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Abstract. 
 

The purpose with the essay is to study how teachers experience and their attitudes working 

with the written judgments of the individual development plans. The result of qualitative 

interviews with four teachers, where analyzed with a qualitative research method. Lack of time 

in connection with written judgment is a problem and this makes other assignments suffering. 

Other things showed in the report are that the teachers experience confusion and chaos when 

designing the written judgment, in this process the teachers wished more help from the school 

department. 
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Sammanfattning. 
 

Syftet med uppsatsen är att studera lärares upplevelser och inställningar till arbetet med den 

individuella utvecklingsplanens skriftliga omdömen. Genom en kvalitativ intervju med fyra 

lärare framkom undersökningens resultat och vid bearbetningen av intervjuerna användes 

analysmetoden meningskoncentrering. Resultatet av undersökningen visar att brist på tid i 

samband med de skiftliga omdömena är ett problem och att denna tidsbrist gör att andra 

arbetsuppgifter blir lidande. I resultatet framkommer också upplevelser som förvirring och kaos 

när de skriftliga omdömena skulle utformas, och i denna process önskade lärarna att de fått 

mera riktlinjer från skolverket. 

 

 Nyckelord: Individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, lärare. 
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1. Inledning. 
 

Den individuella utvecklingsplanen ska fungera som ett redskap för att identifiera olika elevers 

stödbehov. För läraren ska den skriftliga dokumentationen vara ett stöd när elevens kunskaper i 

relation till de nationella målen ska bedömas. I den skriftliga dokumentationen ska det också 

framgå om en elev riskerar att inte nå målen (Skolverket, 2008). Ett av syftena med den 

individuella utvecklingsplanen är att hitta elever med svårigheter (Elfström, 2005). Jag anser 

här att läraren måste, genom den individuella utvecklingsplanen, hitta metoder och vägar 

utifrån varje elevs förutsättningar och behov för att han eller hon ska uppnå de nationella 

målen. Att anpassa undervisningen till varje individs behov genomsyrade min inriktning hinder 

och möjligheter. 

 

Under min lärarutbildning har jag vid flera tillfällen gjort verksamhetsförlagd utbildning, det 

vill säga praktik. Under ett av dessa tillfällen kom jag i kontakt med den individuella 

utvecklingsplanen på ett djupare plan. Jag hade i uppgift att se hur min skola arbetade med den 

individuella utvecklingsplanen. I skolverkets allmänna råd och kommentarer beskrivs syftet 

med den individuella utvecklingsplanen; 

 

Den individuella utvecklingsplanen ska ge elev och vårdnadshavare tydlig 

information om elevens kunskapsutveckling och, om rektor så beslutar, elevens 

sociala utveckling samt innehålla en plan för elevens fortsatta lärande. Den ska 

också vara ett redskap för att identifiera olika elevers stödbehov (Skolverket 2008:13). 
  

Under denna praktikperiod skedde en förändring med de individuella utvecklingsplanerna. 

Sommaren 2008 blev det krav på att varje elev i grundskolan skulle ha ett skriftligt omdöme 

från varje ämne (Skolverket 2010). Den individuella utvecklingsplanen ska nu innehålla 

skriftliga omdömen, och dessa omdömen ska beskriva elevens kunskapsutveckling i alla ämnen 

som eleven har fått undervisning i (Skolverket 2008). Jag fick då uppleva hur denna förändring 

framkallade en frustration från min handledare, och många andra lärare. Denna frustration 

bottnade i hur de skriftliga omdömena skulle skrivas. Börjar man nysta i varför de finns, vad de 

ska innehålla och vilken funktion de har, då märks det hur komplexa skriftliga omdömen är 

(Sundin 2010). Min handledare och hennes kollegor i arbetslaget hade många samtal om hur de 

skulle formulera sig i text, hur de skulle skriva tydliga mål och hur de skulle formulera sig då 

den individuella utvecklingsplanen är en allmän handling. I en kommunal skola är den 

individuella utvecklingsplanen en allmän handling (Skolverket, 2008). 

 

Att den individuella utvecklingsplanen var en allmän handling upplevde jag att lärarna ansåg 

som ett problem. Samtidigt fick jag kännedom om vilka svårigheter lärarna upplevde när de 

skulle formulera sig och skriva de skriftliga omdömena. Lärarna satt tillsammans och 

utformade en mall för det skriftliga omdömet, men det var ingen av dem som visste exakt hur 

detta skulle se ut. Jag fick då veta att det inte fanns någon färdig mall för det skriftliga 

omdömet som skolan kunde följa, utan att det är upp till varje skola att utforma en egen mall. 

Rektorn på den lokala skolan beslutar om den skriftliga informationens utformning, detta beslut 

görs lokalt för att kunna anpassas efter verksamheten och elevernas ålder och mognad på den 

enskilda skolan (Skolverket, 2008). 

 

Denna praktikperiod väckte ett intresse och en nyfikenhet hos mig om hur andra lärare 

upplevde de skriftliga omdömena. Är det så att alla lärare upplever det som ett problem? Min 

undersökning kommer grunda sig i lärarnas upplevelser kring den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. 
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1.1 Syfte. 
 

Syftet med uppsatsen är att studera lärares upplevelser och inställningar till arbetet med den 

individuella utvecklingsplanens skriftliga omdömen. 

 

1.2 Frågeställning. 
 

Hur upplever lärare att använda de skriftliga omdömena? 

Vad har lärare för inställning till de skriftliga omdömena? 
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2. Litteraturgenomgång. 
 

I litteraturgenomgången ges först en kort sammanfattning av utvecklingen från kvartsamtal till 

utvecklingssamtal. Vidare ges en beskrivning vid införandet av de skriftliga omdömena och 

lärarnas inställning till det. 

 

2.1 Från kvartsamtal till utvecklingssamtal. 
 

Fram till år 1995 hade skolorna kvartsamtal med varje elev, som genomfördes minst en gång 

per termin. Ett samtal som genomfördes på en kvart och gav endast utrymme till en 

sammanfattande lägesbeskrivning av elevens skolsituation. Kvartsamtalen togs bort år 1995 

och ersattes av utvecklingssamtal. Nu skulle samtalen vara framåtsyftande och inte bara 

innehålla information om elevens nuläge (Öhlmer, 2006). Utvecklingssamtalen fungerade bra 

på många skolor och utifrån undersökningar kunde man se att de flesta elever ansåg sig gå i en 

bra skola, med bra lärare. Detta kan låta positivt, men tyvärr levde eleverna inte upp till 

läroplanens mål och allt för många elever lämnade skolan med bristfälliga kunskaper. 

Utvecklingssamtalen var inte tillräckligt tillfredställande i kommunikationen, både inom skolan 

och mellan skolan och hemmet. Struktur och likvärdighet fanns det behov av och att detta 

behov kunde uppnås genom en individuell utvecklingsplan som både eleven, hemmet och 

arbetslaget är med och upprättar (Regeringen, 2001). 

 

År 2006 togs det politiska beslutet att alla elever som går i grundskolan ska ha en individuell 

utvecklingsplan, vilket kan förkortas till IUP. Vid varje utvecklingssamtal skrivs det nu en 

individuell utvecklingsplan. I den individuella utvecklingsplanen ska det framgå vilka mål 

varje elev ska prioritera, både kortsiktiga och långsiktiga. Det ska även framgå hur eleven ska 

jobba för att nå de uppsatta målen. Detta är en överenskommelse som sker mellan lärare, elev 

och vårdnadshavare (Zetterström, 2006). I Grundskoleförordningen beskrivs kravet på den 

individuella utvecklingsplanen enligt följande: 

 

Detta krav innebär att lärarna, minst en gång per termin, ska ha ett 

utvecklingssamtal med eleven och dennes vårdnadshavare. Innan samtalet ska en 

utvärdering göras om elevens utveckling i relation till målen, vilket presenteras 

på utvecklingssamtalen. Det är också lärarens uppgift att presentera hur elevens 

kunskaps- och sociala utveckling kan stödjas och vilka insatser som behövs för att 

eleven ska nå målen i läroplanen (Grundskoleförordningen kap 7 § 2). 

 

Syftet med den individuella utvecklingsplanen är att: 

 

Att alla elever ska gå ut åk 9 med godkända betyg. 

Att se/beskriva barnens/elevernas positiva utveckling och hjälpa dem vidare. 

Att hitta barn med svårigheter.  

Att övergångarna mellan olika skolformer blir bättre för det enskilda barnet 

eleven (Elfström, I. 2005:32). 

 

Skolverket (2009) beskriver den individuella utvecklingsplanens process på sin hemsida enligt 

figur 2.1 på nästa sida. 
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Figur 2.1. Bilden visar den individuella utvecklings planens process, från den lokala 

pedagogiska planeringen (till vänster) till den färdiga individuella utvecklingsplanen med 

skriftliga omdömen (till höger). 

  

2.2 Införandet av de skriftliga omdömena. 
 

Sommaren 2008 blev det krav på att varje elev i grundskolan skulle ha ett skriftligt omdöme 

från varje ämne. Tillsammans med detta krav tilläts nu en betygsliknande utformning, något 

skolorna tidigare var tvungna att undvika. En annan förändring som skedde var att eleverna ska 

ha skriftliga omdömen om deras kunskaper, i relation till målen (Skolverket, 2010). Från varje 

ämne som eleven får undervisning i ska ett skriftligt omdöme skrivas, ”skolans uppgift är att 

skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt mot målen att sträva 

emot i läroplanen och kursplanerna” Skolverket 2010:11. 

 

Införandet av de skriftliga omdömena har flera syften. Ett syfte var att påskynda det lokala 

utvecklingsarbetet för måluppfyllelse och höja utbildningens kvalitet. Regeringen hade i 

utvärderingar sett hur skolorna brister på att följa upp elevernas kunskapsutveckling. För att 

påskynda varje skolas lokala planering vars syfte var att höja utbildningens kvalitet och 

måluppfyllelse, var de skriftliga omdömena ett av de inslag som skulle höja detta. Ett annat 

syfte med de skriftliga omdömena är att skolans samarbete med elev och vårdnadshavare ska 

stärkas genom att de får känna delaktighet i den individuella planeringen. Det är skolans 

uppgift att skapa de förutsättningar varje elev har behov av. Eleven ska utvecklas så långt det är 

möjligt mot målen att sträva emot i läroplanen och kursplanerna (Skolverket 2010). 

 

2.3 Barnombudsmannen. 
 

Barnombudsmannen (2008) är en statlig myndighet. Myndighetens uppdrag är att företräda 

barn och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. Barnombudsmannen 

framförde några synpunkter till förslaget om de skriftliga omdömena, dessa synpunkter 

framfördes innan kravet om skriftliga omdömen infördes. Enligt det förslaget skulle skriftliga 

omdömen ge lärarna möjlighet att upptäcka de elever som behöver stöd, då det förekommer att 

elever går igenom hela sin skoltid utan att tillgodogöra sig de kunskaper han eller hon fått. 

Barnombudsmannen ser positivt på förslaget, men menar också att lagstiftarna inte får tro att 

endast genom lagar utvecklas det något bra utan att det är lärarnas kompetens som borde 
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hamna i fokus. Förutsättningarna för att läraren ska kunna förmedla de betygliknande 

omdömena på ett bra sätt är att de fått tillgodogöra sig den kunskapen i sin utbildning. 

Barnombudsmannen hoppas de skriftliga omdömena inte endast ses utifrån faktakunskaper, 

utan att elevernas andra egenskaper också lyfts fram. När eleverna ska ut i arbetslivet läggs lika 

stora krav på exempelvis samarbetsförmåga, analytisk förmåga, initiativförmåga och 

kommunikation, som det ställs på faktakunskaper. 

 

2.4 Målen i de skriftliga omdömena. 
 

De skriftliga omdömena är inte nationellt standardiserade, det vill säga att de ska utformas 

lokalt på varje skola och något krav på nationell likvärdighet finns inte (Skolverket, 2010). Det 

blev lärarnas uppgift att genom samarbete ta fram gemensamma mål och planeringsunderlag 

och dessa skulle ha en klar inriktning mot styrdokumentets mål att sträva emot (Skolverket, 

2010). Genom samarbete får man oftast fram gemensamma mål, som är viktigt för likvärdighet 

och rättsäkerhet vid betygsättning. För många pedagoger sker annars tolkningen av målen i 

styrdokumenten individuellt, vilket i sin tur innebär stora variationer i vilken kunskap eleverna 

besitter (Zetterström, 2006) 

 

En av förutsättningarna för god kvalitet, på de skriftliga omdömena, är att kunna åstadkomma 

målrelaterade omdömen och då bör man först skapa en målrelaterad undervisning och 

bedömningspraktik (Skolverket, 2010). Det vardagliga arbetet lärarna gör ska relateras till 

målen och de måste tänka framåt till vad man strävar emot (Zetterström, 2006). Samtidigt 

framkommer det att målsystemet är mångtydigt och svåröverblickbart, relationen mellan mål 

att sträva emot och mål att uppnå är oklara för många lärare (Skolverket, 2010). Detta kan 

tolkas som att kopplingar till de nationella målen saknas, och dessa oklarheter kan beror på 

själva uppbyggnaden av grundskolans system för målstyrning (Andersson, 2010). Detta ställer i 

sin tur höga krav på lärarnas eller arbetslagets tolknings arbete av målen (Skolverket, 2010). I 

många av de skriftliga omdömena klargörs det inte vad som menas med de olika uttrycken. 

Ordet mål i omdömet klargörs inte vilket gör det svårt för elev och förälder att förstå vad som 

menas, och orden ”uppnått” eller ”inte uppnått målen” kan betyda olika saker för olika lärare. 

Som regel görs det lokala tolkningar av de nationella målen, eftersom de upplevs som 

”luddiga” för de professionella som jobbar inom skolan (Andersson, 2010). 

 

2.5 Bedömning. 
 

För att individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ska fungera som det är tänkt att 

göra, måste vissa svårigheter först övervinnas. I de skriftliga omdömena är det inte tydligt nog 

vilka kunskaper eleven har utvecklat, och att de kunskapsomdömen som skrivs, inte alltid har 

en grund mot läroplanens och kursplanernas mål. Den individuella utvecklingsplanens 

beskrivning om elevens personlighetsutveckling och de skriftliga omdömena är oftast 

sammanvävda, vilket inte ger information om elevens förmågor och kunskapskvaliteter som 

denne utvecklar. Men även de skriftliga omdömena om elevens personlighetsutveckling saknar 

anknytning till läroplanens mål. Exempel på mål om elevens personlighetsutveckling handlar 

om elevinflytande och delaktighet, kunskap om demokratins principer. Istället beskrivs elevens 

ansvarstagande, ordning och uppförande, hur flitig han/hon är i skolan. Skolorna är medvetna 

om detta problem och vill att utformningen för de skriftliga omdömena om elevens sociala 

utveckling omprövas (Skolverket, 2010). ”Att beskriva andra människor innebär ett stort 

ansvar, eftersom beskrivningarna alltid påverkar dem som blir beskrivna” (Sundin 2010:29). 

När lärare beskriver eleverna i de skriftliga omdömena får de inte var obetänksamma när de 

skriver, för detta skrivs till unga människor i sina mest formbara år. Beskrivningar är aldrig 
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oskyldiga, utan har alltid ett budskap, det läraren skriver påverkar eleven för resten av dennes 

liv. Detta kan verka otäckt, men så är det (Sundin, 2010). 

 

Om vi går tillbaka till de skriftliga omdömena som ska beskriva elevens kunskapsutveckling, 

visar detta att många skolor saknar beskrivningar om hur skolans insatser och de 

framåtsyftande mål ska stödja eleven i sin fortsatta kunskapsutveckling. Tanken med de 

skriftliga omdömena är att de ska ha en formativ funktion, dvs. att bedömningarna beskriver 

vad eleven kan, vad eleven behöver utveckla och hur detta kan stimuleras. Utifrån 

undersökning har man kunnat se att de flesta omdömena skrevs utifrån en summativ funktion, 

Vilket betyder att man endast ser till vad eleven kan vid det aktuella tillfället. Skolorna har 

insikt om att kvalitativt goda skriftliga omdömen kräver ett noggrant förberedelsearbete, men 

från det att kravet om de skriftliga omdömena kom och fram tills det första omdömet skulle tas 

fram, upplevde många som en alltför begränsad tid. Flera menar att de skriftliga omdömena 

ställer krav på ett flertal förberedande steg. Det kan handla om att konkretisera de nationella 

målen till lokal plan och att förtydliga dessa mål för eleven, så eleven förstår vilken grund 

omdömena vilar på.  Det kan också handla om att utveckla ett gemensamt språk i 

dokumentationen. Många av lärarna efterfrågar mer kompetensutveckling om hur man 

formulerar sig i de skriftliga omdömena. För att kunna skapa kvalitet på de skriftliga 

omdömena krävs det tid, vilket lärarna anser att de inte har (Skolverket, 2010).  

 

2.6 Skillnaden på betyg och skriftliga omdömen. 
 

Tillsammans med införandet av de skriftliga omdömena tilläts nu en betygsliknande 

utformning, något skolorna tidigare var tvungna att undvika (Skolverket, 2010). Viktigt att man 

här skiljer på betyg och betygsliknande utformning. Ett betyg är nationellt formaliserat och 

standardiserat omdöme om eleven, medans skriftliga omdömen utformas lokalt. När eleven får 

betyg i respektive ämne för sina kunskapskvaliteter utgår man från betygskriterierna i de 

nationella målen. Skriftliga omdömen utformas från en lokalt bestämd mall som beskriver 

elevens kunskaper, vilka kunskapsnivåer och förmågor eleven ska uppnå har man i förväg 

bestämt på lokalt plan. Vid betygssättning gör man en bedömning utifrån ett samlat 

bedömningsunderlag, detta underlag blir grunden för elevens kunskapsnivå i respektive ämne, 

detta kallas för summativ bedömning. I skriftliga omdömen heter det formativ bedömning, då 

ser man på vart eleven befinner sig just nu och hur eleven ska gå vidare för att nå läroplanens 

och kursplanens mål (Skolverket, 2008). I arbetet med de skriftliga omdömena bör arbetslaget 

ses som en resurs, att försöka streta på ensam är både tungt och svårt. Genom många och öppna 

diskussioner i arbetslaget om mål, undervisning och bedömning ger bättre kvalitet på arbetet. 

För många arbetslag är diskussion en självklar del för att utformningen av de skriftiga 

omdömena ska förbättras. Diskussioner kan också främja att misstag inte görs, och detta gäller 

speciellt vid förändringsarbete som alltid är svårt att påbörja (Sundin, 2010). 

  

2.7 Inställning till de skriftliga omdömena. 
 

Vid förändring år 2008 blev det skriftliga omdömet nu en del av den individuella 

utvecklingsplanen. För många lärare innebar det skriftliga omdömet en ny erfarenhet och denna 

erfarenhet kändes både svår och hopplös (Sundin, 2010). Många upplevde det som ett helt nytt 

uppdrag (Moreau och Wretman, 2009). Utifrån undersökningar beskriver lärare att de anser sig 

fått fler arbetsuppgifter, det är flera delar i arbetet som de saknar och exempel på det är mer 

samarbete med kollegorna och mer kompetensutbildning. Dessa delar anser de sig inte längre 

ha tid och möjlighet till. De känner att ansvaret för elevens sociala utveckling har ökat, 

exempel föräldrakontakten, mobbning och rasism, ogiltig frånvaro. I undervisningen har det 

individuella behovet att utgå från varje elev ökat, fler elever med behov av särskilt stöd. 
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Generellt sett verkar det som arbetsbördan och ansvaret för lärare har ökat, och för att denna 

arbetsbörda inte ska bli för stor, är det viktigt med en stöttande ledning, att kunna organisera 

tiden och prioritera arbetsuppgifter. De skriftliga omdömena är en sak som måste prioriteras 

(Sundin 2010).  De förändringar som gjordes från den individuella utvecklingsplanen till den 

individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen är att det: 

 

ska ges i varje ämne som eleven har fått undervisning i 

ska grunda sig på en utvärdering 

får vara betygsliknande 

kan beskriva elevens utveckling i övrigt (det vill säga social utveckling) 

ska utformas så som rektorn på varje skola beslutar (Sundin, 2010: 9)  

 

Överlag har de flesta lärarna en positiv inställning till de skriftliga omdömena. Men det råder 

större osäkerhet hos lärarna i åk 1-6 på hur elevernas kunskaper ska bedömas, när de skriftliga 

omdömena ska skrivas. De känner också en tveksamhet i hur detta omdöme ska bidra till 

utvecklingsmöjligheter hos elever och då tänker de främst på de elever som behöver extra stöd 

eller de högpresterande elever som behöver utmaningar. Många anser däremot att de skriftliga 

omdömena ingår som en naturlig del i det pedagogiska arbetet och lärarnas uppdrag, och 

genom dessa omdömen får de en tydligare bild av det generella stödbehovet. De ser de 

skriftliga omdömena som ett bra redskap vid uppföljningen för att främja elevens utveckling. 

Samtidigt är man medveten om risker som uppkommer för att man saknar tid till gemensamma 

rutiner för kunskapsuppföljning och tid till att arbeta med de skriftliga omdömena. Lärarna vill 

få tid till att skapa en god grund till de skriftliga omdömena, så att det kan vara ett verktyg för 

elevens skapande i sin lärprocess och lust till att lära. Att omdömena som ges ut är av god 

kvalitet anser lärarna som viktigt (Skolverket, 2010). 

 

Många lärare efterfrågar en tydligare ledning från rektorn. En rektor som är aktiv i arbetet med 

de skriftliga omdömena. Det finns skolor där skolledningen ordnar seminarieserier med lärarna, 

hjälper till med analyser av styrdokumenten och checklistor som stöd och ger återkoppling på 

omdömena när de läst dem. De flesta lärare anser att en återkoppling från rektorn blir som en 

utvärdering av deras jobb, som ett kvitto på att de är på rätt väg och vid eventuella problem vill 

de ha möjligheten att diskutera detta med den person som leder det pedagogiska arbetet på 

skolan det vill säga rektorn (Sundin, 2010). 

  

2.8 Rektorns uppgift. 
 

Rektorn på den lokala skolan bestämmer hur utformningen av de skriftliga omdömena ska se 

ut. Rektorn har valmöjligheten om information som elevens sociala utveckling ska ingå i de 

skriftliga omdömena. Den sociala utvecklingen bedömer läraren utifrån målen i läroplanen, och 

denna bedömning kan vävas in i kunskapsbedömningen men är tänkt som ett ytterligare 

omdöme. Om skolan vill använda sig av symboler i omdömena måste detta kompletteras med 

en beskrivning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till målen. Exempel på symboler 

som kan förekomma är siffror, bokstäver eller kryss. Syftet med att komplettera symbolerna är 

att informationen om elevens kunskaper ska bli tydlig (Skolverket, 2008). I skolverkets 

allmänna råd står följande: 

 

Om ett omdöme utformas med hjälp av symboler eller med till exempel kryss i en 

mall är det viktigt att omdömet kompletteras med en mer nyanserad beskrivning 

för att göra informationen om elevens kunskaper tydlig (Skolverket 2008:15). 
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2.9 Föräldrarna. 
 

Minst en gång per termin har mentorn ett utvecklingssamtal med elev och förälder. Inför det 

mötet ska elev och förälder ha läst de skriftliga omdömena, så de är väl förbereda inför 

samtalet. För att detta samtal ska bli bra måste läraren förklara vilka mål det arbetas mot i 

undervisningen. För en förälder är det svårt att tolka ett utdrag ur kursplanen, därför måste 

läraren också förklara målen. Hur läraren och eleven arbetar för att nå målen är ännu en 

förutsättning som föräldern behöver förstå. Om föräldern inte får dessa kunskaper har denne 

svårt att komma med synpunkter under samtalet. Många föräldrar vet inte hur annorlunda 

skolan är idag, jämfört med när de gick i skolan. Individuella utvecklingsplaner med skriftliga 

omdömen och utvecklingssamtal fanns inte när de gick i skolan, då fanns det betyg och 

kvartsamtal (Sundin, 2010).  

 

Att ta tillvara på föräldrarnas kunskap och engagemang är värdefullt. En förälder vet mycket 

om sitt barn och lägger läraren till sin kunskap om eleven, då kan de tillsammans mycket om 

eleven. I undersökningar påvisas det att föräldrar som engagerar sig i sitt barns skolgång får 

barn som lyckas i skolan. Därför bör skolan ta fasta på föräldrarnas engagemang om de vill att 

eleverna ska nå målen (Sundin, 2010). I läroplanen under riktlinjer, står följande; 

 

Alla som arbetar inom skolan skall: 

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 

skolans innehåll och verksamhet (Lpo 94:14) 
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3. Metod. 
 

3.1 Val av metod. 
 

Syftet med uppsatsen är att studera lärares upplevelser och inställningar till arbetet med den 

individuella utvecklingsplanens skriftliga omdömen. För att svara på syftet formulerades två 

frågeställningar; Hur upplever lärare att använda de skriftliga omdömena? Vad har lärare för 

inställning till de skriftliga omdömena? Utifrån dessa frågeställningar har jag använt mig av 

kvalitativ metod, och för att vara mer specifik har intervjuer gjorts med lärare. Denna intervju 

metod ser jag som bra för att studera personliga upplevelser. Kvale och Brinkman (2009) anser 

att den kvalitativa intervjuns syfte är att förstå ämnet utifrån den intervjuades perspektiv och 

vardag. Strukturen på intervjun är ungefär den samma som på ett vardagligt samtal. De anser 

också att den kvalitativa intervjun ger möjlighet till att komma åt den intervjuades 

vardagsvärld. Enligt Johansson och Svedner (2006) ger den kvalitativa intervjun oftast 

intressanta och lärorika resultat om lärarens syn på bland annat, elever, undervisning, planering 

och förhållningssätt etc. De menar också att i den kvalitativa intervjun är frågorna mera fria i 

sin formulering, och att de varieras på olika sätt. 

 

Jag hade innan intervjun bestämt mig om vilka frågeområden jag skulle hålla mig inom. Enligt 

Johansson och Svedner (2006) är endast frågeområdena i den kvalitativa intervjun bestämt, att 

frågorna är mera fria i sina formuleringar, att frågorna kan variera från intervju till intervju och 

att de varieras på olika sätt. Genom mina intervjuer ville jag få ut det mesta om lärarnas 

upplevelser. Här menar Kvale och Brinkman (2009) att intervjuer är mest lämpliga för att få 

människors beskrivningar kring upplevelser. För att den intervjuade ska ge så uttömmande svar 

som möjligt menar Johansson och Svedner (2006) att den kvalitativa intervjun är bra. 

 

3.2 Urval. 
 

Jag valde att genomföra mina intervjuer på en kommunal grundskola i Värmland. Att jag valde 

grundskola beror på att jag går lärarprogrammet mot grundskolan. Fem lärare kontaktades 

personligen och tillfrågades om de ville vara med i undersökningen. Alla fem lärarna tackade 

först ja, men senare avböjde en lärare på grund av tidsbrist. Det ingår fyra lärare i min intervju. 

 

De lärare som tillfrågades har jobbat inom skolvärlden sedan år 2008 då kravet på den 

individuella utvecklingsplanen med de skriftliga omdömena kom till. För att få fram deras 

upplevelser om de skriftliga omdömena, ansåg jag det som viktigt att de hade jobbat med den 

individuella utvecklingsplanen utan krav på skriftliga omdömen, för att år 2008 vara tvungna 

att skriva skriftliga omdömen. De intervjuade lärarnas ålder ligger över 38 år, och lärarnas 

arbetslivserfarenheter sträcker sig från 6 år till 44 år. Lärarna undervisar i grundskolans tidigare 

år, det vill säga årskurs 1, årskurs 2 eller årskurs 3. 

 

3.3 Genomförandet. 
 

Jag kontaktade rektorn på skolan och förklarade syftet med mina intervjuer. Rektorn gav mig 

tillåtelse att genomföra intervjuerna, men rektorn trodde inte att lärarna skulle ha möjlighet att 

avsätta tid till intervjuer. Efter samtalet med rektorn bestämde jag mig för att anpassa mina 

intervjuer, så att de tidsmässigt tar 30-45 minuter. Risken jag såg med för långa intervjuer var 

att ingen lärare skulle ha möjlighet att ställa upp. Min planering från början var att intervjua 

varje lärare minst en timme. 

Personligen kontaktade jag fyra lärare på skolan. Vid första kontakten klargjordes syftet med 

intervjun. Lärarna blev informerade om hur lång tid de skulle behöva avsätta och blev därefter 
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tillfrågade om de var intresserade av att delta. Alla fyra lärarna svarade ja och vi bokade en tid. 

Att lärarna inte hade mycket tid över till annat framgick vid tidsbokningen. Varje lärare hade 

endast ett eller eventuellt två tillfällen, under en vecka, för genomförandet av intervjun. 

 

Efter tidsbokningen informerades de om att intervjun var frivillig och att de kunde avbryta sin 

medverkan utan att det medför negativa konsekvenser. De fick vidare information om att 

bandspelare skulle användas under intervjun och när arbetet är klart kommer denna information 

att tas bort. Kvale och Brinkman (2009) menar att ljudbandspelare ger intervjuaren frihet att 

koncentrera sig på ämnet och att omlyssning kan göras flera gånger för att höra dynamiken i 

orden, tonfallet och pauserna. Även Johansson och Svedner (2006) anser att kvalitativa 

intervjuer bör spelas in på band. Alla de fyra grundprinciperna från Vetenskapsrådet fick 

lärarna vetskap om vid första mötet. Enligt Jonasson och Svedner (2006) kan intervjuarens 

forskningsetik ha betydelse för resultatet av intervjun, då den intervjuade lämnar ut personliga 

ställningstagande. 

 

Intervjuerna genomfördes i klassrum eller annat rum där vi inte blev störda. Innan varje 

intervju hade jag bestämt att det inte fick ta mer än 45 minuter sammanlagt, då lärarna tidigare 

blivit informerade om att det skulle ta 30-45 minuter. Jag anser att man visar respekt för den 

person jag intervjuar om jag håller tiden. 

  

Varje intervju tog sammanlagt 45 minuter, utom en intervju som tog 30 minuter. Den intervju 

som tog 30 minuter hade jag innan blivit informerad av läraren att hon skulle på ett möte efter 

samtalet, och därför kunde hon endast avvara 30 minuter till intervjun. Redan innan intervjun 

kände jag mig stressad över om jag skulle hinna få de uttömmande svar jag ville ha. Den 

person jag intervjuade gav mig bra svar, vilket jag kunde konstatera efter att ha lyssnat på 

inspelningen. Jag kände mig däremot missnöjd med min egen insats, då jag inte ställde så 

många ”Hur” och ”Varför” frågor under intervjun. Anledningen till detta var att jag under 

intervjun inte kunde fokusera på vad hon sa, utan tänkte på hur lång tid vi hade kvar och hur 

jag skulle hinna få dessa uttömmande svar. Vid varje intervju avslutades det med information 

om att den insamlade datainformationen endast skulle användas till forskningsändamål. 

 

3.4 Intervjuanalys. 
 

Intervjuerna transkriberades när de var genomförda och skrevs ned i löpande text. Vid 

analyseringen av texterna använde jag metoden meningskoncentrering. Kvale och Brinkman 

(2009) beskriver intervjuanalysen meningskoncentrering i fem steg: 

 

1) Först läser forskaren igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. 

2) Sedan fastställer forskaren de naturliga ”meningsenheterna” i texten som de 

uttrycks av intervjupersonen 

3) För det tredje formulerar forskaren de teman som dominerar en naturlig 

meningsenhet så enkelt som möjligt och tematiserar uttalandena utifrån 

intervjupersonens synvinkel som de uppfattas av forskaren  

4) Det fjärde steget består i att ställa frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens specifika frågor  

5) I det femte steget knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman 

i en deskriptiv utsaga (Kvale och Brinkman 2009:221) 

 

Kvale och Brinkman (2009) förklarar att meningskoncentrering innebär att texten pressas 

samman och att huvudinnebörden i intervjupersonens yttrande görs till kortare formuleringar. 

Jag läste igenom texterna för att få en helhets känsla. Vidare plockade jag ut de meningar i 
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texten som var relevant för mitt syfte. I och med att jag plockade ut meningar blev texterna 

nedkortade till en eller två meningar, men all text fanns kvar för att kunna förstå 

sammanhanget. Utifrån detta kunde jag se hur gemensamma teman kom fram ur texterna. 

Intervjuerna klipptes isär och grupperades i de teman som framgick. Sedan läste jag igenom de 

olika grupperna med teman för att se vilka grupper som besvarade mitt syfte, och utifrån detta 

fick jag fram de teman som framgår i resultatdelen. Kvale och Brinkman (2009) förklarar att 

vid analys metoden meningskoncentrering kan man leta efter naturliga meningsenheter och 

utveckla deras huvudteman. I det sista steget sammanställde jag intervjupersonernas uttalande 

till en text. 

 

3.5 Etiskt ställningstagande. 
 

I min undersökning har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) forsknings etiska principer, 

vilket är följande: 

 

Informationskravet – Jag frågade först rektorn på skolan om tillåtelse att utföra intervjuer. Efter 

samtycke från rektorn tillfrågades lärarna. Alla parter blev informerade om syfet med 

undersökningen. 

 

Samtyckeskravet – Vid första kontakten informerades lärarna om att intervjun var frivillig och 

att de kunde avbryta sin medverkan utan att det medför negativa konsekvenser. 

 

Konfidentialitetskrav - Lärarna informerades om att bandspelare skulle användas under 

intervjun och att all datainformation tas bort när undersökningen är klar. Vidare förklarade jag 

att deras namn och skola inte skulle nämnas i texten, och detta på grund av att deras identitet 

inte ska kunna spåras av utomstående. I resultatet presenteras lärarna som lärare A, lärare B, 

lärare C och lärare D. 

 

Nyttjandekravet – Varje lärare informerades, när intervjun hade avslutats, om att all insamlad 

data endast används till forskningsändamål. 
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4. Resultat. 
 

Syftet med uppsatsen är att studera lärares upplevelser och inställningar till arbetet med den 

individuella utvecklingsplanens skriftliga omdömen. I resultatet presenteras frågeställningar 

som två teman och efter dem finns underrubriker. De underrubrikerna är de teman som 

framkom utifrån analysen och bearbetningen av materialet. Mina frågeställningar var: Hur 

upplever lärarna att använda de skriftliga omdömena? Vad har lärarna för inställning till de 

skriftliga omdömena? 

  

4.1 Upplevelser av att använda de skriftliga omdömena. 
  

4.1.1 Utformande av blanketten. 
  
När kravet på de skriftliga omdömena kom hade lärarna upplevelser som förvirring och kaos. 

De skriftliga omdömena såg de som ännu ett arbetsmoment att hinna med och hur skulle de få 

tiden till detta. Informationen om de skriftliga omdömena fick lärarna av rektorn på skolan, 

som också gav alla lärare en blankett att utgå ifrån. Denna blankett beskriver de hade kryssrutor 

med har uppnått målen eller har ej uppnått målen. De lärare jag intervjuade tyckte inte att 

blanketten passade deras arbetssätt, då den inte var tydlig med vilka mål eleven hade uppnått 

eller att den var för betygsliknande. Lärarna utformade en egen blankett med hjälp av 

arbetslagen. Svårigheter de då stötte på var hur blanketten ska se ut och det blev mycket fokus 

kring det formella. Överlag ser lärarna det som positivt att de själva fick utforma blanketten, 

men de önskade att skolverket hade gett dem några riktlinjer att följa. 

 

Lärare C säger att hon nu i efterhand kan se att fokus skulle ha legat på själva innehållet som 

ska skrivas ner, vilket egentligen var det viktigaste. Hon anser att diskussionen från början 

skulle handlat om vad målen säger att eleven ska uppnå. Hon kommer också ihåg att många 

tyckte att det skulle komma en färdig blankett från skolverket. Detta såg hon också, just då, 

som en enkel lösning. Efter vidare diskussioner i hennes arbetslag kom de fram till att det 

viktigaste var vad de skriver och inte hur kolumnerna på blanketten placeras. Hon menar också 

att det hade varit bra med mera stöd och ledning i början, istället blev personen som var mest 

intresserad den som drev på och försökte få de andra med sig. En utbildning i hur man skriver 

de skriftliga omdömena hade hon velat ha. Hon kommer ihåg att de fick några studiedagar där 

det hölls föredrag kring de skriftliga omdömena. Dessa föredrag upplevde hon endast tog upp 

de skriftliga omdömena i stort, de fick ingen genomgång i hur de ska göra när de sitter med den 

enskilda individens omdömen. 

 

Lärare A kommer ihåg att hon, tillammans med sina kollegor i arbetslaget, tittade på olika 

program som skolverket gav ut. Hon beskriver att i dessa program kunde de se hur andra skolor 

jobbade med de skriftliga omdömena och att dessa program till vis del hjälpte dem att utforma 

de skriftliga omdömena. 

 

4.1.2 Verktyg till utvecklingssamtal. 
 

Nu har det gått några år sedan kravet på de skriftliga omdömena kom, och lärarna har nu en 

färdig blankett till de skriftliga omdömena som de använt under några år tillbaka. Lärarna 

upplever att det skriftliga omdömet kan vara som ett verktyg i deras jobb. De ser det som ett 

verktyg när utvecklingssamtalen ska genomföras, dessa samtal blir nu mera strukturerade. 

Lärarna förklarar att föräldrarna får omdömena hemskickade innan samtalet och de anser då att 

föräldern har haft möjlighet att läsa igenom omdömet. Därför går de inte igenom alla mål under 

utvecklingssamtalet utan fokuserar på det väsentliga runt den individuella eleven. 
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Lärare D upplever att hennes utvecklingssamtal har blivit mera strukturerade och att hon kan 

hålla tiden. Hon förklarar att hon tidigare kunde tappa den röda tråden och att samtalen kunde 

mynna ut i diskussioner som inte var relevanta för just detta samtal. Någon annan förändring 

anser hon inte har skett, i samband med de skriftliga omdömena. Hon genomför 

utvecklingssamtalen på samma sätt som tidigare. Hon fortsätter med att förklara att föräldrarna 

endast är intresserade av hur det går för mitt barn, fungerar det med kamraterna, trivs barnet i 

skolan. Här menar hon att föräldern inte lägger lika stor vikt på vad hon har skrivit i de 

skriftliga omdömena, utan att de vill höra om barnet är intresserad och aktiv på lektionerna. 

Hon anser att föräldrarna litar på att lärarna gör ett bra jobb, att läraren har tillräcklig 

kompetens till att föra alla elever till de mål som ska uppfyllas. Hon upplever inte att kontakten 

med föräldrarna har förändrats, den förändringen upplevde hon när åtgärdsprogrammen kom. 

Hon ser positivt på åtgärdsprogrammen och tycker att genom åtgärdsprogrammen når hon fram 

till de föräldrar som bör förstå att deras barn behöver extra stöttning. 

 

Lärare A och lärare C tror att det blivit tydligare för föräldern, vilka kunskaper eleven har. 

Båda lärarna tror däremot inte att majoriteten av föräldrarna lägger så stor vikt i vad det står i 

de skriftliga omdömena, utan de är intresserade av att veta om deras barn mår, om de tycker det 

är roligt att gå i skolan och om läraren anser att det går framåt. De menar att föräldrarna inte 

intresserar sig för hur barnet klarar varje enskilt ämne. 

 

Lärare B anser att hon kan förmedla en tydligare bild till föräldern vad barnet kan behöva för 

stöttning hemifrån för att klara skolan bra. Hon hoppas och tror att hon når fram på ett bra sätt 

till alla förälder. 

  

4.1.3 Att formulera sig. 
 

Lärarna ser svårigheter med att bryta ner målen för elever i årskurs ett och två. För att bryta ner 

målen till de lägre klasserna tar de hjälp av specialläraren och kollegor. De tar också hjälp av 

kollegorna när målen ska formuleras om till skrift, och diskuterar hur det kan formuleras tydligt 

och förstårligt till både elev och förälder. Samtidigt ser de att den nya kursplanen Lgr 11 är 

tydligare i målbeskrivningarna, om de jämför med Lpo 94. Att hitta de rätta orden för att 

uttrycka sig i skrift upplever lärarna som svårt. Därför använder de formuleringar från 

kursplanen och olika matriser (där det finns färdiga målformuleringar) för att få ett mera 

professionellt språk. 

 

Lärare A tycker att den nya kursplanen Lgr 11 och de skriftliga omdömena skulle ha kommit 

samtidigt. Hon upplever att Lgr 11 och omdömena hänger ihop på ett sätt, vilket Lpo 94 och 

omdömena inte gjorde. 

 

Lärare B upplevde målen i Lpo 94 som ”luddiga” och svåra att tolka om det var uppnående 

målen eller strävansmålen hon skulle följa. 
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4.2 Inställning till de skriftliga omdömena. 

 

4.2.1 Tid. 
 

En genomgående upplevelse från de intervjuade lärarna var bristen på tid, vid arbete med de 

skriftiga omdömena. Under terminen samlar lärarna in underlag för de skriftliga omdömena, 

det vill säga att de dokumenterar elevernas kunskaper. Att omvandla denna dokumentation till 

skrift och formulera den tydligt kände alla lärare var en svårighet, då budskapet ska vara 

förståligt för både eleven, föräldern och kollegorna. 

 

Lärare D kände en negativ inställning till de skriftliga omdömena redan när de kom. Hon 

upplever att denna negativa inställning fortfarande finns kvar. Vem som har kommit på detta 

med skriftliga omdömen kan hon inte förstå, hon uttrycker det som ett vansinnigt dumt påhitt. 

Hon förklarar vidare med att innan de skriftliga omdömena kom följde de också läroplanen och 

det fungerade. Hon tycker det är orimligt att behöva bedöma eleverna i varje ämne, då hon 

anser att bedömningarna inte hjälper eleven. Bedömningarna tar tid från hennes planering och 

ger henne mera byråkrati arbete. Hon är idag glad över att hon sparat så pass mycket material 

från alla år som lärare, detta material gör hon nu om lite och använder till undervisningen, för 

att planera nytt material anser hon inte ha tid till nu. Hon tycker att lärarna ska få lägga sin tid 

på klassen och eleverna och inte på skrivarbete, som hon anser att de skriftliga omdömena 

kräver. Hon förklarar att eleverna behöver ha en engagerad lärare som kan lägga sin tid på att 

jobba med klassen, få det att fungera mellan eleverna, ha tid till att hitta lösningar som gör alla 

elever intresserade och att vilja jobba. 

 

Lärare B upplever att tiden inte räcker till för de uppgifter som jobbet kräver och att det läggs 

på mera arbete för dem. Hon ser många fördelar med de skriftliga omdömena, men önskade att 

hon kunde få mera hjälp under perioden när omdömena ska skrivas. Hittills har hon fått hjälp 

av resursläraren när omdömena ska skrivas, och detta uppskattar hon mycket. Hon förklarar 

vidare att denna hjälp kan hon inte räkna med, utan det beror på hur arbetssituationen ser ut för 

resursläraren. 

 

Lärare A ser positivt på de skriftliga omdömena, att de fokuserar på kunskapen om vart eleven 

befinner. Samtidigt känner hon negativ inställning och detta på grund av tidsbristen. När hon 

samlar in underlag till omdömena har hon svårt att hinna med de elever som behöver 

kontrolleras separat för att förstå deras kunskapsnivå. Tiden man har uppsatt till planering blir 

lidande av de skriftliga omdömena, planeringstiden får hon istället lägga på sin fritid. Hon 

anser det arbetsmässigt för tungt och såg gärna att hon kunde dela detta med en annan mentor, 

och då endast hade ansvaret för halva klassen. 

 

Lärare C förklarar att de skriftliga omdömena ingår i deras uppdrag, men hon tycker att det är 

konstigt att de inte får kompensation för den tid de lägger ner på omdömena. Hon upplever att 

den ska hon bara hitta tiden någonstans, men hon förstår inte vart. Dokumenterat elevernas 

kunskaper är något hon alltid gjort, men hon anser att det finns en skillnad på att göra det 

skriftligt och muntligt. Innan kravet på de skriftliga omdömena framfördes informationen om 

elevens kunskapsnivå muntligt. Skillnaden på att göra det muntligt och skriftligt är att det 

skriftliga tar mera tid och hon anser det också som lättare att samtala med egna ord om elevens 

kunskaper. 
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4.2.2 Lärarnas nya idéer.  
 

De intervjuade lärarna hade alla idéer om hur de skulle kunna underlätta jobbet med de 

skriftliga omdömena, eller hur de kan arbeta och då avskaffa de skriftliga omdömena. 

 

Lärare A och lärare C skulle vilja ha tiden till samtal med enskilda elever, och att de genom 

dessa samtal på ett lättare sätt får fram deras kunskaper. I dessa samtal ser de också ett sätt för 

eleven att reflektera över vad de kan och vad de behöver träna mera på. De tror att någonting 

händer i ett samtal, att eleven känner utvecklingen. Båda lärarna tror att detta arbetsätt skulle 

kunna ersätta de skriftliga omdömena, och då tänker de främst för de yngre åldrarna. 

 

Lärare B och lärare D anser att läxor kan få föräldrarna mera involverade i elevens skolarbete. 

Båda poängetrar vikten av meningsfulla läxor, att eleven känner läxorna som meningsfulla. 

Lärare D anser att genom läxor kan föräldern se själv vad eleven kan, om de har svårt eller lätt 

för saker och det är just den här kontakten och inblicken hon vill att föräldrarna ska få till 

skolan. Lärare D anser att läxor kan ersätta de skriftliga omdömena, om det handlar om att få 

föräldrarna mer involverade och delaktiga i skolan. Hon menar att föräldrarna blir mer 

intresserad av skolan om barnet och föräldern gör läxorna tillsammans, och att barnet känner av 

förälderns intresse för skolan och detta resulterar då i att barnet känner ett större intresse för 

skolan. 
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5. Diskussion. 

 

Syftet med uppsatsen är att studera lärares upplevelser och inställningar till arbetet med den 

individuella utvecklingsplanens skriftliga omdömen. I diskussionen lyfts de delar som framgick 

i resultatet. 

  

Brist på tid och var något de intervjuade lärarna var överens om. Lärarnas reaktion inför de 

skriftliga omdömena var kaos, förvirring, ännu ett arbetsmoment att hinna med och hur de 

skulle få tiden att räcka till. Liknande reaktioner kan påvisas i annan forskning. Sundin (2010) 

visar i sin forskning att i och med de skriftliga omdömena blev det en ny erfarenhet för många 

lärare, och att detta kändes både svårt och hopplöst. Moreau och Wretman (2009) ser att många 

lärare upplever de skriftliga omdömena som ett helt nytt uppdrag. Vid utformandet av 

blanketten till det skriftliga omdömet ansåg lärarna att det blev många diskussioner runt det 

formella. Det framkom bland annat att diskussionerna istället skulle handlat om innehållet i 

blanketten. Dessa slutsatser kan relateras till skolverket (2010) som beskriver förutsättningarna 

för god kvalitet på omdömena är att de ska vara målrelaterade och då bör man först skapa en 

målrelaterad undervisning och bedömningspraktik. Nu har det gått några år sedan kravet på de 

skriftliga omdömena infördes och lärarna har arbetat in sig på processen runt de skriftliga 

omdömena. De har nu fått en rutin på omdömena, men de anser fortfarande att tiden är ett 

problem. Att tiden och arbetsbördan är ett problem för lärarna har påvisats genom andra 

undersökningar. Sundin (2010) menar att det generellt sett verkar som om arbetsbördan och 

ansvaret för lärarna har ökat och att de har svårt att prioritera vad de ska lägga tiden på. 

 

Tiden och arbetsbördan är uppenbarligen ett problem, och ändå upplever jag att majoriteten av 

de intervjuade lärarna ser positivt på de skriftliga omdömena. Lärare A, lärare B och lärare C 

var för de skriftliga omdömena, men de uttrycker att tiden inte räcker till vid arbetet med de 

skriftliga omdömena. Lärare D var emot de skriftliga omdömena och även hon anser att tiden 

inte räcker till vid arbetet med de skriftliga omdömena. Att tiden inte räcker till i arbetet med 

de skriftliga omdömena belyses även i andra undersökningar. I skolverkets (2010) rapport 

förklarar lärarna att det krävs tid för att kunna skapa kvalitet på de skriftliga omdömena och 

den tiden anser sig lärarna inte ha fått. I rapporten förklaras det vidare att skolorna har insikt 

om att kvalitativt goda skriftliga omdömen kräver ett noggrant förberedelsearbete, men från det 

att kravet om de skriftliga omdömena kom och fram tills det första omdömet skulle tas fram, 

upplevde många som en alltför begränsad tid. 

 

Vid utformandet av blanketten önskade lärarna vissa riktlinjer från Skolverket. Sundin (2010) 

belyser detta med att många lärare vill ha en rektor som är aktiv i arbetet med de skriftliga 

omdömena och även en tydligare ledning från rektorn. I intervjuerna framkom också mera 

utbildning vid skrivandet av den enskilda elevens skriftliga omdömen. Utifrån skolverkets 

rapport (2010) efterfrågade många lärare mer kompetensutveckling om hur man formulerar sig 

i de skriftliga omdömena. Mera utbildning eller information om de skriftliga omdömena har i 

andra undersökningar vistas sig vara uppskattat. Sundin (2010) förklarar att det finns skolor där 

skolledningen ordnar seminarieserier med lärarna, hjälper till med analyser av styrdokument 

och checklistor som stöd och ger återkoppling på omdömena när de läst dem. Lärarna anser att 

en återkoppling från rektorn blir som en utvärdering av deras jobb, som ett kvitto på att de är på 

rätt väg. Utifrån lärarnas intervjusvar tolkar jag att de inte fått samma hjälp som Sundin 

beskriver, utifrån den tolkningen undrar jag varför inte pedagogernas skola hade fått denna 

hjälp? Är det så att det skulle behövas mera samarbete skolorna emellan, för att utbyta 

erfarenheter? 
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Lärarna ser att tiden till de skriftliga omdömena tar tid från andra arbetsuppgifter, bland annat 

uttrycks det att tiden till planering blir lidande. Detta kan tolkas som att vart lärarna måste 

lägga sin tid ständigt handlar om prioriteringar. Sundin (2010) anser att de skriftliga omdömena 

är en sak som måste prioriteras . Detta tror jag att lärarna är fullt medvetna om, och just därför 

känner de en negativ inställning till de skriftliga omdömena. I intervjuerna framkommer det att 

den negativa inställningen beror på tidsbrist, att inte veta vart tiden till de skriftliga omdömena, 

ska tas ifrån. Eftersom tidsbristen framstår som ett relativt stort problem, kan osäkerhet uppstå 

vid arbetet med de skriftliga omdömena. Frågan är om detta kan påverka arbetet för att nå 

syftet med de skriftliga omdömena? Att problem kan uppstå för att lärarna saknar tid belyses i 

annan undersökning. Skolverket (2010) menar att lärarna är medveten om risker som 

uppkommer för att de saknar tid till gemensamma rutiner för kunskapsuppföljning och tid till 

att arbeta med de skriftliga omdömena. Lärarna vill få tid till att skapa en god grund till de 

skriftliga omdömena, så att det kan vara ett verktyg för elevens skapande i sin lärprocess och 

lust till att lära. 

 

Utifrån intervjuerna uppfattade jag att lärarna använde sina arbetslag för att lösa problem som 

uppstod eller uppstår. När lärarna skulle skriva ner målen i de skriftliga omdömena såg de 

svårigheter med att bryta ner dem till årskurs ett och årskurs två, och tog då hjälp av sitt 

arbetslag. De tog också hjälp av arbetslaget när målen ska formuleras om till skrift, och 

diskuterade hur det kan formuleras tydligt och förstårligt till både elev och förälder. Detta kan 

tolkas som att lärarna lägger tid på gemensamma diskussioner. Jag tror att gemensamma 

diskussioner och beslut är viktigt, inte minst i samband med bedömningen i de skriftliga 

omdömena. Vikten av gemensamma diskussioner kan styrkas av Zetterström (2006) som menar 

att gemensamma mål får man oftast fram genom samarbete och att detta är viktigt för 

likvärdighet och rättsäkerhet vid betygsättning. Zetterström förklarar vidare att tolkningen av 

målen gör pedagogerna oftast individuellt och detta kan innebära stora variationer i vilken 

kunskap eleverna besitter. Sundin (2010) är också för diskussioner i arbetslaget och i samband 

med de skriftliga omdömena bör arbetslaget ses som en resurs, att försöka streta på ensam är 

både tungt och svårt. Genom många och öppna diskussioner i arbetslaget om mål, undervisning 

och bedömning blir det bättre kvalitet på arbetet. För många arbetslag är diskussion en självklar 

del för att utformningen av de skriftiga omdömena ska förbättras. Diskussioner kan också 

främja att misstag inte görs, och detta gäller speciellt vid förändringsarbete som alltid är svårt 

att påbörja. 

 

Skolverket (2010) förklarar att ett av syftena med de skriftliga omdömena är att skolans 

samarbete med elev och vårdnadshavare ska stärkas genom att de får känna delaktighet i den 

individuella planeringen. Detta syfte kan behöva förklaras hur det ska utföras i praktiken, då 

lärarnas syn på detta är något annat. Lärarna ser de skriftliga omdömena som ett verktyg när 

utvecklingssamtalen ska genomföras, de upplever att samtalen nu är mera strukturerade. 

Lärarna tror och upplever däremot inte att föräldrarna har blivit mer insatta i elevernas 

skolgång, de anser att situationen är oförändrad. Bland annat utrycks det att föräldern inte 

lägger så stor vikt i vad det står i de skriftliga omdömena, utan föräldern är intresserad av hur 

det går bra för barnet, om det går framåt, om de tycker det är roligt i skolan. Detta kan tolkas 

att föräldrarnas ointresse av barnets kunskap handlar om föräldrarnas okunskap i de skriftliga 

omdömena, vilket kan styrkas utifrån Sundins resonemang. Sundin (2010) menar att läraren 

måste förklara för föräldern vad målen i kursplanen säger och hur eleven arbetar för att nå 

målen. Om föräldern inte får dessa kunskaper har denne svårt att komma med synpunkter under 

samtalet. 
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5.1 Avslutning. 
 

De slutsatser jag kom fram till utifrån undersökningen är bristen på tid i samband med de 

skriftliga omdömena och att denna brist på tid gör att andra arbetsuppgifter blir lidande. Vidare 

framkom också att det uppstod reaktioner som förvirring och kaos när de skriftliga omdömena 

skulle utformas, och i denna process önskade lärarna att de fått mera riktlinjer från skolverket.  

 

5.2 Begränsningar.  
 

Lagen om skriftliga omdömen trädde i kraft år 2008, då detta är så pass nyligen fick jag erfara 

att utbudet av forskningsmaterial var litet. Jag tog även hjälp av professionella vid sökandet 

efter forskningsmaterial, men även med denna hjälp blev inte utbudet så mycket större. 

 

Att genomföra intervjuer har jag sedan tidigare ingen erfarenhet av, och i efterhand kan jag se 

att detta var ett svårt moment. Jag känner att de personer jag intervjuade gav mig bra svar, men 

att jag skulle frågat mera varför och hur frågor under själva intervjun. Intervju frågorna jag 

ställde var relativt stora frågor, därför skulle jag endast ställt två alternativt tre frågor och gått 

djupare på de frågorna. Svårigheten med stora frågeområden var att intervjupersonerna lätt 

kunde ”sväva” iväg utanför frågan och då min tid var så pass begränsad var det svårt att få de 

uttömmande svaren på varje fråga.  

 

I denna undersökning framgår upplevelserna utifrån de fyra lärare jag intervjuade och detta är 

inte generaliserbart utifrån vad alla lärare upplever. För att kunna få en mera generalisering 

behöver en större studie att genomföras. En kvantitativ undersökning med enkäter hade gett en 

mera generalisering. Genom enkäter tror jag det är svårt att studera upplevelser, utifrån dessa 

tankar valde jag därför att använda mig av intervjuer. 

 

5.3 Vidare forskning. 
 

Tidsbristen är ett problem för lärarna och då är min undran vad denna tidsbrist kan skapa för 

problem? Behöver prioriteringar göras och hur blir då kvaliteten på det som prioriteras? 

Föräldrarnas ointresse för sina barns ämnes kunskaper framgår också, kan detta ointresse 

påverka lärarnas arbete med de skriftliga omdömena? Ett av syftena med införandet av den 

individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen var att påskynda det lokala 

utvecklingsarbetet och höja utbildningens kvalitet. Jag tycker att det behövs vidare forskning 

om hur det ser detta ut i dagens skolor, om skolorna lever upp till detta syfte. 
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Bilaga. 

 
Intervjuguide. 

 Ålder? 

 Vilket år tog du examen som lärare? 

 Hur gick det till när de skriftliga omdömena utformades? Vem/vilka utformade den? 

 Hur jobbar du med de skriftliga omdömena? Hur går du tillväga när du ska skriva dem? 

 Vad ser du för positivt/negativt med de skriftliga omdömena?  

 Upplever du att de skriftliga omdömena är betydelsefulla som verktyg? Till dig som 

lärare eller till eleven?  

 
 


