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Inledning

Denna text är en del av ett mer omfattande stödmate-
rial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, special-
skolan och den obligatoriska särskolan om att upprätta 
en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdö-
men. Det färdiga materialet kommer att ges ut under 
hösten 2009. I den här texten fokuseras det skriftliga 
omdömet. Texten är skriven av Helena Moreau och 
Steve Wretman.  

En individuell utvecklingsplan ska vara ett stöd 
för elevens fortsatta lärande. Den ska dels innehålla 
omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en 
planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska 
utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de natio-
nella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan 
göra och ansvara för.

Från och med 15 juli 2008 har lärare i den obligato-
riska skolan i uppdrag att avge skriftliga omdömen om 
elevernas kunskapsutveckling. Dessa omdömen ingår 
som en del av elevens individuella utvecklingsplan. 
Förenklat kan man säga att det nya uppdraget handlar 
om att det som tidigare skulle förmedlas muntligt om 
elevens kunskapsutveckling nu ska finnas i skrift. De 
skriftliga omdömena ska enligt departementsprome-
morian En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen 
vara relaterade till hur eleven utvecklats i relation till 
lokala pedagogiska planeringar.

Tydligare information

Alla parter har rätt till en god och tydlig information 
om elevens kunskapsutveckling samt om det behövs 
någon typ av stöd eller andra åtgärder. Att det är vik-
tigt att vårdnadshavaren och eleven känner till kun-
skapsutvecklingen i olika ämnen är givet. Ett skriftligt 
omdöme ska bidra till att både elev och vårdnadsha-
vare får en tydlig information när det gäller elevens 
kunskapsutveckling i olika ämnen. Den lärare som ska 
hålla i utvecklingssamtalet behöver dessutom ha god 
kännedom om hur det fungerar i de ämnen där lära-
ren själv inte undervisar. En tydlig utvärdering är en 
förutsättning även för att kunna upptäcka eventuella 
kunskapsluckor och brister och sedan ge eleven stöd 
när så behövs. Eleven, vårdnadshavarna och lärarna 
bör tillsammans kunna följa utvecklingen mot målen i 
läroplanen och i kursplanerna redan från det att eleven 
påbörjar sin skolgång.

Stödja lärande och utveckling

Den individuella utvecklingsplanen är tänkt att stödja 
och stimulera det fortsatta lärandet. De skriftliga om-
dömena beskriver elevens kunskapsutveckling i de 
ämnen, där eleven fått undervisning. För att läraren ska 
kunna formulera en framåtsyftande plan under ett ut-
vecklingssamtal tillsammans med eleven och vårdnads-
havarna bör alla inblandade parter känna till var eleven 
befinner sig i sin kunskapsutveckling i förhållande till 
uppsatta mål. En tydlig bedömning av elevens lärande 
förutsätter att det finns tydliga och kända mål. Den 
framåtsyftande utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt 
i de skriftliga omdömena och den utvärdering som 
ligger till grund för dessa och beskriver vad skolan ska 
göra för att stödja elevens fortsatta lärande samt vad 
elev och vårdnadshavare kan göra. 

Skriftliga omdömen

I varje ämne där eleven har undervisning ska det 
skrivas ett skriftligt omdöme som beskriver elevens 
kunskaper i nuläget. Det grundar sig på en bedömning 
av elevens kunskapsutveckling och resultat i förhål-
lande till de nationella målen som har konkretiserats i 
en lokal pedagogisk planering. Ett skriftligt omdöme 
kan utformas på olika sätt. Utformningen bestäms av 
rektor på den enskilda skolan. Omdömet ska vara for-
mulerat så att både eleven och vårdnadshavaren förstår 
innebörden. Om man väljer att använda sig någon typ 
av symboler eller markerar med ett kryss i en mall, är 
det viktigt att detta kompletteras av information som 
ges på ett mer nyanserat sätt, t.ex. med en beskrivande 
text. Omdömet ska inte utgå från elevens brister utan 
från vad eleven kan, men även tala om vad som ska 
utvecklas. Av omdömet bör framgå om en elev riskerar 
att inte nå den lägsta godtagbara nivån, mål att uppnå, 
i årskurs 3, 5 eller 9 (årskurs 4, 6 och 10 i Specialsko-
lan, årskurs 5 och 9 i Grundsärskolan och årskurs 9 i 
Träningsskolan) eller om eleven av andra skäl behöver 
särskilt stöd.  Då vidtar processen med att skriva fram 
ett åtgärdsprogram enligt Skolverkets Allmänna råd och 
kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 
omdömen sidan 15:

ska bedömningarna  ha en formativ funk-
tion, vilket innebär att de ska stödja elev-
ens fortsatta lärande och lyfta fram elevens 
utvecklingsmöjligheter. En sådan bedöm-
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ning beskriver såväl vad eleven kan som 
vad eleven behöver utveckla vidare och hur 
detta kan stimuleras. Denna bedömning 
sker under lärandets gång och påverkar pla-
neringen av det fortsatta lärandet. Bedöm-
ningens syfte är att fastställa var eleverna 
befinner sig i sitt lärande och med en tydlig 
inriktning mot läroplanens och kursplaner-
nas mål att sträva mot. Den ska också vara 
underlag för undervisningens utformning 
för att stödja elevernas fortsatta utveckling 
mot målen. I detta arbete ska elev och 
vårdnadshavare vara delaktiga.

Ett skriftligt omdöme bygger alltså i första hand på 
att en formativ bedömning gjorts av elevens lärande. 
Vid en formativ bedömning beskrivs de kvalitativa 
nivåer på olika färdigheter och förmågor som eleven 
visar upp i sina arbeten, redovisningar eller på annat 
sätt. Formativ bedömning syftar inte till att skapa ett 
betygsunderlag utan till att samla information för att 
kunna ge en tydlig bild om en elevs styrkor och svag-
heter som ett underlag i planering av elevens fortsatta 
lärande.

Betygsliknande omdöme

Den tidigare regeln om att omdömen inte fick vara 
betygsliknande har tagits bort men det innebär inte att 
omdömena ska vara det. Det finns flera skillnader mel-
lan ett betyg och ett skriftligt omdöme. Denna skillnad 
beskrivs t.ex. på sidan 5 i departementspromemorian 
En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen:

Betygsliknande omdömen skiljer sig från 
betyg på ett flertal punkter. Betyg är en for-
maliserad och standardiserad information 
till elev och föräldrar i ett nationellt system. 
Nationella kursplaner anger mål och vilka 
kunskaper eleverna ska utveckla. Betygs-
kriterierna beskriver och preciserar de kun-
skapskvaliteter som gäller för respektive 
betyg. Betygssättning är till sin karaktär 
summativ, d.v.s. en avslutad verksamhet 
värderas i efterhand. Betygssättning är 
myndighetsutövning med krav på dokumen-
tation, insyn och likabehandling. 

Utformningen av den individuella utveck-
lingsplanen är däremot inte nationellt 
formaliserad och standardiserad. Elevens 
resultat beskrivs i förhållande till hur långt 
eleven nått på sin väg till målen enligt den 
lokala pedagogiska planeringen. De skrift-
liga omdömena kan uttryckas i form av en 
text eller en symbol som beslutas lokalt på 
den enskilda skolan och som anpassas till 
elevernas ålder och mognad. Informationen 

bör vara formativ, d.v.s. läraren lyfter under 
pågående process fram elevens utveck-
lingsmöjligheter i syfte att stimulera till fort-
satt lärande.

Även på sidan 8 i Skolverkets allmänna råd tas denna 
skillnad upp:

Viktigt att notera är att ett skriftligt om-
döme inte är nationellt standardiserat. Ef-
tersom det ska utformas lokalt och att det 
därmed inte finns något krav på nationell 
likvärdighet kan jämförelser mellan bedöm-
ningar av elevers resultat i olika skolor inte 
göras. 

Ett skriftligt omdöme ska inte likställas 
med ett betyg, även om det till formen kan 
likna betyg. Betyg är ett nationellt formali-
serat och standardiserat omdöme om en 
elevs kunskaper i form av vissa beteck-
ningar. 

Betygsättning grundar sig på en samlad 
bedömning, dvs. en bedömning där olika 
bedömningsunderlag vägs samman och vär-
deras i efterhand i syfte att göra en utsaga 
om en elevs kunskapsnivå, s.k. summativ 
bedömning.

När man skriver ett skriftligt omdöme bör man tänka 
på att det ska vara informativt. Det räcker därför inte 
med att t.ex. säga att eleverna ligger på ett G+ eller är 
på väg mot ett VG eller att använda en symbol som till 
exempel en glad eller ledsen gubbe för att uppfylla för-
ordningens krav på skriftliga omdömen. I de allmänna 
råden på sidan 8 sägs:

Ett skriftligt omdöme kan utformas som 
text eller som symboler som i några steg 
beskriver elevens kunskaper i förhållande 
till i förväg lokalt bestämda kunskapsnivåer 
och förmågor. Om ett omdöme utformas 
med hjälp av symboler eller med t.ex. kryss 
i en mall är det viktigt att omdömet kom-
pletteras med en mer nyanserad beskriv-
ning för att göra informationen om elevens 
kunskaper tydlig. 

Detta innebär att det inte heller räcker med att sätta ett 
kryss i en ruta som t.ex. säger att eleven har ”ej ännu 
nått målen”, ”nått målen” eller ”nått målen med god 
marginal”. Sådana mer betygsliknande formuleringar 
bör kompletteras med en beskrivande bedömning för 
att kunna ge en vägledning till elev och vårdnadsha-
vare var eleven befinner sig i sin utveckling i relation 
till målen. När det gäller formuleringar som eleven har 
nått målen bör man vara tydlig med vilka mål som då 
avses. Man bör även tänka på att betyg bygger på en 
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värdering i efterhand, dvs. efter avslutad verksamhet 
medan ett skriftligt omdöme bygger på en beskrivande 
bedömning som sker under elevens pågående lärpro-
cess. De skriftliga omdömena är inte tänkta att ges vid 
terminsslut utan i samband med utvecklingssamtal, 
dvs. någon gång under terminens lopp. Avsikten med 
skriftliga omdömen är bl.a. att utifrån en bedömning 
av elevens aktuella kunskapsresultat stimulera det fort-
satta lärandet.

Social utveckling eller utveckling i övrigt

När det gäller elevens sociala utveckling är det inte 
obligatoriskt att ge ett skriftligt omdöme. Märk väl att 
detta inte innebär att man kan utelämna elevernas so-
ciala utveckling från utvecklingssamtalet, eftersom det i 
grundskoleförordningens 7 kap. 2 § skrivs att:

Läraren ska fortlöpande informera eleven 
och elevens vårdnadshavare om elevens 
skolgång. Minst en gång varje termin ska 
läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 
ha ett utvecklingssamtal om hur elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling 
bäst kan stödjas.

Det är rektorn på den enskilda skolan som beslutar om 
det ska finnas skriftliga omdömen om elevens utveck-
ling i övrigt:

Den individuella utvecklingsplanen kan 
även innehålla omdömen om elevens ut-
veckling i övrigt inom ramen för läroplanen, 
om rektorn beslutar det.

Man bör även tänka på att det inte står social ut-
veckling utan utveckling i övrigt inom ramen för 
läroplanen. Den sociala utvecklingen är enbart en del. 
Utvecklingen i övrigt handlar även om t.ex. elevens 
förmåga att kunna bedöma sitt eget lärande, att kunna 
ta ansvar för sitt lärande, att utveckla sin förmåga att 
göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
som eleven grundar på både kunskaper och personliga 
erfarenheter, att utveckla tillit till sin egen förmåga och 
förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans 
med andra.
Om rektorn på en skola beslutar att det även ska fin-
nas omdömen om elevens utveckling i övrigt bör man 
också beakta det som sägs i kommentarerna i de all-
männa råden på sidan 8:

Om en skola ger skriftliga omdömen om 
elevens utveckling i övrigt ska det framgå 
mot vilka mål elevens utveckling bedömts 
liksom vilken lärare som ansvarat för den 
skriftliga informationen. De skriftliga omdö-
mena ska varken innehålla beskrivningar 
eller värderingar av elevens personliga 
egenskaper. Viktigt att notera är att den 

individuella utvecklingsplanen är en allmän 
handling. Den bör därför inte innehålla 
känsliga uppgifter om eleven. (Författarens 
kursiveringar.)

De skriftliga omdömena om elevens utveckling i övrigt 
ska relatera till de nationella målen. Det handlar alltså 
inte om subjektiva beskrivningar av eleven som person 
och det är heller inte elevens egenskaper som ska be-
skrivas.

Många lärare undrar hur de ska kunna förmedla till 
elever och vårdnadshavare om en elev t.ex. uppför sig 
illa eller har svårigheter att umgås med andra om de 
inte får skriva ett omdöme om detta. Här är det viktigt 
att inte blanda ihop den muntliga information, som är 
en del av utvecklingssamtalet, och det skriftliga omdö-
met. Omdömet ska ses som ett komplement till det 
som tas upp vid utvecklingssamtalet och är inte tänkt 
att ersätta själva samtalet. 

Lokal pedagogisk planering

Enligt departementspromemorian En individuell utveck-
lingsplan med skriftliga omdömen (sidan 5) beskriver ett 
skriftligt omdöme elevens resultat i förhållande till hur 
långt eleven nått på sin väg mot målen enligt den lo-
kala pedagogiska planeringen. 
En lokal pedagogisk planering innebär att man som 
lärare konkretiserar mål att sträva mot till undervis-
ning. I planeringen framgår det även vilket stoff  som 
används för att eleverna ska utvecklas mot de mål som 
satts upp. Lärarens bedömning av elevernas kunskaps-
utveckling utgår från denna planering. Detta innebär 
att den även innehåller vad som kommer att bedömas i 
elevernas arbeten.  

En pedagogisk planering kan läggas upp så här och 
innehålla följande delar:

Vilka mål att sträva mot man har utgått från.1. 
Hur man har konkretiserat dessa för att passa 2. 
den årskurs som undervisningen avser.
Vilket stoff  (fakta, begrepp, teorier och mo-3. 
deller) man använder för att eleverna ska 
kunna utveckla de förmågor och kompetenser 
som är beskrivna (i mål att sträva mot samt i 
bedömningens inriktning) samt vad man kom-
mer att undervisa om när det gäller färdighe-
ter samt förmågor. 
Vad man kommer att bedöma i elevernas ar-4. 
bete och hur man gör detta.

En planering, t.ex. en temaplanering, kan även inne-
hålla flera ämnen men det bör då framgå vilka mål att 
sträva mot man utgått ifrån i respektive ämne samt vad 
som kommer att bedömas ämnesvis. Även i kommen-
tardelen till Skolverkets allmänna råd (sidan 5) förkla-
ras vad man bör tänka på när man gör en planering:
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De nationella mål som är formulerade i 
läroplanens avsnitt 2.2 Kunskaper, 2.3 
Elevernas ansvar och inflytande och 2.7 
Bedömning och betyg ger, liksom kurspla-
nernas mål, vägledning för den lokala pla-
neringen av undervisningen. De nationella 
kursplanerna ska konkretiseras och utveck-
las lokalt på ett sådant sätt att det klargörs 
vad undervisningen ska innehålla och hur 
den ska utformas för att leda mot de natio-
nella målen. 

Uppföljning och bedömningen av elevens 
lärande och utveckling förutsätter att de 
nationella mål som undervisningen har 
inriktats mot är tydliggjorda. Det kan vara 
svårt för elev och vårdnadshavare att se 
hur målen i läroplanen och kursplanerna 
hänger samman med undervisningen. Det 
är därför viktigt att information om målen 
i styrdokumenten också kan relateras till 
en beskrivning av hur undervisningen har 
genomförts för att konkretisera innebörden 
i de nationellt fastställda målen.

Utgångspunkten för den pedagogiska planeringen är 
de mål att sträva mot som läraren valt ut samt avsnittet 
Bedömningens inriktning i kursplanerna. Bedömningens 
inriktning gäller för alla årskurser och anger inga ni-
våer.  I denna text sammanfattas vad bedömningen av 
eleverna ska grundas på. Det är i bedömningens in-
riktning läraren får vägledning om vilka kunskapskva-
liteter/förmågor som är viktiga att bedöma. Vid pla-
neringsarbetet bör man även ta stöd i avsnittet Ämnets 
karaktär och uppbyggnad där ämnets kärna och centrala 
begrepp beskrivs.  Den lokala planeringen bör även 
vara tydlig med vad som kommer att bedömas i elever-
nas arbete samt vad undervisningen ska innehålla och 
hur den ska utformas för att ge eleverna möjlighet att 
utvecklas i riktning mot de nationella målen.

I en pedagogisk planering bör det alltså finnas en 
tydlig koppling mellan undervisning, mål och bedöm-
ning. Eleven men även vårdnadshavare bör kunna 
förstå och se en tydlig koppling mellan det som sker i 
klassrummet, de konkretiserade målen samt vad lärare 
bedömer.

Mål att uppnå beskriver den miniminivå av kun-
skaper som skolan ansvarar för att eleverna ska ha 
möjlighet att utveckla vilket inte är detsamma som de 
mål som undervisningen inriktas mot. När man upp-
täcker att en elev inte når de mål att uppnå som finns 
för årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan och sameskolan, 
årskurs 4, 6 eller 10 i Specialskolan, årskurs 5 eller 9 i 
Grundsärskolan eller årskurs 9 i Träningsskolan kan 
det vara ett tecken på att undervisningen för denna 
elev måste förbättras, eftersom elevens kunskapsut-
veckling inte är tillfredställande. Dessutom ska då åt-
gärdsprogram upprättas. 

En lokal pedagogisk planering är inte detsamma 
som en lokal kursplan och inte heller en enskild lärares 
detaljerade lektionsplanering. De lokala pedagogiska 
planeringar som görs på skolan skapas ofta i arbetslag 
eller ämneslag eftersom man då även får möjlighet att 
utveckla ett mer gemensamt språk när man ska tolka 
och omsätta styrdokumenten till undervisningen. Den 
individuella anpassning som sedan görs för de olika 
eleverna kan ske inom ramen för denna pedagogiska 
planering.

En lokal pedagogisk planering kan tillsammans med 
bedömning, t.ex. i form av en bedömningsmatris, samt 
elevernas arbete vara en lämplig dokumentation inför 
skrivandet av ett skriftligt omdöme.  

Exempel på en lokal pedagogisk planering

Bild för årskurs 7
Under den här perioden kommer vi att tala om bilders 
betydelse för att kommunicera ett budskap. Eleverna 
kommer även att få framställa egna bilder där de be-
skriver vad de vill säga med bilden. De mål vi har ut-
gått ifrån är:

Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven 

utvecklar sitt kunnande för att främja lust och •	
vilja att på ett personligt sätt framställa bilder 
med hjälp av hantverksbaserade metoder och 
tekniker samt metoder inom dator- och video-
teknik, 
blir medveten om bilden som språk och dess •	
roll och användning i skilda sammanhang och 
kulturer samt utvecklar förmåga att kommuni-
cera med hjälp av egna och andras bilder, och
utvecklar förmågan att analysera och samtala •	
om bilder och förståelse av att bilden bär be-
tydelser, skapar mening och har ett innehåll 
utöver det föreställande. 

Vi har även utgått från bedömningens inriktning: 
Bedömningen i ämnet bild gäller elevens förmåga att 
tolka, förstå, framställa och använda bilder. Det är ett 
kunnande som kommer till uttryck i graden av själv-
ständighet och variation i sättet att skapa bilder och 
former, undersöka bildmässiga problem och finna 
kreativa lösningar. Vidare skall bedömningen upp-
märksamma elevens säkerhet i och förmåga att kom-
municera med bilder för att nå ut med sitt budskap.

Konkretisering av målet
Du ska kunna analysera och berätta om olika typer 
bilder, t.ex. vad de föreställer och vad de betyder i 
olika sammanhang. Du ska sedan framställa en egen 
bild som berättar något för dem som ska se bilden, 
t.ex. en reklambild eller en ”kampanjbild”. Bilden ska 
ha ett budskap. Du får själv välja vilken teknik du vill 
använda men tänk på att även teknik och material kan 
påverka budskapet.
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Bedömning
Vi kommer att bedöma: 

din förmåga att kunna analysera och samtala •	
om vad bilder betyder i olika sammanhang,
din förmåga att göra en bild som innehåller •	
ett budskap,
din förmåga att använda en eller fler tekniker •	
när du skapar en bild, och
hur du använder olika uttrycksmedel som lin-•	
jer, former, ljus och skugga, färg och ytstruk-
tur för att få fram en effekt i bilden.

Undervisning
Eleverna behöver känna till olika sorters bilder t.ex. 
konstbilder, reklambilder och symbolbilder och se 
skillnad mellan dem.

Eleverna behöver träna på att analysera och berätta 
om olika bilder.

Eleverna behöver träna på olika tekniker, förstå olika 
färger och vilka känslor de symboliserar. 

Exempel på skriftliga omdömen 

med kommentarer

Nedanstående exempel bygger till största delen på 
autentiska omdömen. Exemplen kommer från grund-
skolan men kan även ge inspiration till sameskolan, 
specialskolan och särskolan. Syftet är att visa olika ty-
per av skriftliga omdömen samt kommentera vad som 
är bra men även vad som kan förändras eller förbätt-
ras. Bedömningarna utgår från att det finns lokala pe-
dagogiska planeringar som grund för bedömningarna 
i varje ämne. Dessa är inte redovisade här. I vissa av 
omdömena finns målen med i själva omdömet, i andra 
finns målen för elevernas lärande enbart med i själva 
planeringen. 

Några av omdömena innehåller både en beskrivning 
av elevens kunskapsutveckling i relation till målen samt 
vad som behöver utvecklas. För att läraren ska kunna 
skriva den framåtsyftande delen i den individuella 
utvecklingsplanen bör ett skriftligt omdöme även inne-
hålla vad som bör utvecklas framöver.

I Skolverkets Allmänna råd och kommentaret Den indivi-
duella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen står det på 
sidan 7 att de skriftliga omdömena bör utformas så att:

eleven och vårdnadshavaren får en tydlig 
information om elevens kunskaper i rela-
tion till de nationella målen och lyfta fram 
elevens utvecklingsmöjligheter i syfte att 
stimulera fortsatt lärande. 

I kommentardelen på sidan 8 lyfts att:

Bedömningarna ska ha en formativ funk-
tion, vilket innebär att de ska stödja elev-
ens fortsatta lärande och lyfta fram elevens 

utvecklingsmöjligheter. En sådan bedöm-
ning beskriver såväl vad eleven kan som 
vad eleven behöver utveckla vidare och hur 
detta kan stimuleras. Denna bedömning 
sker under lärandets gång och påverkar 
planeringen av det fortsatta lärandet.

Bedömningarna är underlag för den fram-
åtsyftande planeringen av undervisningen 
utifrån läroplanens och kursplanernas mål 
att sträva mot.

Både för eleven och vårdnadshavarna är det viktigt att 
det finns med en del som beskriver vad eleven behöver 
utveckla framöver. Det är till stor del en förutsättning 
för att de ska kunna vara delaktiga i skapandet av den 
framåtsyftande delen. För den lärare som ansvarar 
för utvecklingssamtalet är det nödvändigt att ha med 
underlag, för att tillsammans med vårdnadshavare och 
elev kunna diskutera sig fram till den framåtsyftande 
delen i utvecklingsplanen. Detta gäller framförallt de 
ämnen där läraren själv inte undervisar. 

Den individuella utvecklingsplanens framåtsyftande 
del ska beskriva vad skolan ska göra i undervisningen 
samt vad eleven och vårdnadshavarna kan göra för att 
eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt inom 
ramen för de nationella målen.  

Skriftligt omdöme för Ahmed Ali årskurs 2

Omdöme i svenska
Ahmed klarar nu alla bokstäver och kan skilja mellan 
små och stora bokstäver. Han klarar att stava enkla 
ord som han känner igen. Han kan skriva korta enkla 
meningar korrekt och sätta ut punkt och stor bokstav. 
Ahmed vet även att det ska vara mellanrum mellan 
orden.  

Han har skrivit flera korta berättelser där han tydligt 
visar att han kan skriva en början och ett slut däremot 
saknas det ibland en röd tråd. När det gäller läsning 
använder vi läsutvecklingsschema (se bifogat schema 
med markering var Ahmed ligger). Ahmed kan berätta 
på ett strukturerat sätt om upplevelser som han varit 
med om och även argumentera för sådant han anser är 
viktigt även om kamraterna tycker annorlunda. 

Ahmed har vissa svårigheter när det gäller att skriva 
läsligt, svårt att hålla sig på raden, men är däremot 
duktig att skriva på datorn.Ahmed behöver öva på att 
skilja på sch- och tj-ljud muntligt.  Kälke blir t.ex. lätt 
schälke. 

Kommentar
Målen för undervisningen finns separat på den pla-
nering som skolan bifogar inför utvecklingssamtalet 
tillsammans med elevarbeten. Omdömet fokuserar i 
första hand grundläggande färdigheter vilket är na-
turligt i de första årskurserna. Det finns även exempel 
på kunskapskvaliteter som ska utvecklas enligt de 
nationella målen, t.ex. att kunna argumentera för sina 
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åsikter. Omdömet utgår från de kompetenser eleven 
visar samtidigt som det lyfter fram vad som behöver 
utvecklas. Omdömet kompletteras med ett avprick-
ningsschema när det gäller läsutveckling. (OBS att detta 
schema inte finns med här.)

Skriftligt omdöme för Britta Bertilsson 

årskurs 5

Omdöme i geografi

Britta är duktig på att använda både karta och glob 
när hon ska beskriva olika länder. I de arbeten som är 
gjorda under hösten har hon visat att hon kan skilja 
på det som är viktigt och mindre viktigt när hon ska 
beskriva olika länder. Hon har en god läsförståelse när 
hon läser faktatexter men väljer gärna enklare böcker. 
Det Britta skulle behöva göra är att läsa och använda 
lite mer avancerade texter samt föra fram sina egna 
åsikter. 

Kommentar
Det skriftliga omdömet visar både vad eleven kan 
samt vad som hon kan utveckla vidare inom ramen för 
ämnet. Ett skriftligt omdöme ska beskriva vad eleven 
har för kompetenser och vad som kan utvecklas. Den 
framåtsyftande delen i IUP ska beskriva hur skolan ska 
arbeta i undervisningen så att eleven får möjlighet att 
utvecklas samt vad eleven själv och vårdnadshavare 
kan göra. Här bör läraren i den individuella utveck-
lingsplanen beskriva hur skolan tänker arbeta för att 
utmana eleven att läsa mer avancerade texter samt 
framföra sina åsikter. 

Skriftligt omdöme för Olivia Oliveira  

årskurs 8

Omdöme i svenska
Olivia uttrycker sig med lätthet både muntligt och 
skriftligt när det gäller sådant hon är intresserad av 
men kan ha svårt att engagera sig när hon tycker det är 
ointressant. Hon är duktig på att läsa ”mellan raderna” 
vilket märks när hon ska tolka och berätta om olika 
böckers budskap. Hon är duktig på att ge respons på 
kamraters texter men är inte lika intresserad när hon 
själv får respons, vilket gör att hon inte alla gånger tar 
möjligheten att förbättra sina texter. Olivia tycker om 
och kan på ett tydligt sätt argumentera för sina tankar 
och underbygga sina åsikter men skulle behöva lyssna 
mer på hur andra tänker och tycker. Har inga problem 
när det gäller vare sig stavning eller grammatik. 

Kommentar
Omdömet utgår till stora delar från elevens kompe-
tenser men ibland läggs det in mer subjektiva bedöm-
ningar som inte heller är direkt relaterade till mål, 
t.ex. men kan ha svårt att engagera sig när hon tycker det är 
ointressant. Denna typ av bedömningar är delvis både 
värderande och subjektiv men samtidigt kan eleven 

behöva uppmärksammas på att hon behöver sträcka 
sig längre. Denna typ av formuleringar bör inte föras 
in i det skriftliga omdömet utan istället lyftas fram un-
der utvecklingssamtalet. Uttrycket tycker om är troligtvis 
en subjektiv läraråsikt och här hade det räckt med att 
Olivia kan argumentera och underbygga sina åsikter. 

Omdöme i historia
Olivia är bra på att beskriva olika tidsepoker och 
kan se vad som är speciellt och vad som skiljer dem 
åt. Hon kan välja ut rele vanta fakta som belyser de 
ämnes områden vi arbetat med men hon har svårt att 
skilja på vad som är viktigt och vad som är mindre vik-
tigt för arbetsområdet. Hon visar historiemedvetenhet 
genom att kunna berätta om vilka förändringar som 
inträffat under olika tidsepoker samt deras långsiktiga 
konsekvenser. Olivia klarar av att söka information 
både på Internet och på biblioteket. Hon granskar sina 
källor men motiverar inte alltid sina val vilket hon be-
höver bli bättre på. Olivia är duktig på att länka tanke-
gångar till varandra när hon ska uttrycka sig muntligt. 
Hon behöver träna att även göra det tydligt när hon 
skriver så att det också då finns en logisk röd tråd. 

Kommentar
Omdömet visar på utvecklingen av några av de vikti-
gaste begreppen inom historieämnet, historiemedve-
tenhet samt tidsepok. En central förmåga är att kunna 
se skillnader och likheter mellan olika tidsepoker. Den 
tar även upp elevens förmåga att söka, sovra och an-
vända information, som är ett övergripande mål både i 
Lpo 94 och kursplanerna för SO-ämnena. För att helt 
förstå omdömet är det viktigt att känna till den peda-
gogiska planering som omdömet utgår ifrån. I denna 
tas det upp vilka mål att sträva mot man har utgått 
ifrån samt vilket stoff  man har studerat och vad som 
bedömts i elevernas arbeten. Omdömet visar även på 
vad hon behöver utveckla. 

Skriftligt omdöme för David Davidsson 

årskurs 9

Omdöme i historia
Den här terminen har vi i historia studerat nutidshis-
toria. David har visat att han har en förmåga att upp-
täcka hur vissa företeelser upprepar sig och bildar ge-
nerella mönster. Ett exempel är hur David har påpekat 
att asiatiska och arabiska soldater vanligtvis i amerikan-
ska filmer skildras som grymma och dödsföraktande. 
David har en mycket god läsförståelse som visar sig 
i att han kan användas sig av facklitteratur och upp-
slagsböcker i sina studier. De fakta han väljer ut och 
använder sig av är centrala och viktiga. De argument, 
slutsatser eller jämförelser David gjort kring orsakerna 
bakom kalla kriget är alltid väl underbyggda. När han 
presenterar sina arbeten − muntligt eller skriftligt − 
länkar han tankegångarna till varandra så att en tydlig 
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röd tråd skapas. Hans inleder sina presentationer så 
att mottagarna förstår vad innehållet kommer att bli. 
Avslutningarna knyter ihop texten och har ofta en liten 
”knorr”.

David skulle behöva utveckla sin förmåga att hålla 
muntliga presentationer, t.ex. att använda sig av Power-
Point. Idag är han för bunden av sitt manus. Om han i 
högre grad tog ögonkontakt med publiken och i ställer 
för manus använde sig av stolpar skulle kvaliteten på 
presentationerna bli bättre.

Kommentar
Omdömet beskriver en duktig elevs resultat. De utgår 
från flera av de övergripande förmågor som finns i 
flera SO-ämnen men även i Lpo 94. I de framåtsyf-
tande kommentarerna fokuseras framför allt på elev-
ens presentationsteknik. De borde även belysa själva 
ämnet historia. 

Skriftligt omdöme för Erika Erikason  

årskurs 8

Omdöme i geografi

I geografi har målen denna termin varit att lära sig an-
vända geografiska specialkartor och statistiska tabeller 
för att göra egna tolkningar och att dra egna slutsatser. 
Genom undervisningen har eleven även tränat sig på 
skapa skriftliga rapporter. Vi har speciellt tränat på att 
skapa struktur, göra styckeindelningar och skapa rele-
vanta rubriker.

Erika har nått en miniminivå för godkänt då det gäl-
ler tolkning av specialkartor. Då det gäller att tolka och 
använda sig av fakta ur statistiska tabeller har hon ännu 
inte nått nivån för godkänt. Erika förstår att egna slut-
satser måste underbyggas av fakta, men har svårigheter 
med att tolka och använda sig av geografiska specialkar-
tor och statistiska tabeller. Då det gäller förmågan att 
skapa rapporter med struktur, styckeindelning och rub-
riker har Erika nått godkäntnivån med god marginal.

Kommentar
Detta omdöme är mer betygsliknade, då det till stor 
del fokuserar på om eleven har nått eller inte nått 
godkäntnivån. Det som man kan fundera på i detta 
omdöme är vad man har utgått från när man säger att 
eleven är godkänd eller inte godkänd. Samtidigt som 
det är betygsliknande är det ändå till del beskrivande 
eftersom man sätter ihop målnivåerna med ett stoff. 
Det som kan förtydligas är både vad eleven egentligen 
kan samt vad som ska utvecklas vidare för att eleven 
ska nå längre i sitt lärande.

Skriftligt omdöme för Fredrik Fredriksson 

årskurs 6

Omdöme i utveckling i övrigt/social utveckling
Fredrik arbetar helst ensam. I grupp intar han en pas-
siv roll. Fredrik tar gärna egna initiativ som ibland för 

arbetet framåt och ibland inte. Han är idérik men har 
svårt att slutföra arbeten då nya infall gör att arbetena 
tar en ny riktning. Han är uthållig men har svårt att 
följa instruktioner utan vill gärna att den egna kreati-
viteten ska få styra. Fredrik behöver träna på att skapa 
en arbetsplan och sedan hålla sig till den. Han har en 
väl utvecklad kreativitet, men denna behöver ibland 
”tyglas” så att målet med arbetet hålls i fokus för att 
dessa ska kunna slutföras.

Kommentar
Omdömet gäller några förmågor som har betydelse 
för att lyckas bra i sitt lärande. Dessa förmågor finns 
beskrivna både i Lpo 94 och i vissa kursplaner, företrä-
desvis i kursplanerna för de praktiskt estetiska ämnena. 
De har till del en generell karaktär och är viktiga för 
lärandet i alla ämnen. När man gör en bedömning i de 
praktiskt estetiska ämnena finns både t.ex. hantverks-
skicklighet och lärprocess med som mål för ämnet och 
dessa bör därför ingå i det skriftliga omdömet. När 
det gäller teoretiska ämnen är dessa däremot inte lika 
tydligt uttalade (även om de har betydelse för lärandet). 
Om det ska finnas en bedömning om elevens utveck-
ling i övrigt beslutar rektor, dock inte i de ämnen där 
de är en del av kursplanemålen. 

I ovanstående omdöme har man utgått både från 
mål som finns i Lpo 94 och kursplanemål. När man tar 
upp att eleven helst arbetar ensam finns underförstått 
att denne behöver träna på att samarbeta. Man utgår 
då från läroplansmålet lär sig att utforska, lära och arbeta 
både självständigt och tillsammans med andra.

Samarbete finns även som kursplanemål i bl.a. 
svenska, hem- och konsumentkunskap och idrott och 
hälsa. När man talar om kreativitet finns detta med 
som kursplanemål i t.ex. bild och svenska. I omdömet 
beskriver man även det som behöver utvecklas, t.ex. 
att ta ansvar för att arbetsuppgifter blir färdiga och att 
planera. Att ta ansvar för sitt arbete är både ett läro-
plansmål och ett kursplanemål. Att kunna planera är 
kursplanemål i t.ex. engelska, musik och slöjd.

När man lämnar ett skriftligt omdöme om elevens 
utveckling i övrigt ska man även ange vilket/vilka mål 
i läroplan eller kursplan man utgått från samt vilken 
lärare som har avgett omdömet. Detta är speciellt vik-
tigt när det gäller den sociala utvecklingen som inte får 
vara enbart ett subjektivt tyckande om en elev. 

När det gäller en elevs sociala utveckling är utveck-
lingssamtalet ett bra forum för att diskutera detta. 
Det kan vara svårt att formulera i skrift sådant som 
innehåller många nyanser och kan tolkas olika av den 
som avger omdömet och mottagare. Vid ett utveck-
lingssamtal har man en större möjlighet att förklara 
vad man avser och även få både eleven och vårdnads-
havarnas bild. 
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Omdöme i form av matris

Ett sätt att lämna ett skriftligt omdöme kan vara att 
använda sig av en matris. Den bör då vara formulerad 
så att den är beskrivande. En matris kan vara generell 
och tillämpbar på olika arbetsområden.  För att ett 
skriftligt omdöme med hjälp av en matris ska bli tyd-
ligt och tolkningsbart måste den kopplas till en lokal 
pedagogiskt planering där de mål, de stoffområden 
och de problemställningar och uppgifter eleven arbe-
tat med tydligt framgår. Matris och planering bör vara 
tydligt kopplade till varandra.
Markeringen i matrisen visar hur långt eleven bedöms 
ha kommit i sin kunskapsutveckling. Nivåbeskrivning-
arna som finns till höger om markeringen beskriver 
önskad inriktning på den fortsatta utvecklingen och 
kan därmed utgöra underlag för målsättningar i den 
framåtsyftande utvecklingsplanen.
För att en matris ska kunna användas som skriftligt 
omdöme måste de olika nivåbeskrivningarna vara tyd-

ligt beskrivande och ange vad som skiljer en kvalitativ 
nivå från en annan. Värderande omdömen, relativa 
jämförelser eller kvantitativa stegringar som ”använder 
få fakta” eller ”använder många fakta” är inte lämp-
liga en matris eftersom de inte talar om vad eleven 
behöver utveckla. Det handlar inte i första hand om 
att kunna många fakta utan att kunna använda fakta 
som är relevanta för arbetsområdet. Nedanstående 
matris kan användas i årskurs 7-9 i första hand inom 
NO- och SO-ämnen. Om det framgår i planeringen att 
eleverna t.ex. ska kunna dra en slutsats, föra ett jämfö-
rande resonemang, skriva mellanrubriker osv. kan man 
i den lägsta nivån i en matris ange att arbetet saknar 
detta. Däremot ska man inte skriva i den lägsta nivå att 
eleven inte kan dra en slutsats osv. Det är en skillnad 
på att uppmärksamma en elev på att denne till exempel 
behöver bli noggrannare och att säga att eleven inte 
kan. En grund för en matris är att den ska ge en tydlig 
information till eleven.

Använda källor

Välja ut källor Använder någon av 
de källor läraren ta git 
fram. 

Använder de källor 
läraren tagit fram.

Kan söka fram egna 
relevanta källor.

Typ av källor Källorna består av  
enkla texter.

Använder källor 
som är anpassade till 
elevens ålder.

Använder svårare 
källor som t ex 
facklitteratur eller 
uppslagsböcker

Använder källor som 
kräver tolkning som 
statistik, tabeller, 
diagram eller 
specialkartor 

Tolka källor Behöver hjälp med 
att använda källorna.

Sammanställer och 
redogör för informa-
tion från olika källor 
genom att ett parti 
hämtas från en källa 
och ett annat från en 
annan källa.

Kombinerar och 
re dogör för informa-
tion från olika käl lor.

Använder 
informationer på ett 
tolkande sätt.

Värdera källor Samlar information 
från olika källor, men 
märker inte när fakta 
skiljer sig åt i olika 
källor

Samlar information 
från olika källor och 
märker när fakta 
skiljer sig åt i olika 
källor men för inte 
resonemang om 
orsakerna.

Samlar information 
från olika källor och 
märker när fakta 
skiljer sig åt i olika 
källor och funderar 
över tänkbara orsaker

För inget resonemang 
om källornas 
lämplighet eller 
trovärdighet

Visar på en förståelse 
för att källor har 
olika lämplighet eller 
trovärdighet men 
tillämpar inte detta på 
de egna källorna

Visar klart och 
tydligt varför de 
egna källorna anses 
vara lämpliga eller 
trovärdiga



10

Använda kunskapskvaliteter

Underbyggda  
slutsatser, 
argument  eller 
för klaringar

Texten  innehåller 
inga egna 
underbyggda 
slutsatser eller 
förklaringar

Texten innehåller 
enkla slutsatser eller 
förklaringar. Dessa 
är inte helt och hållet 
underbyggda av 
relevanta fakta.

Texten innehåller 
slutsatser eller 
förklaringar som 
under byggs av 
relevanta fakta.

Texten innehåller 
ut vecklade resone-
mang där slutsatser 
dras eller förklaringar 
ges. Alla resonemang 
är väl underbyggda av 
relevanta fakta

Centrala 
resonemang

Slutsatserna eller 
förklaringarna berör 
inte det som är 
centralt för uppgiften.

Slutsatserna eller 
förklaringarna berör 
både det som är 
centralt och mindre 
centralt för uppgiften

Slutsatserna eller 
förklaringarna berör 
det som är centralt 
för uppgiften.

Använda 
begrepp

I sina resonemang 
benämner eleven 
centrala begrepp 
inom ämnet

I sina resonemang 
finns exempel på 
att eleven använder 
centrala begrepp 
inom ämnet. 

I sina resonemang 
använder eleven − 
där sammanhanget 
så kräver − centrala 
begrepp inom ämne

 
Helhetsförståelse

Förmåga att 
sammanfatta – 
förklara

Fakta staplas. 
Helhetsförståelsen 
framgår inte.

Ett försökt till att 
sammanställa fakta till 
en sammanfattning 
finns. De fakta som 
valts ut och används 
är relevanta men 
något knapphändiga 
för uppgiften

Sammanfattningen 
ger uttryck för en 
helhetsförståelse 
där sammanhanget 
beskrivit i stora 
drag. De fakta som 
valts ut och används 
är relevanta men 
detaljer som skulle 
ha gett texten ett 
större djup har 
utelämnats.  

Sammanfattningen 
ger uttryck för en stor 
helhetsförståelse. De 
fakta som valts ut och 
används är relevanta.  
Allt väsentligt i 
sammanhanget är 
beskrivet

Förståelse Skriver ofta av 
eller omformulerar 
källorna.

Avskrifter eller 
omformuleringar vid 
svårare begrepp men 
använder även egna 
formuleringar

Texten avspeglar 
elevens egen 
förståelse. Texten 
återspeglar källornas 
struktur

Texten och dess 
struktur avspeglar 
elevens egen 
förståelse.
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Kommunikativ kvalitet

Disposition Texten saknar en 
tydlig disposition

Texten har en 
inledning som ”leder 
in” läsaren i texten 
och ett parti som är 
utredande 

Texten har en 
inledning, ett 
utredande parti 
och en avslutning 
som knyter ihop 
och sammanfattar 
textens innehåll.

Röd tråd Textens tankegång går 
att urskilja, men det 
saknas en “röd tråd”. 
Texten hoppar fritt 
mellan olika saker.

I texten finns ett 
försökt till att ordna 
tankegångarna, men 
samma tanke kan 
på ett ologiskt sätt 
återkomma på olika 
ställen i texten.

Texten har en “röd 
tråd” från början till 
slut. Tankegången är 
kronologisk.

I texten finns en 
medveten ordning 
så det ena naturligt 
länkar till det andra. 
Tankegången är inte 
endast kronologisk.

Styckeindelning Det finns ingen 
styckeindelning i 
texten.

Det finns en 
styckeindelning i 
texten men den är 
inte logiskt utan 
den gör texten mer 
svårläst.

Det finns en logisk 
styckeindelning i 
texten men den 
behöver i några fall 
bearbetas.

Det finns en logisk 
styckeindelning i 
texten som gör den 
mer lättläst.

Rubriker Det finns inga 
underrubriker i texten.

Det finns 
underrubriker i texten 
men dessa stämmer 
inte alltid med 
innehållet.

Det finns 
underrubriker i texten 
och dessa stämmer 
med innehållet.

Underrubrikerna 
stämmer med 
innehållet i texten och 
är formulerade så att 
intresse skapas för 
innehållet.
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