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Abstract

Syftet med denna rapport är att visa att man med en modell för utvecklingssamtal kan 

få eleverna att erhålla bättre insikt kring sitt eget lärande, känna större engagemang i 

Slutsatserna av detta arbete tyder på att förarbetet och samtalet fungerar bra, medan efterarbetet 

arbeta framåtsyftande för att eleverna ska känna att efterarbetet och uppföljningen av den 

Monica Widing undervisar i matematik/NO och teknik på Myrsjöskolan i Nacka.

E-post: monica.widing@nacka.se
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En stor förändring som sker i Lpo94, jämfört med föregångaren Lgr80 är hur man ser på 

är att kvartssamtalen i huvudsak kunde ses som en utvärdering av elevens prestation, medan 

utvecklingssamtalen även ska ses som en möjlighet till ett öppet samtal och en utveckling 

framkom att summativa mått på elevers kunskaper fortfarande tenderar att ta över de mer 

framåtsyftande målen och att IUP fortfarande har liten betydelse när det gäller att sporra och 

engagerade i sin egen utveckling, att de verkligen skulle se kopplingen mellan omdömen och 

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka om man med en modell för samtalets alla delar, 

förberedelse, samtal och uppföljning, kan utröna om eleverna ökar sin insikt kring sitt eget 

lärande, känner ett ökat engagemang i sina studier och om de kan koppla sin egen insats till 

metod liknar beskrivningen av aktionsforskning (se nedan), men består även av litteraturstudier 

även genomfört en enkätundersökning bland mina elever (13 stycken) som under två års tid, 

”Aktionsforskning är inte någon metod eller teknik, utan det rör sig om ett angreppssätt 

som med sin praktiska och problemlösande inriktning har visat sig passa bra för utbildare, 
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eftersom det är praktikerna (eventuellt tillsammans med forskare utifrån) som genomför 

forskningsarbetet och eftersom detta syftar till större förståelse och förbättring av en konkret 

Utvecklingssamtal, eller som det benämndes förut, kvartssamtal har genomgått en stor 

nämnts, gick från ett mer informativt samtal, ofta kallat kvartssamtal, till ett kommunikativt 

utvärdering av elevens prestation, medan utvecklingssamtalen även ska ses som en möjlighet 

förrän i SOU 1977:9 ( 1977) som det poängterades att eleven skulle närvara och vara delaktig i 

I samband med att man förändrade betygssystemet i Sveriges skolor, från relativa betyg 

arbetat fram en modell som ska underlätta arbetet före, under och efter ett utvecklingssamtal 

ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och 

ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven 

gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens 

trepartssamtal som bör ge ömsesidig information och leda fram till ömsesidiga åtaganden 
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Detta ska ses som en bekräftelse på och ett ansvarskontrakt om vad som överenskommits 

tilläggen innebär sammanfattningsvis att den individuella utvecklingsplanen inte längre ska 

vilka förmågor eleven ska utveckla och beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera 

redogörelse för vilka insatser som behövs för att eleven ska uppnå de mål som minst ska nås 

viktig sak som man bör vara medveten om, i samband med utformningen av den individuella 

En kommentar kring omdömenas utformning som står att läsa i Skolverkets allmänna råd 

(2008), betonar vikten av komplettering med en nyanserad beskrivning som gör informationen 

om elevens kunskaper tydlig om man utformat sitt omdöme med hjälp av symboler eller till 

De ska även ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

framkom, förutom det som redan nämnts, att tyngdpunkten ofta låg på elever som inte uppnått 

rekommenderat att en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och 

hur tiden skulle räcka till för att genomföra detta, men även efterfrågan av en ”mall” för 

Under mina år som lärare har en av de svåraste uppgifterna varit att få eleverna insatta och 
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engagerade i sin egen utveckling och att själva kunna koppla sina resultat till de skriftliga 

är hur man ska få tiden att räcka till för planering och uppföljning som medföljer kring ett 

Bland målen som sätts upp i Lpo 94 står det bland annat att skolan ska eftersträva att varje elev 

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och att de även ska utveckla förmågan att själva 

Lärarnas uppgift är underlätta elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling och 

föräldrarnas önskemål ska läraren fortlöpande informera både elev och hem om studieresultat 

kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen beaktas och en allsidig bedömning av elevens 

och diskussioner, efter varje samtalsperiod, från både elever, föräldrar och kollegor, skapar ett 

Modellen bygger på att eleven, vid ett par tillfällen innan samtalet, får tid till sitt förfogande 

är något som är oklart eller om eleven känner att bedömningen är felaktig noteras detta för att 

i Nacka där undersökningen, i huvudsak, gjorts, har lärarna arbetat fram olika förmågor i 

respektive ämne som är direkt kopplad till målen i Lpo 94, men som har omformulerats till 

valda förmågorna skrivs ner i punktform och vid varje punkt svarar man på följande frågor:
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att formulera en sammanfattning av omdömena, att beskriva vägen fram till de mål man valt, 

att berätta om synen på den hjälp man önskar och allt detta skrivs, inför samtalet, in i elevens 

eleven tar med sig en enkät med frågor, som eleverna utformat själva, hem till föräldrarna (se 

modellen, är att förbereda sig för att själv hålla i sitt eget utvecklingssamtal, som alltid inleds 

av fallen kommer ett sådant erbjudande i en förpackning där läraren samtidigt meddelar att 

När samtalet är avslutat och målen är inskrivna i PODB kvarstår att se till så att alla 

med den informationen är att varje lärare, fortlöpande, skall hålla sig uppdaterad om vilka 

frågeformulär, inom en månad efter det senaste samtalet, där de uppskattar hur förarbete, 

känner att samtalet är personligt och om den tycker att resultaten har förbättrats på grund av 
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Resultaten visar att den modell som eleverna arbetat med fungerar bra när det gäller 

verkligen förstod hur de skulle nå högre mål och att de verkligen såg kopplingen mellan 

Besvikelsen gällande efterarbetet kan förklaras av att vi lärare inte funnit någon metod för 

vårdnadshavare vara med? Skall utvecklingssamtal hållas mer än en gång per termin? Ska man 

ha nedsättning i tjänst för att verkligen kunna arbeta med samtalen på det sätt som Skolverket 

samtalen endast med eleven och bara meddela föräldern via telefon eller mail? Menar lärare och 

elev samma sak när vi talar om uppföljning? Ser eleven kommentarer på ett prov eller inlämnad 

uppgift som återkoppling, det vill säga efterarbete?

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka om man med en modell för samtalets alla 

delar kan se att eleverna får bättre insikt i sitt eget lärande, känner sig mer engagerade i sitt 

högre betyg eller att de nu kan man se kopplingen mellan målen och vad lärarna skriver i sina 

på att eleverna ser en tydlig koppling till de skriftliga omdömen de får och således även till de 

Om lärarna tar varje tillfälle i akt, att kommentera vilken förmåga eleven visar eller inte 

menar jag att man vid skriftliga inlämningar och muntliga redovisningar skall, som lärare, ta 
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sig tid att kommentera vilka förmågor man ser och dessutom bör man peka på vilka förmågor 

just det som är vårt uppdrag, att syfta framåt och uppmuntra eleverna till utveckling, oavsett 

Enkäten skulle utvärdera hur föräldrarna ser på sitt barns utveckling, hur de ser på samtalets 

tre olika delar, men även om de har fått bättre insyn i skolans sätt att bedöma och betygssätta 

elever

En enkätundersökning bland eleverna, med betoning på efterarbetet till samtalen, skulle 

enkäten få ge förslag på hur bra återkoppling ska se ut, kanske ska den se olika ut i olika 

ämnen?

En studie av hur mycket tid det tar för en lärare att utföra en individuell utvecklingsplan 

skulle också behövas, eftersom tidsbristen verkar vara ett av de stora bekymren, enligt många 

kommunikation mellan lärare och elever, som direkt är kopplade till de strävansmål som vi 
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Bilaga 1

Mall inför utvecklingssamtal

Skriv ner de eventuella frågor du har på de aktuella omdömena, fråga berörda lärare och 

Titta på varje ämne för sig, ställ dig frågan vilken av ämnets förmågor du skulle kunna satsa 

Vad kan vårdnadshavarna hjälpa mig med för att nå detta mål? Och Vad kan berörd lärare göra?

Läs igenom vårdnadshavarnas frågor, som de skrivit ner, och notera vilken/vilka lärare som 

Bilaga 2

Matematik  

  

Förmåga att använda matematiska begrepp  

Förmåga att använda matematiska metoder   

Förmåga att lösa matematiska problem   

Förmåga att kommunicera matematik   
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Bilaga 3

Skriftligt Omdöme – Ansvar

 Nästan aldrig  Ibland  Ofta  I stort sett alltid

Uppträder på ett bra sätt mot elever    

Uppträder på ett bra sätt mot personal 

Samarbetar bra med andra elever 

Koncentrerar sig och gör sitt bästa på lektionstid 

Bidrar till en god arbetsmiljö i klassrummet 

Kommer i tid till lektionerna 

Gör hemuppgifter och lämnar in i tid 

Tar ansvar för skolarbetet vid frånvaro 

Bilaga 4

Frågor till föräldrarna.
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Utvärdering av IUP

1= dåligt 2= ganska dåligt 3= bra 4= mycket bra

 1 2 3 4

1= dåligt 2= ganska dåligt 3= bra 4= mycket bra

 1 2 3 4

1= dåligt 2= ganska dåligt 3= bra 4= mycket bra

 1 2 3 4

IUP – ett sätt att nå bättre resultat?

  




