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Skolinspektionens bedömning av skolors arbete 

med skriftliga omdömen 
 

Av 539 tillsynade skolor behövde 361 (67 procent1) vidta åtgärder för att uppfylla för-

fattningarnas krav på att elevens individuella utvecklingsplan ska innehålla skriftliga 

omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne som eleven får undervisning i. 

Det visar den sammanställning som Skolinspektionen har gjort av resultaten från den 

regelbundna tillsynen för skolor som besökts under 2009 och där beslut fattats före den 

30 november 2009. 

 

Sammanställningen visar att följande brister var vanligast förekommande: 

 

- Elevers individuella utvecklingsplan innehöll inte skriftliga omdömen i samtli-

ga ämnen. 

 

- Elevers individuella utvecklingsplan innehöll inte skriftliga omdömen. 

 

- De skriftliga omdömena var inte tydligt kopplade till de nationella målen. 

 

Sammanställningen inkluderar 539 kommunala och fristående grundskolor i 49 kom-

muner. Dessa kommuner kan inte anses vara representativa för riket som helhet. Där-

för kan några generella slutsatser om situationen i riket inte dras. Endast skolor där det 

i beslutet tydligt framgår att brister finns om skriftliga omdömen har inkluderats i ka-

tegorin där författningarnas krav inte uppfylls. 

 

Den 15 juli 2008 ändrades bestämmelserna i 7 kap. 2 § grundskoleförordningen och 

motsvarande bestämmelser för särskolan, specialskolan, sameskolan och fristående 

grund- och särskolor på så sätt att elevens individuella utvecklingsplan nu även ska 

innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne som eleven 

får undervisning i. 

 

Mer om bestämmelserna som rör skriftliga omdömen och anpassningen av verksamhe-

ten till dessa bestämmelser kan läsas i Skolinspektionens informationsblad Individuella 

utvecklingsplaner med skriftliga omdömen och i 7 kap. 2 § grundskoleförordningen samt 

även Skolverkets allmänna råd Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen 

och Utbildningsdepartementets promemoria den 15 januari 2008 En individuell utveck-

lingsplan med skriftliga omdömen. 

                                                 
1 En sammanställning som Skolinspektionen presenterade i juni 2009 visade att 69 av 105 tillsynade 
skolor, 66 procent, behövde vidta åtgärder för att uppfylla författningarnas krav på att elevens indi-
viduella utvecklingsplan ska innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje 
ämne som eleven får undervisning i. 
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Kommun Antal bedömda skolor Antal skolor med brist

Alvesta 1 (1) 0 (0)

Arboga 7 6

Arjeplog 3 1

Arvidsjaur 5 5

Arvika 17 15

Askersund 7 7

Avesta 13 4

Boden 1 (1) 0 (0)

Botkyrka 3 (3) 3 (3)

Ekerö 12 7

Falköping 19 (1) 9 (1)

Gnosjö 6 6

Gullspång 4 3

Göteborg 2 (2) 1 (1)

Hallsberg 8 6

Hedemora 9 5

Hofors 7 4

Klippan 13 (2) 2 (2)

Kramfors 13 12

Kungsbacka 26 (2) 12 (2)

Kävlinge 12 1

Lessebo 5 5

Lindesberg 13 (1) 11 (1)

Ljusdal 1 (1) 1 (1)

Ludvika 18 16

Luleå 20 (2) 13 (0)

Lund 49 (7) 27 (6)

Malmö 1 (1) 1 (1)

Mjölby 15 4

Mora 13 13

Ytterligare information 

 

För mer information kontakta: 

 

Hampus Strömberg, undervisningsråd 08-586 080 54 

Carina Larsson, pressekreterare 08-586 082 50 

 

Kommunredovisning 

Tabellen visar antal skolor i kommunen, därav fristående skolor inom parentes. 
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Kommun Antal bedömda skolor Antal skolor med brist

Motala 23 (2) 22 (2)

Nybro 13 (1) 8 (0)

Nyköping 31 (5) 24 (2)

Orsa 6 6

Pajala 9 (2) 4 (2)

Smedjebacken 8 7

Stockholm 4 (4) 3 (3)

Strömstad 9 8

Söderköping 11 (2) 10 (1)

Tibro 4 3

Tierp 11 1

Tingsryd 7 7

Uppsala 1 (1) 0 (0)

Uppvidinge 5 2

Vallentuna 11 8

Vansbro 1 (1) 1 (1)

Vellinge 12 (3) 9 (2)

Västerås 44 (1) 32 (0)

Åtvidaberg 6 (1) 6 (1)  


