetet med individuell planering och dokumentation är omfattande. Där ingår 
redskap som loggbok, portfolio och förutsätter en tolkning av läroplans- och kursplanemål. 
Individuell planering och dokumentation har ett nära samband med utvecklingssamtal, 
åtgärdsprogram, kvalitetsarbete. I studien uppmärksammas positiva aspekter på individuella 
utvecklingsplaner som ökad tydlighet för både elever, föräldrar och lärare, vilket höjer 
elevens motivation och leder till att eleverna tar ett ökat ansvar för sitt lärande. Negativa 
aspekter är att den individuella planeringen och dokumentationen tar mycket tid och är starkt 
styrande för den pedagogiska verksamheten. Ytterligare ett problem är att uppnåendemålen 
betonas i IUP på bekostnad av strävansmålen. En annan negativ sida är att individuell 
planering och dokumentation kan leda till alltför stark betoning på individuellt lärande och 
därmed en risk att gruppens betydelse för lärandet missas. 
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2. Bakgrund 
 
I det här avsnittet kommer bakgrunden till de skriftliga omdömena att belysas. Även faktorer 
som påverkat omdömenas utformning och genomgående pedagogiska syfte diskuteras.  
Bakgrunden kommer sedan att tillsammans med teoridelen utgöra en grund i resonemanget i 
diskussionsavsnittet. 
 

2.1 Styrdokument i svensk skola 
 
Läraryrket innebär myndighetsutövning som styrs av lagar och förordningar. Lärare och 
ytterst rektorer ansvarar för att undervisningen leder till att de nationella målen uppnås 
(Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, 2007).  
 
Mål- och resultatorientering enligt läroplanen 1994 (Lpo 94) medförde en statlig styrning men 
den lokala skolan ansvarar för det pedagogiska genomförandet (Grundskoletidningen, 2008). 
Enligt Nytell (2006) innebar införandet av Lpo 94 att den statliga styrningen minskade 
betydligt. Den tidigare Skolöverstyrelsen byttes ut mot det nya Skolverket och statsbidragen 
till skolan styrdes över till kommunerna. Tanken var att kommunerna och professionen skulle 
få större inflytande över skolans form och innehåll. Det innebär, menar Nytell, en ny form av 
centralisering, staten bestämmer områden och kriterier för kontroll, medan ansvaret för 
verksamheten överförs till skolledare och lärare. I Skolverkets (2009b) föreläsning beskrivs 
hur den mål- och resultatstyrda skolan idag återigen underkastas en ökad kontroll från 
myndigheternas sida.  
 
Det finns nationella och lokala styrdokument. Till de så kallade nationella styrdokumenten 
räknas skollag, förordningstexter (grundskoleförordningen och gymnasieförordningen), 
läroplan för grundskolan, Lpo 94, och läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, och de 
nationella kursplanerna. Kursplanerna fungerar som en förlängning och precisering av 
läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. Även de nationella proven för grundskolan och 
de nationella ämnesproven för frivilliga skolformer kan räknas till de nationella 
styrdokumenten (Nytell, 2006). 
 
De lokala styrdokumenten utgörs av den kommunala skolplanen, den lokala arbetsplanen2 och 
den individuella utvecklingsplanen (ibid.). Därtill läggs den 1 juli 2008 även de skriftliga 
omdömen, som ska upprättas för varje elev (Skolverket, 2008). 
 

2.2 Styrning mot måluppfyllelse 
 
Målstyrning innebär att riksdagen och regeringen styr skolverksamheten genom att ange 
nationella mål, vilka inbegriper mål att sträva mot och mål att uppnå. De enskilda skolornas 
verksamheter ska också följas upp och utvärderas (Richardson, 1999). 
 
År 2001 skriver regeringen att måluppfyllelsen måste öka och att pedagogerna i större 
utsträckning behöver uppmärksamma elevens olika kunskapskvaliteter. Fokus bör ligga på 
                                                
2 En lokal arbetsplan är en plan som ska formuleras vid varje skola och som bl.a. ska innehålla information om 
hur skolan ska arbeta för att de nationella och kommunala målen ska kunna uppnås och utvärderas (Skolverket, 
2008) 
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mål att sträva mot och läroplanens värdegrund (Utbildningsdepartementet, 2001). Moreau & 
Wretman (2007) skriver att kursplanetexterna Mål att sträva mot parallellt ska läsas mot 
texten Bedömningens inriktning. Detta ska stödja läraren i sin tolkning av målen att sträva mot 
genom att beskriva vilka kvaliteter i kunnandet som ska bedömas och vad undervisningen ska 
innehålla. I Grundskoletidningen (2008) påpekas att läraren inte ska planera sin undervisning 
utefter mål att uppnå eftersom dessa endast beskriver en miniminivå, det vill säga en lägsta 
godtagbar nivå av kunskaper som eleven ska ha uppnått vid ett speciellt skolår. 
 
I en genomgång som Myndigheten för skolutveckling (2004) gjort av avhandlingar och 
rapporter om utvecklingssamtal framkommer att systemet med mål att uppnå och mål att 
sträva mot är svårhanterligt. Ett problem är att det fokuseras på mål att uppnå istället för på 
mål att sträva mot. Mål att uppnå tenderar att i stället bli arbetsmoment eller rutiner för 
arbetet. Därigenom blir det tydligt vad eleverna ska göra, men däremot framstår det inte som 
lika uppenbart vilka kunskaper och kvaliteter som ska utvecklas. 
 

2.3 Syn på kunskap och lärande 
 
Skollagen anger en bred kunskapsuppfattning: 
”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar… Ett förhållningssätt där alla barn och unga ges möjlighet att erövra 
tilltro till sin egen förmåga och möjlighet att begripliggöra och ge världen en mening i 
relation till tidigare erfarenheter och i relation till den kultur som de är en del av” 
(Utbildningsdepartementet, 1997, s 73).  
 
Skollagens formulering innebär att dagens kunskapsbegrepp behöver utökas, vilket är något 
som diskuteras i rapporter från Tankesmedjan (2007). Enligt Lpo 94  delas kunskapen in i 
fyra olika former, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och läraren behöver väga in 
samtliga delar hos eleven. I rapporterna uppmärksammas också att det skett en förskjutning 
från att bedöma kvantitativa aspekter på kunskap till kvalitativa förmågor hos eleven.  
 
Den svenska skolans rådande syn på kunskap och lärande, som gör sig gällande i kursplaner 
och läroplaner, har påverkats av både det sociokulturella och det kognitivistiska perspektivet. 
Det sociokulturella perspektivet lägger fokus på att kunskap konstrueras primärt genom 
samarbete och interaktion (Dysthe, 2003). Enligt det sociokulturella perspektivet beror eleven 
motivation och engagemang på om de aktuella aktiviteterna anses ha betydelse inom den egna 
gruppen. Motivationen påverkas av både hemmiljön och klassen. Dysthe talar också om att 
det är avgörande att eleven stimuleras till att delta aktivt i sitt eget lärande och att han/hon får 
känna sig meningsfull och kunnig (ibid.). 
 
Enligt det kognitiva perspektivet ses lärandet ur ett individuellt fokus. Begreppet 
problemlösning är ett etablerat pedagogiskt begrepp som har sitt ursprung inom 
kognitivismen, liksom begreppet metakognition. Metakognition innebär att man reflekterar 
över sitt eget tänkande, sin egen förståelse och inlärning. Denna reflektion återfinnes i dagens 
skolverksamhet i form av till exempel loggböcker och självvärdering (ibid.).  
 
Utbildningsdepartementet (1997)  betonar att elevernas tidigare kunskaper ska tas tillvara  och 
att pedagogen ska knyta an undervisning till dessa kunskaper. Man anser att eleven bygger 
upp ny förståelse på tidigare kunskap och att det primära är att eleven känner att allas 
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erfarenhet är väsentlig. Det påpekas att skolans uppgift är att ge eleverna sådana kunskaper 
som de inte kan få utanför skolan. Utbildningsdepartementet (ibid.) poängterar även att skolan 
ska uppmärksamma hela elevens lärande och utveckling, såväl elevens intellektuella som 
kognitiva, fysiska, sociala, emotionella, praktiska och estetiska förmågor. Det är i detta 
perspektiv kunskapsbegreppet måste förstås. 
 

2.4 Utvecklingssamtal 
 
Enligt Utbildningsdepartementet (2001) har skolan skyldighet att minst en gång per termin 
informera föräldrar och elev om dennes skolgång. Läraren ska i detta samtal utgå från  
elevens utveckling i relation till målen i läroplan och kursplan. Samtalet syftar också till att 
skapa bra relationer mellan skolan och elevens föräldrar. En förutsättning är att samtalet 
präglas av jämlikhet, ömsesidighet, förtroende och framåtblickande. För att detta ska bli 
möjligt måste alla känna till vad samtalet ska handla om (Grundskoletidningen, 2008). Elever 
och föräldrar ska innan samtalet ha fått tydlig information och möjlighet att förbereda sig 
(Skolverket, 2005). 
 
Moreau & Wretman (2007) skriver att det inte bara är kunskapsutvecklingen som ska relateras 
till de nationella målen i utvecklingssamtalet utan att det även är den sociala och personliga 
utvecklingen som skall behandlas. Författarna betonar att man bör fokusera på elevens starka 
sidor och positiva egenskaper för att på så sätt kunna stärka elevens självförtroende. 
Dokumentationen inför utvecklingssamtalet ska baseras på en bedömning av elevens lärande 
genom en så kallad formativ bedömning. Det innebär en värdering under lärandets gång och 
ingen avslutande bedömning och syftar till att stimulera vidare kunskapsutveckling. Enligt 
författarna är också elevarbeten som visar elevens utveckling i förhållande till målen och 
elevens egna bedömningar och reflektioner över sitt eget lärande väsentliga vid 
utvecklingssamtalet.  
 

2.5 Den individuella utvecklingsplanen – IUP 
 
Från och med den 1 juli 2005 ska läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska utvecklas och nå målen för kurs- och 
läroplanen, enligt departementspromemorian, En individuell utvecklingsplan med skriftliga 
omdömen (2008). En IUP ska ses som ett ansvarskontrakt och en bekräftelse på vad som 
överenskommits, regeringen (2008). 
 
Skolverket (2009a) skriver att en IUP ska utgöra ett stöd för elevens fortsatta lärande. En IUP 
ska omfatta 1) omdömen om elevens kunskapsutveckling och ha 2) en planering av hur skolan 
ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen. 
3) Dessutom skall ingå vad eleven och vårdnadshavare själva kan göra och ta ansvar för.  
 
En IUP ska ha både kort- och långsiktiga mål, som ska vara realistiska och uppnåbara. Inga 
integritetskänsliga uppgifter får förekomma, (Tankesmedjan, 2007). 
 
Dysthe (2003) betonar, att det är elevens positiva egenskaper och förmågor som läraren ska ha 
i åtanke vid dokumentation av IUP. Det finns alltid en utvecklingszon hos eleven (zonen för 
möjlig utveckling), som genom positiv bekräftelse kan motivera eleven att vilja lära.  
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Grundskoletidningen (2007) beskriver också hur elevens utvecklingsmöjligheter påverkas 
positivt eller negativt genom den självuppfattning som omgivningen förmedlar till eleven.  
 
Moreau & Wretman (2007) beskriver att läro- och kursplanerna ska styra skolans 
undervisning och elevens lärande. IUP blir ett verktyg för att bestämma målet och fastställa 
hur långt eleven har nått i sitt lärande. Författarna menar att det är först när mål och 
bedömning genomförts, som riktningen för det fortsatta lärandet kan bestämmas. Ett annat 
viktigt syfte som Skolverket (2005) betonar, är att IUP ska öka elevens inflytande över sitt 
eget lärande och sin egen utveckling. Regeringen (2001) anser att utvärderingsbara mål och 
elevinflytande motiverar eleven till eget lärande. Eleven behöver därför kunskap om läro- och 
kursplanens mål och det är lärarens uppgift att dela upp och konkretisera målen för eleven. 
 
Grundskoletidningen (2008) tar upp ett problem, nämligen att många utvecklingssamtal och 
IUP har haft större fokus på elevens personliga utveckling än på dennes aktuella kunskaper. 
Många föräldrar har därför upplevt att de inte fått tillräcklig information om elevens 
kunskapsutveckling. 
 
De elever som riskerar att inte uppnå de nationella målen har rätt att få särskilt stöd, enligt 
skollagen. För att stödet ska kunna planeras, följas upp och utvärderas ska det upprättas ett 
åtgärdsprogram i samråd med elev och föräldrar (Andreasson, 2007). 
 

2.6 Implementeringsarbetet av IUP 
 
Skolverkets undersökningar (2007) visar att användandet av IUP är en omfattande process 
med behov av kontinuerlig omprövning och genomarbetning. En undersökning genomförd 
2006, visar på en rad svaga punkter i implementeringsarbetet av IUP: 1) ledarskapet i skolan 
är otydligt på såväl skol- som klassrumsnivå. 2) det finns inte någon enhetlig samordning när 
det gäller uppföljningen, utvärderingen och kommunikationen med föräldrar, 3) det saknas en 
gemensam språk- och begreppsapparat för måltolkning, bedömningsunderlag och kravnivåer, 
Skolverket (2009b). 
 
Moreau & Wretman (2007) talar också om behovet av ökad kompetens hos lärare inom två 
områden för att förordningen om IUP ska kunna fungera optimalt. För det första behöver 
lärare kunna tolka och omsätta läroplanens kvalitativa kunskapssyn i sin undervisning. För det 
andra krävs att lärarna har förmåga att bedöma elevens kunskapsutveckling i relation till de 
kvalitativa nationella målen med hjälp av formativa metoder och att ge eleven adekvata råd 
för det fortsatta lärandet. 
 

2.7 Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen 
 
Från och med 1 juli 2008 har lärare i den obligatoriska skolan i uppdrag att formulera 
skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling i varje ämne och alla årskurser 
(Skolverket, 2009a). Regeringen (2008) skriver att den skriftliga informationen, som ska tas 
in i den individuella utvecklingsplanen är avsedd att komplettera och förtydliga den muntliga 
informationen vid utvecklingssamtalet.  
 
Enligt Skolverket (2009a) kan ett skriftligt omdöme utformas på olika sätt och det är något 
som bestäms av rektorn på den enskilda skolan. Den enskilde rektorn avgör också om det ska 
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finnas skriftliga omdömen om elevens utveckling i övrigt det vill säga social utveckling, 
elevens förmåga att bedöma sitt eget lärande, att ta ansvar för sitt eget lärande och förmåga att 
arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolverket markerar att utveckling i 
övrigt inte handlar om några subjektiva beskrivningar av eleven som person.  
 
Enligt departementspromemorian En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen 
(2008) ska de skriftliga omdömena baseras på elevens utveckling i relation till målen i varje 
ämne, som i sin tur ska konkretiseras i en lokal pedagogisk planering. Skolverket (2009a) 
betonar att omdömet ska utgå från vad eleven kan, men samtidigt beskriva vad som ska 
utvecklas. Av omdömet bör också framgå om en elev riskerar att inte nå uppsatta mål att 
uppnå i årskurs 3, 5 eller 9. 
 
Enligt Utbildningsdepartementet (2008) ska skriftliga omdömen anpassas efter elevens ålder 
och förutsättningar. Skolverket (2009a) betonar vikten av att omdömet ska vara skrivet på ett 
informativt och tydligt sätt så att informationen om elevens kunskaper framkommer tydligt, 
både för eleven och för vårdnadshavaren.  
 
Skriftliga omdömen ska enligt Skolverket (ibid.) inte likställas med betyg. Betygssättning är 
till sin karaktär summativ, vilket innebär att det är en avslutad verksamhet som värderas. 
Informationen i de skriftliga omdömena bör istället vara formativ och är tänkt att ges i 
samband med utvecklingssamtalet någon gång under terminens lopp för att främja det 
fortsatta lärandet. 
 

2.8 Implementeringsarbetet av IUP med skriftliga omdömen 

I Grundskoletidningen (2008) betonas vikten av att man i implementeringsarbetet inte ska 
stirra sig blind på hur dessa skriftliga omdömen skall utformas och hur en mall skulle kunna 
konstrueras, utan att man istället fokuserar på vad det egentliga syftet är.  

Enligt en undersökning, som refererats i Hallandsnyheter har många skolor runt om i landet 
haft svårt att hantera de nya kraven på omdömen och  mer än var tionde kommun har vid 
årsskiftet 2008/2009 köpt in paket med färdiga målformuleringar. Fredrik Höper, som är chef 
för Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun, ställer sig negativ till dessa 
färdiga produkter och menar att det är ett arbete som behöver genomföras aktivt av både 
rektorer och lärare, en process som kommer att ta flera år. Förvaltningschefen beskriver också 
en tendens att lärare med lång yrkeskarriär bakom sig bekymrar sig mindre än de lärare, som 
är i början av sin karriär. Han menar vidare att det nya webbverktyget, Unikum3, som införs i 
kommunen till hösten 2009, kommer att underlätta och skapa bättre förutsättningar för 
lärarnas arbetet (Lindqvist, 2009). 

En annan svårighet i implementeringsarbetet, som formuleras i Grundskoletidningen (2008), 
är att föräldrarna inte har kunskap om kunskapsmålen i dagens skola. Många föräldrar har 
istället sin egen skolgång som referenspunkt. Det påpekas att det därför är viktigt att såväl 
föräldrar som rektorer, lärare och elever ingår i ”fortbildningsarbetet” om skolans mål idag. 
  

                                                
3 Via hemsidan unikum.net kommer föräldrar och elever att kunna läsa lärarnas skriftliga omdömen. Eleven får 
ett lösenord när den blir inlagd i systemet och föräldrar erbjuds också inloggningsuppgifter. 
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Enligt Regeringen (2008), skall den betygsliknande skriftliga informationen utformas 
utgående från skolans styrdokument. Det är också viktigt att Skolverket följer upp hur de nya 
reglerna tillämpas och vilka effekterna blir. Konkreta exempel på skriftliga omdömen har 
getts ut från Skolverket (2009a) i Att skriva skriftliga omdömen.  
 

2.9 Bedömning av lärande 
 
Tankesmedjan (2007) beskriver hur bedömning av lärande förändrats från en normrelaterad 
bedömning till ett mål- eller kriterierelaterat betygssystem. Elevens prestationer bedöms i 
förhållande till i förväg formulerade mål inom de olika kunskapsområdena och i rapporten 
påpekas att detta också överensstämmer med det rådande konstruktivistiska synsättet. Även 
läroplanerna har påverkats till viss del, lärande och kunskap kan aldrig mätas på ett objektivt 
sätt, utan är alltid beroende av, och måste tolkas utifrån helheten, enligt rapporten. 
 
Enlig Dysthe (2003) kan bedömningen betraktas som en integrerad del av lärandet, då eleven 
själv får vara med om att formulera bedömningskriterierna. Detta är också något som 
poängteras i Skolverkets allmänna råd (2008), eleven ska själv engageras i bedömningen 
genom självvärdering eller kamratvärdering. 
 
Enligt Grundskoletidningen (2008) är det viktigt att ge en allsidig bild av elevens utveckling 
och lärande. Samtliga delar av elevens lärande och resultat måste ingå i en utvärdering. 
Bedömningen ska vara saklig och grunda sig på dokumentation, som beaktar var eleven 
befinner sig i sin kunskapsutveckling. Enligt Tankesmedjan (2007) bör bedömningen 
utvecklas och förändras i takt med barnens ålder. Det kan starta som informella observationer 
och diskussioner men senare övergå till en alltmer formell struktur med ökad ålder. 
 
Moreau & Wretman (2008) påpekar att användandet av IUP med skriftliga omdömen kräver 
att läraren har bedömarkompetens. Var eleven befinner sig i sin utveckling av aktuell förmåga 
måste beaktas vid bedömningen. Elevens kvalitativa kunskap kan beskrivas med hjälp av två 
koordinater. En sådan bedömningsmatris byggs upp med valfritt antal kolumner och rader. I 
kolumnen till vänster beskrivs vad som bedöms i elevarbetet. De övriga kolumnerna beskriver 
hur eleven har klarat detta med utrymme för att gradera i olika nivåer. En väl utarbetad matris 
kan göra målen tydliga och konkretisera deras innebörd. De olika nivåerna är tänkta att 
stimulera eleven till fortsatt lärande. Författarna menar att eleverna behöver se den röda 
tråden – syftet med de olika momenten i undervisningen och bedömningen. Kvantitativ 
kunskap å andra sidan kan fastställas och värderas med hjälp av prov och förhör. Men även 
här talas det om att en förutsättning för en målrelaterad bedömning är att målen är tydligt 
definierade.  
 

2.10 Dokumentation 
 
Det är nödvändigt att känna till vad som inte fungerar i en verksamhet för att kunna förbättra 
den, konstateras i rapporten Nationell skolutveckling – för ökad kunskap och bättre resultat 
utgiven av myndigheten för skolutveckling (2006). Man har funnit flera brister inom 
skolväsendet vad det gäller uppföljning. Det saknas systematisk dokumentation av elevernas 
kunskapsutveckling och bristande analys av elevernas resultat. 
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Enligt Moreau & Wretman (2008) bör lärarna diskutera hur man gemensamt tolkar 
kursplanerna och hur man gemensamt kan konkretisera målen på ett för eleverna anpassat 
språk. Målsättningen är att dokumentationen görs på ett gemensamt, sakligt och beskrivande 
språk. Man påminner om att dokumentationen utgör underlag för lärarens fortsatta planering, 
vilket syftar till att förbättra såväl pedagogens undervisning som skolans kvalitetsutveckling.  
I samma riktning pekar Skolverkets allmänna råd (2008), ”skolans lärare bör ha gemensamma 
rutiner och former för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och lärande samt 
utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen” (s 10).   
 

2.11 Summering av bakgrund  
 
Styrdokumenten, som syftar till att uppfylla kursplanens målsättning, präglar skolans syn på 
kunskap och lärande. Ett efterföljande steg är utvecklingssamtalet med den individuella 
utvecklingsplanen, IUP. För att bemästra svårigheter i implementeringen av IUP, 
kompletteras nu denna med de skriftliga omdömena och vid implementeringen är pedagogens 
kunskaper viktig.  
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3 Metod 

3.1 Metoder för insamling av data 
 
Inom vetenskaplig forskning talas det om kvalitativa och kvantitativa metoder. Enligt 
Backman (2008) är kvantitativa metoder undersökningsförfarande som resulterar i ”numeriska 
observationer eller som låter sig omvandlas i sådana”. Man utför mätningar och kvantifiering 
av resultaten av experiment, test, prov eller enkäter. De kvalitativa metoderna kännetecknas 
istället av att ”De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. 
Utsagor sker verbalt och instrumentet består av det traditionella ordet.” Det är viktigt att inte 
sammanblanda perspektiv med metod! Enligt det traditionella vetenskapliga perspektivet 
betraktar man ”den omgivande verkligheten som mer eller mindre objektiv” och den 
kvalitativa forskningsmetoden kommer ofta till användning. I det kvalitativa perspektivet är 
verkligheten däremot ”en individuell, social och kulturell konstruktion. Intresset förskjuts mot 
att studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten”, vilket är ett 
annat perspektiv än i det traditionella.  
 
För att få information om människors attityder, kunskaper och beteenden finns flera olika 
metoder. Johansson & Svedner (2001) skriver att lämpliga metoder för ett examensarbete är 
enkät- eller textundersökningar, observationer, och kvalitativ intervjuer. En fördel med just 
enkätundersökningar är att uppfattningar hos många individer kan studeras, vilket ger en bred 
information.  
 
Även Stukát (2005) tar också upp fördelen att man kan nå ett stort antal människor med 
enkätundersökningar och att svaren är lättbearbetade. Dessutom undgår man risken att 
forskaren omedvetet styr svaren. Svagheter med enkätundersökningar är risken för bortfall 
och att forskaren inte kan kontrollera om frågorna uppfattats på rätt sätt. Alternativet, 
observationsundersökningar, är lämpliga att använda ”när man vill ta reda på vad människor 
faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” (Stukát, 2005, s. 49). Han menar vidare att 
fördelar med sådana observationer är just att den ger konkret kunskap direkt ur sitt 
sammanhang och informationen är därmed ett bra underlag för vidare resonemang och 
tolkning. Svagheter med observationsmetoder är att de tar mycket tid i anspråk, kräver en 
genomtänkt planering och att de endast beskriver yttre beteenden. 
 

3.1.1 Metod för datainsamling i denna studie 
 
Åtta kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts och fem skriftliga omdömen har 
analyserats. De personer som intervjuats är sex verksamma lärare och två rektorer, vilka alla 
är verksamma inom skolår 0-5 och samma kommun. Enligt Trost (2008) passar det att göra en 
kvalitativ studie när man försöker förstå och hitta mönster. 
 
Steinar Kvale (1997) menar att forskningsintervjun kan utnyttjas som en specifik 
samtalsteknik för att få fram kunskap om intervjupersonernas livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening. Intervjusamtalet är ett tillfälle att fånga olika personers 
uppfattningar om ett ämne och därigenom få fram ett mångsidigt och ibland kontroversiellt 
resultat. Han menar vidare att en kvalitativ forskningsintervju försöker täcka både det faktiska 
planet och meningsplanet, vilket innebär att forskaren behöver lyssna både till det som sägs 
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direkt och till det som sägs mer underförstått. Resultatet av en intervju beror på intervjuarens 
empatiska förmåga och kunskaper i det aktuella ämnet (ibid.). 
 
Johansson & Svedner (2001) beskriver den kvalitativa intervjun som en primär metod för att 
få information om exempelvis någons uppfattning. Intervjun kan vara uppbyggd av relativt 
fritt formulerade frågor, som också kan varieras beroende på vad den intervjuade tar upp. 
Detta till skillnad från den så kallade strukturerade intervjun, där alla frågor är bestämda i 
förväg. Exempel för att minska risk för att intervjuaren påverkar svaren kan enligt författarna 
vara att ha väl genomtänkta frågeställningar och att formulera syftet med intervjun klart och 
tydligt för intervjupersonen. Dessutom behöver informanten känna förtroende för 
intervjuaren. Dessa punkter har i studien uppmärksammats. 
 
För att förbereda mig inför studien läste jag in mig på ämnesområdet och utförde även en 
pilotintervju för att pröva om det var något i frågeställningarna som var svårförståeligt. 
Pilotstudien tjänade också till att öka min egen erfarenhet av att intervjua. Personen i den 
förberedande undersökningen är en verksam lärare. Eftersom frågeställningarna fungerade bra 
har dessa använts i studien. Det jag uppmärksammade var att jag lätt var för snabb med mina 
följdfrågor, varför intervjuperson inte fick full möjlighet till eftertanke, vilket kan ha påverkat 
intervjupersonen i pilotstudien att svara i en viss riktning. Detta har jag haft i åtanke vid mina 
fortsatta intervjusamtal. Resultaten från pilotintervjun har inte använts i min studie. 
 
Som komplement till intervjumaterialet har fem av de sex intervjuade lärarnas skriftliga 
omdömen studerats. Avsikten var att se om lärarnas beskrivningar överensstämde med deras 
handlingar. De studerade skriftliga omdömena skulle också kunna belysa något nytt vid sidan 
av studiens frågeställningar. 
 

3.2 Studiegrupp 
 
Sex lärare och två rektorer alla verksamma inom skolår 0-5 och i samma kommun har 
intervjuats. Rekryteringen är ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 2005), eftersom jag 
utbildar mig till lärare med behörighet från förskolan till grundskolans tidigare år och 
huvuddelen av min VFU har legat på grundskolans tidigare år. För att få intervjupersoner med 
olika bakgrund rekryterades ytterligare två intervjupersoner utanför mitt ”VFU-kontaktnät”. 
 
Johansson & Svedner (2001) påpekar att det är lämpligt att välja intervjupersoner med olika 
bakgrund för att öka chansen att finna viktiga och nyanserade uppfattningar. Rekryteringen 
har genomförts så att intervjupersonerna omfattar såväl nyutexaminerade lärare som lärare 
med mångårig yrkeserfarenheten.  
 

3.2.1 Bortfall 
 
För att minimera bortfallet är det personer, som jag har en viss personlig kontakt med, som 
tillfrågats. En lärare och en rektor har avböjt att delta i undersökningen på grund av tidsbrist. 
Ett av de sex skriftliga omdömena har inte används i studien, då det inkommit för sent. 
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3.2.2 Intervjupersonerna 
 
Alla personer i studien arbetar i samma kommun. Två av lärarna tillhör samma arbetslag men  
övriga lärare och rektorer arbetar på olika skolor. Det antal år som lärarna varit verksamma i 
yrket varierar mellan 1 och 37 år. Även de två rektorerna har olika lång yrkeskarriär. I 
studiegruppen ingår en man och fem kvinnor. Den ojämna könsfördelningen anser jag vara 
betydelselös, då jag inte har haft någon avsikt att belysa något ur ett könsperspektiv.  
 
Lärare 1 – grundskollärare sedan 1985, ansvarig för en klass med elever i skolår 2-3. 
Lärare 2 – grundskollärare sedan 2008, ansvarig för en klass med elever i skolår 0-2. 
Lärare 3 – grundskollärare sedan 1972, ansvarig för en klass med elever i skolår 0-2. 
Lärare 4 – grundskollärare sedan 1996, ansvarig för en klass med elever i skolår 0-2. 
Lärare 5 – grundskollärare sedan 1974, ansvarig för en klass med elever i skolår 0-2. 
Lärare 6 – grundskollärare sedan 1999, ansvarig för en klass med elever i skolår 4-5. 
 
Rektor 1 – rektor sedan 1997, tidigare förskollärare. Ansvarig för bland annat en 0-5-skola.  
Rektor 2 – rektor sedan 2008, tidigare grundskollärare. Ansvarig för bland annat en 0-5-skola.  
 
 

3.3 Undersökningens genomförande - etiska ställningstagande 
 
Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer har beaktats: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet: Kontakt med intervjupersonerna har tagits personligen eller per e-post. 
Personerna har i samband med förfrågan om att deltaga också informerats om studiens syfte 
och intervjuförfarandet (informationskravet). Endast relevant information har lämnats. Det är 
en svår balansgång att bestämma hur mycket information som skall lämnas. Allt för bristfällig 
information kan innebära att forskaren anklagas för ett ”ogiltigt informerat samtycke”. För 
mycket information kan styra deltagarens svar som därmed kan ledas i en viss riktning 
(Denscombe, 2004). Samtyckeskravet: Personerna i studiegruppen har fått besked (muntligt 
eller i vissa fall skriftligt per Internet) om att deltagandet varit frivilligt. De har alla lämnat sitt 
samtycke till att delta i studien (samtyckeskravet). Intervjupersonerna har också fått besked 
om att de kan dra sig ur studien när som helst. Konfidentialitetskravet: Personerna som 
intervjuats är verksamma vid olika skolor och intervjuerna har ägt rum på dessa skolor. 
Samtalen har spelats in med diktafon och transkriberats i efterhand. Intervjupersonerna har 
därefter fått texten beskriven. Detta tillvägagångsättet krävs enligt konfidentialitetskravet. 
Nyttjandekravet: Allt inspelat material har direkt efter transkribering raderats. Inga 
personuppgifter finns i transkriberingsdokumentet. Nyttjandekravet som innebär att insamlade 
uppgifter endast kommer att användas för forskningsändamål har därmed tillgodosetts.  
 
Frågeställningarna har delgetts till personerna ett par dagar före intervjun för att ge dem 
möjlighet att fundera över frågorna. Innan intervjuerna har påbörjats har studiens syfte 
återigen kortfattat förklarats. 
 
Några negativa konsekvenser för intervjupersonerna har inte förväntats. Personer i 
studiegruppen har erbjudits att ta del av den färdiga undersökningen. 
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3.3.1 Analysmetoder 
 
Steinar Kvale (1997) urskiljer fem metoder för kvalitativ analys: meningskoncentrering, 
meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning och Ad hoc-metoder.  
 
Meningskoncentrering: Långa meningar förs samman till korta och koncisa formuleringar.  
Meningskategorisering: intervjun kodas i kategorier. Texten reduceras därmed till enkla 
kategorier, exempelvis + eller -. Resultaten kan därefter redovisas i tabeller eller figurer. 
Narrativ strukturering: Texten organiseras och reduceras ur tidsperspektiv och social 
synvinkel. Denna typ av analys tillämpas exempelvis vid en människas livsberättelse. 
Meningstolkning: Vid denna tolkning går undersökaren in på djupet i sin analys och det 
innebär att istället för att reducera så utökar forskaren textmaterialet. Tolkningen kan sägas 
vara mer eller mindre spekulativ. Det är en vanlig typ av analys inom humaniora. Ad hoc-
metoder: Med dessa metoder använder sig forskaren av flera olika analysmetoder i en och 
samma undersökning för att skapa mening i materialet.  
 
Den analysmetod som använts för intervjumaterialet är inspirerad av 
meningskoncentreringsanalysen, såsom den beskrivs av Kvale (ibid.). Grundad teori med dess 
Begrepps-indikator-modell, har även i det avseendet varit en inspirationskälla (Hartman, 
2001).  
 
Analysen började med ett flertal genomläsningar av materialet för att jag skulle få en 
helhetsbild. Återkommande teman (begrepp) letades upp och riktighet prövades genom att 
samla alla uttalanden (indikatorer) som berört detta tema. De uppfattningar som kommit fram 
har redovisats som citat eller referat.  Jag har i min tolkning av intervjupersonernas svar 
försökt att vara neutral och tematiserat uttalandena utifrån intervjupersonens synvinkel såsom 
jag uppfattat den. Delar av studien har värderats ur ett top-down-perspektiv (Berg, 2003), 
vilket innebär att styrdokumenten för skolans verksamhet och annan aktuell forskning har 
utgjort ramen för undersökningens analys i diskussionen. 
 
I forskningsrapporten Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som 
organisationer (Berg, 2003) behandlas skolans verksamhet, styrning och ledning. Berg talar 
om skolans implementeringsprocess dels ur ett ett top-down perspektiv och dels ur ett bottom-
up perspektiv. Med top-down menar Berg att det finns en skillnad mellan beslutsfattare och 
verkställare det vill säga mellan politikerna som fattar besluten och förvaltningen som ska 
genomföra dessa.  Bottom-up innebär istället att professionen själv bestämmer 
implementeringsarbetets form och innehåll.  
 
Sannerstedt (2001) beskriver att ett top-down-perspektiv innebär ett uppifrån och ned 
perspektiv. Detta innebär att utgångspunkten ligger vid politiska beslut i organisationens topp 
för att sedan följa dess utveckling i en så kallad styrningskedja. När det gäller skolans 
verksamhet innebär detta perspektiv en beslutsgång; från exempelvis skollag till 
skolförordning, till styrning och kontroll av skolinspektionen, till beslut på kommunal nivå, 
till åtgärder på den enskilda skolan för att slutligen hamna i undervisningen i klassrummet. 
Utifrån detta perspektiv fokuseras på lagen för att kunna analysera hur implementeringen av 
lagen har fungerat. 
 
För att klargöra skillnaden mellan politik och förvaltning beskriver Sannerstedt (ibid.) 
olikheten mellan beslutsprocess och implementeringsprocess. Beslutsprocess menas vara den 
process som resulterar i det politiska beslutandet, medan implementeringsprocessen är det 
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förlopp som omfattas av fastställandets genomförande. Sannerstedt tillägger dock att 
implementeringsprocessen i sig också är en beslutsprocess, eftersom själva implementeringen 
innebär fortsatt beslutsfattande. 
 
När de politiska besluten inte genomförts så som politikerna planerat uppkommer enligt 
Sannerstedt (ibid.) implementeringsproblem. Detta kan med andra ord uttryckas som att 
styrningens reliabilitet inte är fullkomlig. Förklaringar till detta problem kan fokusera på 
beslutsfattarna eller istället rikta sin uppmärksamhet på tillämparna. När det gäller 
beslutsfattarna tas ett antal punkter upp som är av betydelse för implementeringens resultat: 

 Styrningen måste vara entydig, det vill säga beslutsfattarnas intentioner ska inte gå att 
missförstå. 

 Implementeringsstrukturen ska vara tydlig så att ansvarsfördelning klart framgår. De 
som ska genomföra beslutet behöver även ha tid och andra resurser för arbetet. 

 De som ska genomföra beslutet behöver vara motiverade. 
 Implementeringen måste gå att kontrollera. 

 
Vidare skriver Sannerstedt (ibid.) att tillämparen både måste förstå, kunna och vilja 
genomföra beslutet för att implementeringen ska kunna falla ut väl. Avslutningsvis betonar 
Sannerstedt att det inte räcker att förklara dessa implementeringsproblem endast utifrån brister 
hos politiker eller tjänstemän.  
 

3.3.3 Validitet och reliabilitet 
 
För att en undersökning ska vara av hög kvalitet krävs en god reliabilitet och validitet. 
Reliabiliteten handlar om undersökningens pålitlighet, det vill säga i vilken grad resultaten 
skulle överensstämma om studien upprepades på samma vis. Med undersökningens 
validiteten menar man hur väl man faktiskt har mätt det som syftet var att mäta (Svenning, 
2003).  
 
Även för kvalitativa studier finns det enligt Stukát (2005) skäl att ägna uppmärksamhet kring 
frågor om undersökningens vetenskapliga värde. Däremot behövs en annan typ av 
resonemang för kvalitativa studier, eftersom begreppen validitet och reliabilitet har mer 
komplext innehåll för dessa studier än vad som gäller för kvantitativa studier. Istället för 
sanna, objektiva och tillförlitliga resultat, handlar det vid kvalitativa studier mer om rimliga 
och trovärdiga tolkningar. Det är forskarens uppgift att genom en väl beskriven arbetsgång 
och diskussion kring tillförlitlighet och rimlighet övertyga läsaren om undersökningens värde. 
 
Trost (2001) menar att reliabiliteten beror på om man undvikit slumpvisa tillfälligheter, så att 
frågesituationen och frågeställningar har uppfattas likadant av alla intervjupersoner. Konstans 
är inte aktuellt på samma vis vid kvalitativa studier som det är vid kvantitativa. Trost menar 
vidare att idéerna om reliabilitet och validitet har sin bakgrund i kvantitativ metodologi. Vid 
kvalitativa studier är dessa begrepp annorlunda. Naturligtvis ska, enligt Trost, även kvalitativa 
intervjuer och annan kvalitativ forskning genomföras så att data blir trovärdiga, adekvata och 
relevanta. 
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3.3.4 Generaliserbarhet 
 
Kvale (1997) liknar generaliserbarhet vid en vardaglig företeelse, vi förutsätter att tidigare 
erfarenheter gäller och förväntar oss att samma resultat återkommer vid en upprepade 
händelser. Inom vetenskapen finns liknande krav på möjligheten att generalisera, men sättet 
att söka generaliserbarhet varierar mellan olika vetenskapsområden. Kvale nämner som 
exempel att målet med generaliseringar i ett positivistiskt perspektiv är att dokumentera 
universella lagbundenheter, men i ett humanistiskt perspektiv ser man varje situation som 
unik.  
 
En vanlig kritik av intervjuundersökningar är att resultaten inte går att generalisera eftersom 
de intervjuade personerna varit för få. Kvale hänvisar dock till psykologins historia, där 
koncentrationen legat på ett fåtal men intensiva fallstudier för att uppnå generell kunskap, 
exempelvis Freuds fallstudier (ibid.).  
 
Enligt Olsson & Sörensson (2001) beror undersökningens generaliserbarhet på graden av 
reliabilitet och validitet, om urvalet är representativt, om det interna och externa bortfallet har 
analyserats och avslutningsvis om undersökningens frågeställningar och syfte besvarats. 
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4 Resultat 
 

4.1 Uppfattningar 

4.1.1 Lärarens kamp om tiden 
 
Lärarens arbetssituation har varit något som genomgående diskuterats i samtalen. Lärarna och 
även rektorerna anser att en svårighet med införandet av skriftliga omdömen är att lärarna 
redan idag har en tung arbetsbelastning. Lärare 1 säger t.ex. att: 
 

Jag tror att på sikt kommer vi att hitta en bra balans. Men det är fortfarande så att det tar 
väldigt mycket tid. Det kommer att ta tid i framtiden även om det tar mindre tid, så kommer 
det ändå att ta tid från annat. Så rektorerna måste tänka igenom vad som måste plockas bort 
för lärarna.  

 
Även lärare 5 menar att arbetet med de skriftliga omdömena kräver mycket tid: 
 

Nu har det tagit väldigt mycket tid. Det var nytt och vi var tvungna att gå igenom det från 
början och för mig då som inte är så jättesnabb på tangenterna på datorn kommer det här att 
ta mycket tid. 

 
Detta är också något som beskrivs av rektor 1, som talar om pedagogernas arbetsbörda. Hon 
har dock förhoppningar om att de skriftliga omdömena i slutändan ska komma eleverna till 
godo. 
 

4.1.2 Olika behov – ökad tydlighet och svårigheter 
 
Samtliga intervjuade lärare menar att en stor fördel med de skriftliga omdömena är att 
elevernas kunskapsutveckling tydliggörs. Lärare med lång yrkeserfarenhet talar om att de inte 
upplevt något behov av dessa skriftliga omdömen. De menar att de redan har utarbetat bra sätt 
att arbeta på så att eleverna och föräldrarna har kunnat få tydlig och konkret information. 
Lärare 4 med 13 års yrkeserfarenhet säger exempelvis: 

 
Nähä, för jag upplever att jag hade den kunskapen redan innan om eleverna och jag har 
försökt att förmedla den innan, kanske på ett sätt som jag tycker är egentligen bättre 
eftersom det är jag som har gjort det. Så jag har inte sett något behov utav detta.  

 
Det gäller inte lärare med få tjänsteår bakom sig. 
 
Många av lärarna anser att arbetet med de skriftliga omdömena på sikt kan leda till 
att öka pedagogens möjlighet att fånga upp alla elever och även att utvärdera sitt eget 
arbete. 
 

Jag tror det är jättebra för mig som pedagog. Det tydliggör ju mitt arbete också. Man får 
tänka till extra noga hur eleven jobbar. Ja, man får ta itu med varje elev på ett annat sätt. 
Man måste se dem, det är ingen som kan falla emellan (lärare 2). 

 
Även rektor 2 är inne på den linjen: 
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Min personliga uppfattning är ändå positiv till de skriftliga omdömena. Det handlar mycket 
att jag ser nyttan av det. Jag ser att ju både för personalen, att man får en bättre överblick 
över alla elever och deras kunskaper i de olika ämnena. Och jag tror också att man kan få 
eleverna att se sina egna utvecklingsbehov på ett helt annat sätt. Det blir väldigt tydligt när 
man skriver ner det och visar på det och kan då samtala kring det. 

 
Den tidigare fokuseringen på basämnena matematik, svenska och engelska diskuterades också 
av rektor 2. Han anser att skriftliga omdömen möjliggör en större ämnesbredd. Lärare 3 och 
lärare 4 har motsatt uppfattning, då de talar om att de skriftliga omdömena försvårar ett 
ämnesövergripande arbetssätt. Lärare 4 beskriver exempelvis: 
 

Ja, och sedan tycker jag också då att det här tematiskt ämnesövergripande blir ju inte alls 
lika…man kan inte jobba med det lika mycket. Det motverkar det. Jag tror att våran 
skol…vad heter det minister och regeringen… det liksom ingår inte i deras syn på skolan, 
utan där ingår ämnena, sedan att livet i övrigt är ämnesövergripande det spelar väl ingen 
roll.  

 
Lärare 4 nämner också en annan svårighet, som hon har upplevt i samband med 
formuleringar av de skriftliga omdömena.  Det är en svårighet att vara tydlig utan att 
kränka eleven. Hon beskriver just denna svårighet, som hon upplevde i samband med 
ett utvecklingssamtal: 
 

Men det hade ju jag en mamma som tyckte att jag använt fel ord ju. Allt var fel som jag 
hade skrivit varenda ord var fel och man kunde uttrycka sig mycket mer positivt och ändå 
hade jag suttit i flera timmar och vägde varje ord och ändå var det fel. 
 

Lärare 6 har också erfarenhet av hur svårt det kan vara att förstå ett skriftligt omdöme av en 
elevs kunskapsutveckling om man inte själv formulerat omdömet. Det var exempelvis att en 
av hennes nya kollegor omöjligen kunde uttolka en elevs kunskapsnivå med hjälp av elevens 
tidigare skriftliga omdömen. Orsaken är att formuleringarna är baserade på elevens dagsläge, 
här och nu men kan ha varierat stort med tiden, enligt lärare 6, vilket egentligen kan skifta  
 
Lösningen med lärarens svårighet att formulera sig i skriftliga omdömen menar rektor 1 kan 
underlättas med ett gemensamt dokumentationsspråk. Detta behövs för att lärarna ska bli än 
mer professionella och för att kunna möta elever med svårigheter. 
 

4.1.3 Beslut ovanifrån 
 
Många lärare tar upp lärarnas flexibilitet och behovet av att förhålla sig positivt till nya 
förordningar, eftersom de inte har någon annan valmöjlighet.  Lärare 6 beskriver detta: 
 

[…] vi är nog också ganska flexibla i mångt och mycket…att vi gör det som man blir ålagd 
att göra och så gör man det så gott man bara kan…för det är så vi har känt här, jamen hur 
gör vi detta…och det är klart att vi har känt oss osäkra…Vi är nog mycket sådana, ja men 
vad ska man göra, nu gör vi det så gott vi bara kan, vi säger liksom inte nej i första taget, 
jag tror inte det. 

 
Lärarna och rektorerna såg både fördelar och nackdelar med det rådande förhållandet med 
statliga beslut och kommunens, rektorernas och lärarnas ansvar att leva upp till besluten såg 
Fördelen är att alla barn i grundskolan omfattas av en nationell plan som ska leda till en 
likvärdig utbildning för alla. Nackdelarna är ett flertal olika svårigheter, och något som 
exempelvis lärare 1, tar upp är bristande uppföljning på det lokala planet, rektorerna har för 
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dålig koll på vad lärarna håller på med. Lärare 2 och rektor 2 nämner att de statliga besluten 
ibland inte känns verklighetsanknutna: 
 

Ja, att det känns lite för luddigt kanske eller för… Det känns inte som att det är anpassat till 
verkligheten i vissa moment. Men å andra sidan tror jag att man gör det till vad man vill att 
det ska vara. Och att man tolkar det fel för att det är statligt (lärare 2). 
 
Problematiken som jag kan se med den statliga styrningen är att man tar ett beslut i 
Stockholm, vilket innebär att personalen på enheterna inte har varit delaktiga på något sätt. 
Och många upplever att man beslutar utan att man har någon inblick i den egentliga 
vardagen i skolan. Och får man ett beslut uppifrån som man inte har varit med om så blir 
det alltid svårare att implementera i verksamheten (rektor 2). 

 
Ytterligare en svårighet med besluten ovanifrån är, enligt rektor 1, att den pedagogiska 
friheten begränsas, då de statliga formulerade målen krockar med de kommunala målen. Det 
är också något som lärare 4 tar upp i sin intervju: 
 

Det kan vara svårt. Man ska också genomföra saker som inte stämmer överens med ens 
egna tankar och värderingar och sedan är det inte alltid som direktiven är helt klara och 
man slänger ur sig saker som kommunerna ska genomföra men ger dem inte resurser att 
genomföra dem. Man tar inte ansvar för genomförandet utan bara att det här skall ske och 
då tycker man från statens håll att man har gjort något bra, politikerna, man har gjort många 
förändringar, men egentligen har man inte gjort någonting, utan bara ålagt kommunerna att 
göra. 
 

Lärare 3 poängterar som något negativt att det ofta går lite väl snabbt när något nytt från 
statligt håll som skall införas. Hon beskriver: 

 
Det är för lite eftertanke, utan det händer bara och så ska det ske bums i kanalen. Och så ska 
det då efterlevas och så görs det inte riktigt och då blir det fel. Jag tycker det är bättre att 
man har en längre inkörsperiod på någonting och sedan blir det något bra av det sedan. Att 
inte bara bestämma någonting och så kör man. Jag tycker att det går för fort. Det är för 
mycket svängningar. 

 
Lärare 6 talar om orsaken till införandet av de skriftliga omdömena. Hon anser att det 
är statens önskan om ökad nationell kontroll. Ytterligare en synpunkt är att hon ser 
ett behov av att lärare förbättrar sina kunskaper inom vissa områden och att lärarnas 
status behöver höjas. Ett liknande resonemang förs av Lärare 5 angående den ökande 
styrningen. Hon jämför sin arbetssituation idag med hur det var tidigare och ser en 
tydlig skillnad. Ett ökat antal möten och grupper, som läraren idag behöver delta i, 
tar mycket tid och kraft. Idag är det möten var och varannan dag och det går inte en 
vecka utan möten. För 35 år sedan blev hon som lärare endast kallad till möte en 
gång i månaden och då varade mötena omkring en timma. 
 

4.2 Implementering 

4.2.1 Kompetensutveckling 
 
Min undersökning visar att rektorerna på de olika skolorna har arbetat på skilda sätt i 
implementeringsarbetet när det gäller typ av inlärningstillfällen för lärarna och hur mycket tid 
som har avsatts för detta. Det som också har varit genomgående är att ingen av de sex 
intervjuade lärarna känner sig helt säkra på hur ett skriftligt omdöme ska formuleras. Ingen av 
lärarna som intervjuats säger sig heller ha fått någon direkt fortbildning utan utvecklingen av 



 22 

de skriftliga omdömena har framför allt skett genom diskussioner i lärargrupper på skolan 
eller i det område som skolan tillhör: 
 

Ja, jag tror inte att vi fått någon fortbildning. Vi hade ju en eftermiddag i tvärgrupper i 
skolan som vi satt och diskuterade och sedan var det en dag då vi träffades i hela området. 
Det var alltså två eftermiddagar, en med skolan bara och en med hela området. Jag skulle 
inte vilja kalla det för fortbildning för fortbildning tycker jag är när man får reda på hur 
man ska göra någonting, alltså någon föreläsning eller kurs men det här var ju liksom mer 
diskussion i tvärgrupper där vi själva skulle veta vad vi skulle göra och jag tyckte att 
förvirringen var stor (lärare 4). 
 
Någon fortbildning har inte hunnits med, men tid det har vi fått. Flera eftermiddagar i 
arbetslaget tillsammans. Det har varit bra. Tre eftermiddagar har vi fått. Arbetet har vi fått 
sköta själva. Rektorerna har bara sett till att vi fått tiden (lärare 5). 
 
Mycket, mycket lite. Bara några halva studiedagar. Föreläsningar om skriftliga omdömen 
kan man säga. Vi har pratat om det mycket i arbetslaget. Vi har gjort upp en mall och med 
uttryck och så (lärare 3). 

 
 
De båda rektorerna som intervjuats har tillägnat sig sin kunskap om skriftliga omdömen på 
egen hand genom den information som getts ut från Skolverket. Någon central diskussion 
inom kommunen om skriftliga omdömens utformning har ännu inte genomförts. 
Gemensamma diskussioner i rektorsteamet i aktuellt skolområde har genomförts och 
utmynnat i olika resultat.   
 

Vi har kommit fram till liknande riktlinjer och så vår kompetensutvecklingssatsning som vi 
gör i hela området med matriser som kommer vara ett stöd i arbetet med de skriftliga 
omdömena. Vi jobbar med matriser i alla grundskolorna i området. Det kommer att ligga 
till grund för de skriftliga omdömena. Förmodligen ger de en trygghet i att de blir mer 
beskrivande och inte så värderande. Jag tror att det blir ett bra hjälpmedel för det blir tydligt 
för där bedömer man de kvalitativa delarna. Det är en risk med bedömningen att de blir 
väldigt kvantitativa och man behöver matriser som hjälper att bedöma den andra delen. Och 
att man gör det formativt, att titta på elevens lärande och vad kan man som elev och har i 
nästa steg och synliggör det (rektor 1). 
 
Vi har haft samtal i teamet och jag har även haft mycket samtal med den rektorskollega 
som jag delar rum med. Det blir naturligt i och med att vi sitter här tillsammans. Men vi har 
aldrig pratat om det när vi har träffat alla rektorer i kommunen centralt, inte än. Det har mer 
eller mindre varit upp till varje rektor att själv bestämma hur de ska utformas. Jag har också 
diskuterat med pedagogen (rektor 2).  

 

4.2.2 Lärarens delaktighet 
 
Enligt de båda intervjuade rektorerna är den nyligen framarbetade digitala IUP:n, Unikum ett 
tecken på att diskussioner kring utformningen de skriftliga omdömena förs mellan rektorer 
och pedagoger.  Samtidigt uttrycker många av lärarna en önskan om att i större utsträckning 
få göra sin röst hörd i fråga om utformningen.  

 
Nä, det här har vi ju fått bara, så att det är rektorerna, det är dom som tagit fram det. 
Egentligen skulle ju mer en helhetsbedömning vara med. Det sociala och så, men det finns 
ju inte med (lärare 4). 
 
Jag tycker det är konstigt. Och det [Unikum] har vi diskuterat. Och det tror jag att man gör 
på alla de andra skolorna. Det är allmänt så att vi skulle vilja ha våra skriftliga omdömen, 
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våra IUP och våra portfoliopapper som vi utgår ifrån när vi tittar på vad barnen kan, tydlig 
och konkret och målar i. Jag tycker att det är jättesynd att det blir så här (lärare 3). 

 

4.2.3 Föräldrarnas delaktighet 
 
Enligt lärarna har föräldrar fått hem informationsbrev om de skriftliga omdömena men det har 
inte bemötts av så många föräldrareaktioner. De reaktioner som noterats har till största del 
varit positiva. Rektor 1 berättar att hon har fått flera positiva bemötanden av föräldrar.  I de få 
fall som reaktionerna varit av det negativa slaget så har de handlat om en rädsla för att 
bedöma ett barn för tidigt. Man befarar att det i sin tur skulle leda till något negativt för 
barnets självkänsla. Även lärare 2 talar om föräldrar som känt sig oroliga för hur ett skriftligt 
omdöme formuleras i de fall då eleven inte har uppnått målen. Ändå vittnar lärarna om att det 
är många föräldrar som inte visat något större intresse eller förståelse för syftet med de 
skriftliga omdömena. Exempelvis berättar lärare 4 att flera föräldrar i samband med 
utvecklingssamtal inte visat omdömena för sina barn trots att hon i sitt hemskickade 
informationsbrev skrivit att de skulle diskutera dessa tillsammans med barnet hemma.  
Lärare 3 säger: 
 

Sen är det ju så att det är många föräldrar som inte förstår det här med målen i skolan. För 
dem är skolan någonstans där man lämnar sina barn och så hämtar man hem dem och så ska 
de helst ha lärt sig någonting. Det har jag upplevt att det är jättemånga föräldrar som inte 
alls visar något större intresse för det här med uppnående- och strävansmålen.  

 
 

4.3 Synpunkter som framkommit om utformning av skriftligt 
omdöme 

4.3.1 En brokig blandning 
 
Fem skriftliga omdömena har studerats och de har haft en skiftande utformning. I ett 
skolområde används exempelvis skriftliga omdömen utformade i matrisform, vilket i detta fall 
innebär att den visar var eleven befinner sig relaterat till det tredje skolårets mål att uppnå. En 
annan lärare (lärare 3) berättar att de i hennes arbetslag har bestämt att inte skriva något om 
eleven har nått målen eller inte nått målen. Sådan information ska tas muntligt med 
föräldrarna. Ytterligare ett exempel är att skriva ned alla mål i de ämnen, som eleven har haft 
och uppnått enligt målen i den pedagogiska planeringen (kursplanens mål). Målen är många 
och i ett exempel var målen i ämnet matematik 23 till antalet. Samtliga omdömen i 
undersökningen utgår från kursplanens mål att uppnå.  
 
Elevens utveckling i övrigt förekommer inte i något av de skriftliga omdömena i studien. 
Enligt rektor 2 ingår detta område i den till hösten planerade digitala IUP och kommer då att 
fungera som ett komplement till de skriftliga omdömena. 
 
Språkinnehållet är allmänt positivt och framåtsyftande i de skriftliga omdömena som studerats 
och inga beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper förekommer. 
Positivt och framåtsyftande är också exempel på ledord som tagits upp av såväl rektorer som 
lärare. Även att omdömena ska vara konkreta, tydliga och att de ska vara en nulägesrapport av 
elevens kunskapsutveckling har diskuterats av de intervjuade. Rektor 2 talar om hur han anser 
att ett skriftligt omdöme bör utformas: 
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Min personliga uppfattning som jag har delgivit min personal är att ett skriftligt omdöme 
ska vara så kortfattat som möjligt. Och det handlar ju också om arbetsbelastning. Det finns 
inget utrymme att skriva långa uppsatser. Men ändå måste det vara övergripande och man 
måste få med kärnan i det aktuella ämnet och den utgår från terminsplaneringen. Och det 
ska fokusera på utveckling, det ska inte handla om faktakunskaper, om vad man kan och 
inte kan och det ska inte vara betygsliknande. 

 
Flera av lärarna i studien önskar en allmän mall för hur skriftlig omdömen bör se ut. Man 
anser inte att så mycket lärarresurser ska läggas på något, som en utvald arbetsgrupp istället 
skulle kunna arbeta fram. 
 

Det [en gemensam mall] hade varit väldigt bra. Som det är nu så har alla skolor jobbat 
jättemycket och lagt ned hur mycket resurser och tid på detta som helst. Och det ifrågasätter 
jag om det ska kosta så mycket av lärarresurs som egentligen borde ligga på barnen (lärare 
3).  

 
Lärare 2 är dock skeptisk till en sådan utarbetad mall, då hon jämför det med ett statligt 
direktiv. Det skulle kunna leda till att man som lärare inte kan ta ansvar för det, då man inte 
kunnat påverka utformningen. 
 

4.3.2 Elevfokus 
 
Både lärarna och rektorerna talar om svårigheter att få de yngre eleverna (skolår 0-2) att ta 
aktiv del i arbetet med de skriftliga omdömena (såväl i skriftlig form som i digital i samband 
med Unikum). Orsakerna ligger på såväl ett kunskapsmässigt som på ett mognadsmässigt 
plan, enligt intervjuerna.  
 

Jag har ju någon elev som knappt läser. Så det går ju inte så bra då. För egentligen kan jag 
känna att det kan vara aktuellt för dom som är treor och uppåt. Det bygger ju på att man kan 
läsa. Annars får ju föräldrarna ta det ansvaret och skriva åt barnen (lärare 1). 
 
Det handlar mycket om utveckling. Skriftliga omdömen kan tyckas… När man börjar 
pratar om utveckling och utvecklingsbehov, så är det sällan de hänger med på tåget. Det är 
så mycket annat fokus i tankarna. Desto äldre de blir desto mer inser de nyttan i att lära sig 
saker och vad det leder…Det har ju med mognad och utveckling att göra (rektor 2) 
 
 

Lärare 1 och 5 tar upp ytterligare ett problem i samband med formuleringen. Ibland blir det 
nödvändigt att använda ord som de yngre eleverna inte förstår.  
 

När jag skriver det försöker jag utgå från att eleven ska förstå vad jag menar. Men det är 
klart att det slinker med ett och annat svårt ord.  Det är inte för att tillgodose föräldrarna 
utan det är för att det är ibland svårt att formulera sig på så enkelt vis. Så man får ta till lite 
svårare ord även om eleverna inte riktigt förstår allt (lärare 1).  
 
Vi måste ha med från läroplanen vissa grejer och det är ju svårare text. Och då blir det till 
föräldrarna. Sen när man som vi har gjort, skickat hem avkryssningsscheman är det mer på 
barnens nivå (lärare 5). 
 

Lärare 6, som är ansvarig för skolår 4-5, talar istället om en annan svårighet hon har upplevt 
med formuleringarna till de äldre eleverna. Ju äldre elever, desto svårare terminologi används. 
Exempelvis är det ju inte alla som vet vad en algoritm inom matematiken är. Då uppstår 
problem eftersom språket ska ligga på en nivå, som både barn och föräldrar kan förstå.  
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Flertalet av lärarna tror att den lite äldre (från skolår 3) elevens kunskapsutveckling gynnas 
genom att eleven är delaktig i sin egen bedömning och utveckling som det uttrycks i skriftliga 
omdömen och digitala IUP. Lärare 1 säger exempelvis att:  
 

Fast någonstans kan jag tycka det är bra att få reda på… inte när du är för liten, en tvåa är 
på gränsen, men det är bra för en trea att få reda på att jag uppnår faktiskt inte målen i 
matematik och att man är tydlig och säger du behöver inte… För det är ju inte så att man 
hänger någon… Och det är ju inte avsikten, avsikten är ju är ju att hjälpa barnen och ge 
dem extrastöd. 
 

Rektor 1 menar att eleven förhoppningsvis ska bli den stora vinnaren genom arbetet med 
skriftliga omdömen. Det kan leda till att de själva tydligt kan se vad de behöver lära sig, vad 
de kan och på vilket sätt de ska gå vidare. Hon menar vidare att förväntningarna på eleven blir 
tydligare och att förväntningar är något som barn ofta vill ha. Rektor 1 talar även om 
svårigheten att få de allra yngsta eleverna delaktiga i arbetet med de skriftliga omdömena men 
upplever att de på hennes skola har ganska så bra bedömningsmallar utifrån räkna och 
framförallt läsa och skriva, vilka visar vilket som är nästa steg och som pedagogerna kan 
använda sig av i detta arbete. 
 
Något som också synliggjorts genom samtalen är hur betydelsefullt språkinnehållet är i ett 
skriftligt omdöme för hur eleven ska reagera. Rektor 2 diskuterar sitt ansvar som rektor att se 
till att de skriftliga omdömena inte blir för betygsliknande och att pedagogerna använder sig 
av ett ändamålsenligt språk. Han menar att det skrivna ordet är starkt och formulerar man sig 
fel så riskerar man att få det tillbaka.  Lärare 6 beskriver också detta och berättar som exempel 
om en flicka i hennes klass som är ambitiös och kunnig men ändå reagerat alldeles oroligt 
över formuleringarna i de skriftliga omdömena. Lärare 6 fortsätter att: 
 
Och för en sådan tjej, kan jag tänka mig, att det blir en väldig press och hon är jätteduktig och har egentligen 
inga direkta svårigheter, men hon tog det ganska hårt ändå, medan andra kommenterar det inte alls. Men jag kan 
tänka mig att på vissa sätter det en väldig press, på andra kanske det blir en liten piska att jag får kanske ta och 
liksom skärpa mig på detta och verkligen…om det ska gå bra i fortsättningen. Jag kan tänka mig både och, bara 
det inte hämmar eller att det blir en press för dom, för då känner jag att då är vi fel på det. 
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5 Diskussion 
 
Detta avsnitt börjar med en resultatdiskussion som anknyter till tidigare bakgrund 
och teoridel, där forskning och litteratur behandlats. Endast huvuddragen ur 
resultatavsnittet diskuteras och är uppbyggda utefter studiens inledande 
frågeställningar. Avslutningsvis resoneras kring studiens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet, vilket baseras på studiens metoddel där begreppen har beskrivits. 
 

5.1 Uppfattningar 
 
Av intervjuundersökningen framkommer att både lärarna och rektorerna ser såväl fördelar 
som nackdelar med de skriftliga omdömena. Lärarna verkar emellertid överlag vara något mer 
kritiska än rektorerna. Att det förhåller sig på detta vis är, enligt min tolkning, inte 
anmärkningsvärt, då det är lärarna som i slutändan ska genomföra arbetet.  
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) har visat på både möjligheter och problem med den 
individuella utvecklingsplanen. En negativ aspekt som denna studie har visat på är just att 
dokumentationen tar mycket tid i anspråk och är starkt styrande för den pedagogiska 
verksamheten. Tidsbrist är också det genomgående problemet, som kommit fram i denna 
undersökning. Detta är något som båda rektorerna har uttryckt förståelse för. En 
återkommande synpunkt är att extrauppgifter läggs på lärarna utan att andra arbetsuppgifter 
tas bort. Det lärare 5 säger är tidstypiskt, att läraryrket har gått mot alltfler möten och andra 
uppgifter utöver undervisningen.  Samtidigt som man beklagar sig över den tid det tar med 
skriftliga omdömen, har man en tro på, att det med ökad erfarenhet och kunskap kommer att 
gå enklare och fungera mer effektivt. Detta är något som också tas upp av Ekholm (2004), 
som menar att läraryrkets kvaliteter har möjligheter att utvecklas om bara lärarna får 
tillräckligt tidsutrymme. Även Skolverket (2009b) betonar att lärarna behöver få tid och 
resurser i sitt arbete med skriftliga omdömen. Enligt min mening tyder detta på att det behövs 
överenskommelser mellan rektorer och lärare om hur mycket tid en lärare ska behöva lägga 
på utformandet av skriftliga omdömen och på tidigare ordinarie tjänstgöringsuppgifter.  
 
Lärarna i undersökningen ser fördelar med skriftliga omdömen. De menar att detta arbete ökar 
tydligheten i det pedagogiska arbetet, såväl ur ett lärarperspektiv som ur ett elevperspektiv. 
Detta överensstämmer med forskning av Myndigheten för skolutveckling (2003), som menar 
att arbetet med IUP möjliggjort en ökad tydlighet och struktur för både elever, föräldrar och 
lärare. En tendens som dock visat sig i denna studie, är att lärarna med mångårig erfarenhet 
inte har upplevt tidigare behov av skriftliga omdömen i arbetet. Däremot ser lärarna med färre 
år i verksamheten i större utsträckning en pedagogisk vinning med arbetet, såvida man kan 
komma fram till en adekvat utformning. Denna skillnad tolkar jag som karaktäristisk för det 
som ofta uttalas som en ”tyst kunskap” inom lärarkåren. Det tyder jag på ett behov av ett eget 
yrkesspråk, något som, enligt Alexandersson (2004), är en viktig del i professionen. Såväl 
rektorer som lärare har diskuterat behovet av ett gemensamt dokumentationsspråk för att 
effektivisera arbetet med de skriftliga omdömena och undvika språkbruk som kan uppfattas 
som kränkande. Det överensstämmer med vad Skolverket (2008) skriver angående språket, 
där det betonas att lärare bör ha rutiner och former för dokumentation av elevernas 
kunskapsutveckling som är gemensamma. Dessutom menar Skolverket att lärare i sin 
dokumentation bör använda sig av ett gemensamt och sakligt språk.    
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Samtliga intervjupersoner talar om såväl nackdelar som fördelar när det gäller styrningen 
ovanifrån. Den stora fördelen som framkommit är en likvärdig utbildning över hela landet. 
Nackdelar som tagits upp visar på desto mer variation i uppfattningar, då en rad olika negativa 
åsikter diskuterats, exempelvis att direktiven ibland saknar verklighetsförankring och att de 
kan upplevas som otydliga: Styrningen kan medföra för snabb införingsprocess av beslut och 
förekomsten av eventuella konflikter mellan de kommunala och de statliga målen. Detta är 
också något som uppmärksammats av Berg (2003), som i sin forskning kring 
implementeringsprocessen beskriver just diskrepansen mellan beslutsfattare och verkställare.  
Många av lärarna framställer dock denna styrning som en del av läraryrket. Man ser det som 
nödvändigt att anpassa sig och fullfölja direktiv så gott det går. Detta är uppfattningar som 
tyder på implementeringsproblem, informationen kring besluten har inte upplevts som 
entydiga och det finns utrymme för missförstånd. Ytterligare ett implementeringsproblem är 
att motivationen bland lärarna ibland saknas (Jfr Sannerstedt, 2001). 
 

5.2 Implementering 
 
När det gäller implementeringsarbetet av de skriftliga omdömena säger rektorerna att de inte 
fått någon annan möjlighet till kompetensutveckling än den information, som lämnats av 
Skolverket (2008), de utgivna allmänna råden och genom de gemensamma diskussioner som 
ordnats i rektorsgruppen. Sannerstedt (2001) beskriver beslutsprocessen i skolans organisation 
som en lång kedja av beslutstagande på olika nivåer. Jag menar att en förutsättning för ett 
lyckat implementeringsarbete är att alla är väl införstådda i den initiala beslutsprocessens 
syfte. Därför ifrågasätter jag om de allmänna råden, som givits ut av Skolverket, är tillräcklig 
information och vägledning i arbetet med att införa skriftliga omdömen?  
 
Även lärarna anser att de inte har fått någon direkt fortbildning om skriftliga omdömen och att 
de än så länge inte känner sig helt trygga med sin kunskap och utformning av de skriftliga 
omdömena. Arbetet med de skriftliga omdömena omfattas av ett pedagogiskt arbete utifrån 
läroplanens kvalitativa kunskapsplan, såsom Moreau & Wretman (2007) poängterar. De 
menar att det redan i utvärderingen av lärares arbete med IUP:n har visat sig att det finns vissa 
kunskapsområden som behöver stärkas. Liknande resonemang förs av Ruhde (2008), 
nämligen att lärare i sin bedömning av elever använder sig av ett begränsat 
bedömningsunderlag och att de därför inte kan ge fullt ut en helhetsbild av elevens kunskaper. 
Jag menar därför att de skriftliga omdömena behöver omfattas av en kompetensutveckling hos 
lärarna om formativa bedömningsmetoder, där elevens alla kunskaper inryms, såväl 
kunskapskvaliteter som faktakunskaper. Lärare behöver ha förmåga att konkretisera sitt arbete 
utifrån mål att sträva mot i form av lokal pedagogisk planering för att sedan kunna uppfylla 
syftet med de skriftliga omdömena.  
 
Enligt Grundskoletidningen (2008) är en svårighet i arbetet med skriftliga omdömen att 
föräldrarna inte har tillräcklig kunskap om hur kunskapsmål ser ut i dagens skola. 
Grundskoletidningen menar därför att även föräldrar bör ingå i fortbildningsarbetet. Den 
information, som föräldrarna enligt de intervjuade lärarna fått, har skett genom 
informationsbrev. Ändå talar en del av lärarna om att föräldrar inte visat något större intresse 
eller någon förståelse för skriftliga omdömen, exempelvis har eleverna inte själva fått läsa 
igenom de hemskickade omdömena inför utvecklingssamtalet. Särskilt för de yngre eleverna, 
som inte kan läsa på egen hand, ser jag föräldrarnas engagemang som en förutsättning för att 
eleven ska kunna motiveras. Hemmiljöns betydelse för elevens motivation och engagemang i 
sitt skolarbete är också något som diskuteras av Dysthe (2003) utifrån ett sociokulturellt 
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perspektiv. Föräldrarnas förståelse av arbetet behöver förstärkas för att hela den pedagogiska 
cirkeln med de skriftliga omdömena ska kunna slutas.  
 

5.3 Synpunkter som framkommit om utformning av skriftligt 
omdöme 
 
Studien visar på skilda utformningar av skriftliga omdömen. Just detta att vi kommer att få en 
flora av olika omdömen diskuteras i Rudhe (2008), där man menar att med denna variation av 
omdömen finns en risk att de får en otydlig funktion. Även i denna studie kunde man notera 
en påfallande stor variation i utformningen skriftliga omdömena. Detta kan leda till enligt min 
mening, att omdömet inte blir så tydligt och överskådligt som syftet var enligt Skolverket. 
Skolverkets (2009a) motivering till de skriftliga omdömenas är att dessa kall ge tydlig 
information, till eleven och föräldrarna om elevens kunskapsutveckling Där skall också 
framgå om någon typ av stöd eller andra åtgärder behövs. Enligt studien är man medveten om 
detta, rektor 2 framhåller att det är viktigt att förhålla sig så kortfattad som möjligt i sina 
skriftliga omdömen samtidigt som man måste få med kärnan.  
 
Ett annat resultat som studien visar på, är att de i studien förekommande skriftliga omdömena, 
grundar sig på mål att uppnå, istället för på mål att sträva mot. Här ställer jag mig frågande till 
huruvida Skolverkets riktlinjer varit tillräckligt tydliga? I Skolverkets information (2009a) 
står att läsa att bedömningens syfte är att få reda på var eleven kunskapsmässigt befinner sig 
och att ha en tydlig koppling till läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot. Skolverket 
(2008) föreskriver, att en beskrivning av elevens kunskaper i förhållande till den pedagogiska 
planeringen ska utgå från mål att sträva mot enligt läro- och kursplanen. Av omdömet bör 
framgå om en elev riskerar att inte nå mål att uppnå i årskurs 3, 5 eller 9 (Skolverket, 2009a). 
Det finns däremot ingen information som explicit betonar att skriftliga omdömen ska grunda 
sig på mål att sträva mot. Det är något som jag ställer mig undrande till eftersom tidigare 
utvärderingar genomförda av Myndigheten för skolutveckling (2003) just pekat på 
svårigheten med begreppen mål att uppnå och mål att sträva mot och tendensen att fokusera 
på mål att uppnå istället för på mål att sträva mot. Återigen kan här anknytas till Sannerstedts 
(2001) diskussion om implementeringsproblem. Han menar att styrningen måste vara entydig 
så att beslutsfattarnas intentioner inte ska kunna missförstås. Sannerstedt talar också om 
tillämparens roll för en lyckad implementering. Rektorer och lärare behöver förstå, kunna och 
vilja genomföra skriftliga omdömen som syftet är. Sannerstedt betonar dock att 
orsakssambanden kring implementeringsproblem inte är fullt så enkel, utan att komplexiteten 
också ligger i bland annat organisationens uppbyggnad och i samhälleliga konflikter.  
 
Rektor 1 menar att lärarna genom de skriftliga omdömena får en bättre överblick över elevens 
kunskaper i alla ämnen. Den tidigare fokuseringen på basämnena matematik, svenska och 
engelska kan härigenom kanske undvikas, vilket, enligt rektor 1, kan ses som något positivt. 
Däremot anser några av de intervjuade lärarna att ett ämnesövergripande arbetssätt nu 
försämras och därmed även möjligheten att få en helhetsbild av eleven. Man har också hävdat 
att ytterligare en orsak till detta är att elevens utveckling i övrigt saknas i de skolor som 
studerats. Enligt Skolverket (2008) är det upptill den enskilde rektorn att besluta om detta 
skall ingå i de skriftliga omdömena. Rektor 2 hänvisar i det avseendet till den digitala IUP:n, 
där han menar att elevens utveckling i övrigt kommer att finnas med när det gäller hans 
skolområde. I Grundskoletidningen (2008) talas det om att det är viktigt att ge en allsidig bild 
av elevens utveckling och lärande. Det är då, menar Grundskoletidningen, nödvändigt att 
samtliga delar av elevens lärande ingår i utvärderingen förutom elevens resultat. 
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Utbildningsdepartementet (1997) poängterar att skolan ska uppmärksamma hela elevens 
lärande och utveckling, vilket enligt departementet, omfattas av elevens intellektuella, 
kognitiva, fysiska, sociala, emotionella, praktiska och estetiska förmågor. Det är i detta 
perspektiv kunskapsbegreppet måste förstås, menar man. Elfström (2005) drar slutsatsen att det 
som ska observeras, också är det som anses betydelsefullt i en verksamhet och hon menar 
därmed att detta i förlängningen också inverkar på bland annat våra idéer om och definitioner 
av barn, kunskap och lärande. Utifrån dessa resonemang anser jag att det är viktigt att 
pedagogen har redskap att observera elevens alla aktuella områden. 
  
I detta sammanhang, tror jag, att det är viktigt att se utformningen av skriftliga omdömen som 
en process som är i sitt initialskede och som kommer att stötas och blötas för att till sist nå sin 
idealform. Jag anser att det är viktigt med kontinuerliga utvärderingar av de skriftliga 
omdömena, då detta gör det möjligt att följa inriktningen av arbetet. Detta resonemang förs 
också av Myndigheten för skolutveckling (2006), som i sin rapport Nationell skolutveckling – 
för ökad kunskap och bättre resultat säger att det är nödvändigt att känna till vad som inte 
fungerar i en verksamhet för att kunna sätta in rätt åtgärder så att förbättringar kan uppnås. 
 
Något som också diskuterats av några av lärarna är önskemålet att få ta del av en gemensam 
utformad mall, om hur ett skriftligt omdöme bör se ut, istället för att all personal på alla olika 
enheter ska behöva lägga ner resurser och tid på att utveckla egna mallar. Vid en jämförelse 
mellan de intervjuade lärarnas och beslutsfattarnas syn på behovet av en gemensam mall, 
finner jag en skillnad. Detta behandlas också i Grundskoletidningen (2008), som betonar 
vikten av att istället för att fokusera på hur dessa skriftliga omdömen skall utformas, så skall 
man fokusera på vad det egentliga syftet med omdömena är. Även Hallands Nyheter 
(Lindqvist, 2009) behandlar ämnet. Chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen är negativ 
till färdiga skriftliga omdömesblanketter och menar istället att det är ett arbete som behöver 
genomföras aktivt av både rektorer och lärare och är en process som tar flera år. 
 
Lärarna och rektorerna i undersökningen påpekar den pedagogiska nyttan med skriftliga 
omdömen för de lite äldre eleverna (skolår 3). Elevens delaktighet i sitt eget lärande är 
sammankopplat med teoretisk kunskap. Enligt Dysthe (2003) betraktas elevens delaktighet i 
sin egen kunskapsbedömning som en integrerad del av lärandet. Skolverket (2008) skriver att 
eleven själv ska engageras i bedömningen genom självvärdering eller kamratvärdering. Även 
ur ett kognitivistiskt perspektiv kan resonemanget understödjas, begreppet metakognition 
ingår där, vilket innebär en reflektion över sitt eget tänkande, sin förståelse och sin inlärning 
för att därigenom bli kunnig om hur inlärningen bäst kan ske (Dysthe, 2003). 
 
När det gäller de yngre elevernas (skolår 0-2) delaktighet i arbetet med de skriftliga 
omdömena framkommer det ur intervjumaterialet att en del av lärarna och även till viss del 
rektorerna upplever det som svårare att få dessa elever delaktiga. Diskussionerna förs utifrån 
såväl kunskapsmässiga som mognadsmässiga orsaker. En del lärare nämner också hur svårt 
det är att formulera sig så att det blir en tydlig och konkret information för både förälder och 
den unga eleven. Skolverket (2009a) skriver att både föräldrar och elever har rätt till en god 
och tydlig information om elevens kunskapsutveckling. Liknande tankar tas upp av 
Barnombudsmannen, då myndigheten menar att syftet med de skriftliga omdömena är bra för 
de lite äldre eleverna, men att man i denna förordning borde göra ett undantag för 
lågstadieelever. För dessa, de yngsta eleverna, menar man att de skriftliga omdömena inte kan 
stimulera kunskapsutvecklingen, utan att man riskerar att bedöma barnets mognad snarare än 
att bedöma barnets kunskap (”Regeringen vill”, 2008). 
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Jag anser att det är av stor vikt att lärare, verksamma i skolår 0-2 i utformningen av de 
skriftliga omdömena fokuserar på elevens möjligheter till delaktighet i sin 
kunskapsutveckling. De skriftliga omdömena som formulerats i studien har inte en adekvat 
utformning för att eleven i dessa åldrar ska kunna motiveras och engageras i sitt eget lärande. 
Utformningen är snarare anpassad för ett föräldra- och vuxenperspektiv. Ämnet har 
behandlats av Tankesmedjan (2007), där står att bedömningsmetoderna bör starta som 
informella observationer och diskussioner och med ökad ålder övergå till mer och mer 
formella situationer. Också enligt Utbildningsdepartementet (2008) ska skriftliga omdömen 
anpassas efter elevens ålder och förutsättningar. 

  
5.4 Validitet och reliabilitet 
 
För att öka trovärdigheten av studiens insamlade intervjumaterial har transkriberingen av 
samtliga intervjuer bevarats. Där finns också frågor och följdfrågor beskrivna. I 
konstruktionen av studiens övergripande intervjufrågor har utgångspunkten varit studiens 
syfte och dess frågeställningar. Frågeställningarna har dessutom formulerats utifrån en strävan 
mot största möjliga objektivitet eftersom det är den intervjuades föreställningar som 
efterforskas. De etiska aspekterna i studien i samband med datainsamlingen och dess 
genomförande har tagits i beaktande.  
 
För att ta reda på om frågeställningarna uppfattats som lättförståeliga samt öka min egen 
erfarenhet av att intervjua, har en pilotintervju genomförts. Intervjupersonen i den 
förberedande undersökningen är en verksam lärare. Resultaten från pilotintervjun har inte 
använts. 
 
Personbortfallet (en lärare och en rektor) i undersökningen utgjordes av ett så kallat externt 
bortfall (Stukát, 2005), eftersom de ingick i själva urvalet av undersökningsgrupp. Dessa 
ersattes med en annan lärare och en annan rektor, vilket gör att studiens resultat inte nämnvärt 
borde ha påverkats. Ett annat bortfall i undersökningen bestod i ett skriftligt omdöme som 
ankom för sent för att kunna studeras. Detta ersattes inte med något annat skriftligt omdöme. 
Jag anser att studien har en acceptabel reliabilitet och validitet med tanke på dessa 
förklaringar. 
 

5.5 Generaliserbarhet 
 
En tydlig beskrivning av studiens alla delar från uppstart till färdig rapport ger läsaren 
möjlighet att bedöma generaliserbarheten och därmed i vilken utsträckning studiens resultat 
kan överföras till en annan större grupp människor än vad som ingått i studiens urval.  
 
Även ett begränsat antal intervjupersoner i en studie kan ibland anses vara acceptabelt enligt 
Trost (2005), då han menar att ett för stort antal kvalitativa intervjuer kan leda till att 
materialet blir ohanterligt och svårt att överblicka, samtidigt som alla viktiga detaljer ska 
uppmärksammas. 
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5.6 Kritisk tillbakablick 
 
Då jag är lärarstuderande, är jag redan införstådd i skolans pedagogiska verksamhet och även 
till viss del i arbetet med skriftliga omdömen. Vid mina VFU-perioder har jag fått ta del av 
lärares uppfattningar om skriftliga omdömen. Detta har gjort det lättare för mig att följa med i 
intervjupersonernas resonemang och att ställa relevanta följdfrågor. Däremot har jag under 
intervjuerna försökt att förhålla mig neutral och betrakta ämnet på ett nytt och öppet sätt vid 
varje intervjutillfälle. 
 
Eftersom fyra av de sex intervjuade lärarna är verksamma inom skolåren 0-2 föreligger en 
risk att lärarnas uppfattningar om de skriftliga omdömena fått en mer negativ prägel än vad 
som vore fallet om lärare, som varit verksamma i de äldre skolåren intervjuats. Det är en 
synpunkt som jag funnit stöd för i litteraturen. 
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6 Slutsatser 
 
Implementeringsarbetet med skriftliga omdömen har inletts och av de intervjuade lärarna har 
samtliga lämnat ut skriftliga omdömen till varje elev i alla ämnen. De intervjuade lärarnas och 
rektorernas uppfattningar om skriftliga omdömen varierar. De tror alla att dessa på sikt kan 
leda till en ökad tydlighet och komma såväl pedagogerna som eleverna till godo. Nu i 
inledningsskedet är det viktigt att få tillgång till tid och resurser för att arbetet med de 
skriftliga omdömena ska falla väl ut, enligt lärarna och rektorerna. 
 
Varken rektorer eller lärare i undersökningen säger sig ha genomgått någon direkt 
fortbildning i arbetet med de skriftliga omdömena. De skriftliga omdömena bygger på en 
kvalitativ kunskapssyn (Moreau & Wretman, 2007) och jag menar att lärarna behöver öka sin 
kompetens kring formativa bedömningsmetoder och att konkretisera sitt arbete utifrån mål att 
sträva mot. Hemmiljöns betydelse för elevens motivation och engagemang är också något 
som diskuterats i arbetet (Dysthe, 2003). Det är då, enligt min mening, otillräckligt att 
information till föräldrar endast skickats hem som informationsbrev.  
 
En annan slutsats jag drar av studiens resultat är att det fortfarande råder stor osäkerhet bland 
lärarna kring hur de skriftliga omdömena ska utformas och vilka formuleringar som läraren 
kan använda. Här menar jag att det är betydelsefullt att lärarna utvecklar ett gemensamt 
dokumentationsspråk. Jag har uppmärksammat att de skriftliga omdömena kan variera 
påtagligt i omfång och att de ser så olika ut att de riskerar att förlora sin tydlighet. Dessutom 
är det ett problem att de inte utgår från mål att sträva mot utan mot mål att uppnå.  
 
Lärare som är verksamma i de tidigare skolåren 0-2 upplever svårigheter att formulera sig i de 
skriftliga omdömena så att texten passar både till föräldrar och elev. Detta är, enligt min 
mening, ett problem då eleven enligt förordningen ska göras delaktig i arbetet med den 
individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen.  
 
Sammanfattningsvis behövs, enligt min tolkning, tydligare riktlinjer beträffande utformningen 
av de skriftliga omdömena från rektorernas sida. Det är då viktigt att ta hänsyn till elevens 
ålder i utformningen av de skriftliga omdömena, då elevens delaktighet är av stor vikt 
(Dysthe, 2003; Skolverket, 2008). Tid och resurser behöver avsättas i högre grad för att höja 
lärarnas kompetens, vilket även betonas i aktuell forskning (Moreau & Wretman, 2007) och 
Skolverket (2008). Man framhåller där vikten av kunskap om ett gemensamt 
dokumentationsspråk, kunskaper i formativ bedömning samt färdighet i att konkretisera mål 
att sträva mot i den pedagogiska planeringen. En annan viktig aspekt, enligt min uppfattning, 
är att man även bör förmedla kunskap och utrymme till föräldrarna för att göra dem delaktiga 
i den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Avslutningsvis drar jag 
slutsatsen att det krävs kontinuerliga utvärderingar av verksamheten för att de rätta insatserna 
i implementeringsarbetet av de skriftliga omdömena ska kunna göras. Alla dessa 
gemensamma ansträngningar, menar jag, på sikt kan bidra till elevens ökande möjligheter till 
lärande och på så vis en ökad måluppfyllelse i den svenska skolan.  
 

6.1 Fortsatt forskning 
 
Denna studie har lagt fokus på lärarens arbetssituation med skriftliga omdömen. Intressant 
vore vidare att utöka detta perspektiv med att få kunskap kring elevers och föräldrars 
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uppfattningar inom detta ämne. Dessutom vore det spännande att forska kring ämnet med en 
annan utgångspunkt än det top-down-perspektiv som använts i denna undersökning. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
I studien används en halvstrukturerad intervjuguide. Syftet med detta är att försöka uppnå 
spontana, oväntade svar från intervjupersonen, samtidigt som man försöker att hålla samtalet 
inom vissa ramar, för att sedan vid analysstadiet möjliggöra viss struktur, vilket framhålls som 
en god intervjumodell enligt professor Steinar Kvale (1997).  
 
Kvale skriver även att både det tematiska och det dynamiska perspektivet på intervjufrågorna 
bör tas i beaktande. Tematiskt innebär, enligt Kvale, att frågorna formuleras med målsättning 
att de ska kunna bidra med kunskapsproduktion och dynamiskt innebär att frågorna ska ge 
möjlighet till ett bra samspel mellan intervjuare och intervjuperson (ibid.). 
 
Intervjun har inletts med en kort orientering, där undersökningens syfte kort redovisas och 
användning av bandspelaren för att sedan fråga den intervjuade om han/hon har några frågor 
innan vi börjar. 
 

 Hur upplever du att det fungerar i allmänhet med statlig styrning och lokalt 
genomförande?  

 
 Varför tror du att skriftliga omdömen har införts? 

 
 Hur har du upplevt införandet av skriftliga omdömen? Är det något som har inneburit 

svårigheter i införandet? Hur har ni på skolan gått till väga med eventuella problem i 
införandet? Har ni fått möjlighet till någon fortbildning? Vilken information har 
elever och föräldrar fått? 

 
 Till rektor: Hur tror du att lärarna uppfattar införandet av dessa? 

Till lärare: Hur tror du att rektorerna uppfattar införandet av dessa? 
 
 Vad är din personliga uppfattning av skriftliga omdömen? Fördelar/nackdelar? 

 
 Vem gynnas av dessa?  

 
 Hur bör ett skriftligt omdöme se ut? Skulle du vilja ha en annan utformning på det 

skriftliga omdömet än det skriftliga omdöme som gäller på din skola?  
 
 
Efter intervjun har samtalen rundats av genom att försöka ta upp några av lärdomarna som 
kommit fram under intervjun. Därefter har intervjupersonen getts möjlighet att kommentera 
denna feedback innan intervjuaren själv har avslutat med att uttrycka att hon inte har några 
fler frågor. Intervjupersonen har avslutningsvis fått tillfälle att eventuellt ta upp något 
ytterligare. 
 
Kvale rekommenderar att efter varje intervju skriva ner kortfattat vilken information som 
kommit fram under samtalet, inklusive det mellanmänskliga samspelet. Detta kan komplettera 
den senare analysen av textmaterialet (Kvale, 1997). Detta tillvägagångssätt har använts i 
studien, liksom att transkriberingen har gjorts under samma dag som intervjun har ägt rum.  


