
Skriftliga omdömen stjäl arbetstid 
Lärares ögon ger alltid en bild av tillståndet i svensk skola. Det är en ovetenskaplig metod, 

men ändå tillförlitlig. När paniken lyser ur lärares ögon är något på väg att gå fel i skolan. En 

sådan blick hade lärare i början av 90-talet när vi skulle börja sätta betyg i årskurs åtta. I brist 

på anvisningar om hur vi skulle göra tvingades skolor och lärare ut att skriva lokala 

betygskriterier för årskurs åtta, kriterier som ofta blev dåliga. Otillräckliga riktlinjer 

förhindrade en likvärdig bedömning mellan skolorna och har kostat den svenska lärarkåren 

minst en million arbetstimmar. Timmar som skulle kunna ha använts betydligt mer produktivt 

och effektivt.  

Idag ser jag samma ängslan i lärares ögon. Denna gång handlar det om skriftliga 

omdömen i den individuella utvecklingsplanen. Syftet, att ge föräldrar och elever tydlig 

information om hur det går för eleverna och vad som behöver utvecklas, är vällovligt. Men är 

vi verkligen på rätt väg? 

Just nu verkar ingen veta vad som ska göras och då sprider sig snabbt 

hemmagjorda lösningar mellan skolor. På allt fler skolor får lärare i uppgift att i varje ämne 

bryta ner kursplanernas mål i detaljerade mål för varje årskurs och sedan bedöma om eleverna 

har nått dessa mål. Lärarna sätts att göra ett enormt arbete och på flera skolor tycks mottot ha 

blivit att ju fler mål man har desto bättre.  

Bidrar detta verkligen till att föräldrar och eleverna får en tydligare bild? 

Informationen riskerar i stället att bli så omfattande att de flesta föräldrar och elever aldrig 

kommer att kunna sätta sig in i den. Jag har hört talas om en skola som sänder ut 51 sidor till 

föräldrarna inför utvecklingssamtalet! I stället för att ge tydlig information, hamnar vi i så fall 

i en situation där helhetsperspektivet förloras när all kunskap fragmentiseras. Vidare kommer 

bedömningsgrunderna att skilja sig avsevärt mellan skolor, och all fokus ligga på kursplanens 

kunskapsmål medan läroplanens mer sociala mål glöms bort.  

Dessutom ska lärare hitta tid för att göra dessa utförliga bedömningar och skriva 

ner kommentarer. 

På 90-talet handlade det bara om betyg för årskurs åtta. Det kostade som sagt 

grundskolan minst en million arbetstimmar. Hur många timmar det handlar om i dag när 

arbetet omfattar hela grundskolan vågar man knappast tänka på.  

Jag är som sagt inte emot skriftliga omdömen, utan tror att dessa rätt utformade 

kan fylla en viktig funktion i relationen mellan skolan och hemmen. Men med tanke på vad 

som pågår runt om på skolor i Sverige finns det anledning att fråga Utbildningsdepartementet 



och Skolverket: var det tänkt att det skulle bli så här? Hade någon räknat med att det skulle bli 

ett så omfattande arbete för lärarna och ett så omfångsrik material till föräldrar och elever?  

Om svaret på dessa frågor är ja gäller det för lärare att ”gilla läget” och fundera 

på vilka tidigare arbetsuppgifter man måste ge upp för att ha tid för de nya. Om svaret är nej 

är det hög tid för departementet och Skolverket att sätta ner foten och ge tydligare anvisningar 

kring de skriftliga omdömena så vi inte återigen slösar bort mängder av lärartid på ett arbete 

som ingen egentligen vill ha.  
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