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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
VNRODUEHWHWRFKNRSSODHJQDLQVDWVHUWLOOEHG|PQLQJDURFKUHVXOWDW5DSSRUWHQVXQGHUODJ
VDPODGHVLQYLDGRNXPHQWIUnQ6NROYHUNHWHJQDHUIDUHQKHWHURFKHQHQNlWXQGHUV|NQLQJ
Slutsatserna av detta arbete tyder på att förarbetet och samtalet fungerar bra, medan efterarbetet
RFKXSSI|OMQLQJHQEHK|YHUI|UElWWUDV5DSSRUWHQDYVOXWDVPHGQnJUDI|UVODJSnKXUPDQNDQ
arbeta framåtsyftande för att eleverna ska känna att efterarbetet och uppföljningen av den
LQGLYLGXHOODXWYHFNOLQJVSODQHQXSSQnUGHWV\IWHVRP6NROYHUNHWDYVHU
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E-post: monica.widing@nacka.se

Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

Artikel nummer 8/2009

3

Innehållsförteckning
1. Inledning ........................................................................................................................5
2. Syfte ................................................................................................................................5
3. Metod ...............................................................................................................................5
4. Huvuddel .........................................................................................................................6
4.1 Från kvartssamtal till individuella utvecklingsplaner ..................................................6
4.2 Framväxten av modellen ............................................................................................8
4.3 Modellen ....................................................................................................................8
4.4 Utvärdering av utvecklingssamtal ..............................................................................9
5. Resultat och diskussion ..............................................................................................10
Referenser ........................................................................................................................12
Bilaga 1..............................................................................................................................13
Bilaga 2..............................................................................................................................13
Bilaga 3..............................................................................................................................14
Bilaga 4..............................................................................................................................14
Bilaga 5..............................................................................................................................15
Bilaga 6..............................................................................................................................15

4

Artikel nummer 8/2009

Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

,QOHGQLQJ
En stor förändring som sker i Lpo94, jämfört med föregångaren Lgr80 är hur man ser på
XWYHFNOLQJVVDPWDO'HQVW|UVWDVNLOOQDGHQlULJURYDGUDJDWWPDQJnUIUnQHWWPHULQIRUPDWLYW
VDPWDOYDQOLJHQNDOODWNYDUWVVDPWDOWLOOHWWNRPPXQLNDWLYWVnGDQW<WWHUOLJDUHHQVNLOOQDG
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
I|UHOHYHQ (YDOGVVRQ gYHUJnQJHQIUnQNYDUWVVDPWDOWLOOGDJHQV,83 ,QGLYLGXHOOD
XWYHFNOLQJVSODQHU KDULQWHYDULWHQNHO'HWYLVDUGHQXWYlUGHULQJRPKXUGHLQGLYLGXHOOD
XWYHFNOLQJVSODQHUQDDQYlQGVVRP6NROYHUNHWJMRUGHSnXSSGUDJDYUHJHULQJHQ,GHQ
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
XWPDQDGHGXNWLJDHOHYHUQD 6NROYHUNHW %HKRYHWDYHWWW\GOLJJ|UDQGHNULQJVDPWDOHQ
YHUNDGHI|UPLJXSSHQEDUW(OHYHUVXWYHFNOLQJEnGHVRFLDOWRFKNXQVNDSVPlVVLJWlUQnJRW
VRPYHUNOLJHQLQWUHVVHUDUPLJ'HWWDLQWUHVVHKDUOHWWIUDPWLOOHQPRGHOOVRPXQGHUOlWWDU
XWYHFNOLQJVVDPWDOHWLVLQKHOKHW0LWWLQWUHVVHI|U,83ERWWQDULDWWMDJYLOOHInHOHYHUPHU
engagerade i sin egen utveckling, att de verkligen skulle se kopplingen mellan omdömen och
UHVXOWDW-DJYLOOHSnHWWHQNHOWVlWW¿QQDHQPRGHOOVRPVNXOOHXQGHUOlWWDI|UDOODSDUWHU

6\IWH
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
RPG|PHQRFKUHVXOWDW

0HWRG
0HWRGHQEHVWnULKXYXGVDNDYHJQDREVHUYDWLRQHULVDPEDQGPHGXWYHFNOLQJVVDPWDO0LQ
metod liknar beskrivningen av aktionsforskning (se nedan), men består även av litteraturstudier
NULQJlPQHW2EVHUYDWLRQHUQDKDUMDJJMRUWEnGHVRPOlUDUHI|UlOGHURFKOlUDUNDQGLGDW-DJKDU
även genomfört en enkätundersökning bland mina elever (13 stycken) som under två års tid,
KDIWVDPWDOPHGPLJHQOLJWGHQQDPRGHOO(QNlWHQYDUHQXQGHUV|NQLQJDYKXUHOHYHUQDVnJ
SnI|UDUEHWHWWLOOXWYHFNOLQJVVDPWDOHWVMlOYDVDPWDOHWRFKXSSI|OMQLQJHQDYVDPWDOHWbYHQHQ
PXQWOLJXWYlUGHULQJJHQRPI|UGHV
”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
YHUNOLJKHWXQGHUHQOlQJUHWLGVSHULRG´ %HOOV 'HQnWHUNRSSOLQJPDQInUNDQ
|YHUVlWWDVWLOOI|UlQGULQJDUDQSDVVQLQJDURFKPRGL¿HULQJDU lYHQRPGH¿QLWLRQHURPVnVNXOOH
NUlYDV I|UDWWVHWLOODWWGHQSnJnHQGHSURFHVVHQJ\QQDVSnHWWOnQJVLNWLJWVlWW

+XYXGGHO
-DJNRPPHUQXDWWEHVNULYDIUDPYl[WHQDYPRGHOOHQVMlOYDPRGHOOHQVXWIRUPQLQJRFKHQ
XWYlUGHULQJDYPRGHOOVDPWVDPWDO-DJLQOHGHUI|UVWPHGEDNJUXQGVKLVWRULD

)UnQNYDUWVVDPWDOWLOOLQGLYLGXHOODXWYHFNOLQJVSODQHU
Utvecklingssamtal, eller som det benämndes förut, kvartssamtal har genomgått en stor
I|UlQGULQJGHVHQDVWHGHFHQQLHUQD3nWDOHWYDUVDPWDOHQLKXYXGVDNLQIRUPDWLYDRFK
KDQGODGHWLOOVW|UVWDGHORPUHVXOWDWRFKLEODQGRPGHWVRFLDODEHWHHQGHW9DUHVLJI|UlOGHUHOOHU
HOHYYDUI|UEHUHGGSnNYDUWVDPWDOHW'HWYDUOlUDUHQVRPK|OOLP|WHW'HWlUI|UVWL/SRVRP
PDQI|UlQGUDUV\QHQSnXWYHFNOLQJVVDPWDO'HQVW|UVWDVNLOOQDGHQOLJJHULDWWPDQVRPUHGDQ
nämnts, gick från ett mer informativt samtal, ofta kallat kvartssamtal, till ett kommunikativt
VnGDQW(QDQQDQVNLOOQDGPDQNDQVHlUDWWNYDUWVVDPWDOHQNXQGHVHVLKXYXGVDNVRPHQ
utvärdering av elevens prestation, medan utvecklingssamtalen även ska ses som en möjlighet
WLOOHWW|SSHWVDPWDORFKHQXWYHFNOLQJI|UHOHYHQ (YDOGVVRQ 1RWHUDVE|UDWWGHWLQWHYDU
förrän i SOU 1977:9 ( 1977) som det poängterades att eleven skulle närvara och vara delaktig i
NYDUWVVDPWDOHW6DPWDOHWNXQGHDOOWVnXWI|UDVXWDQHOHYHQVQlUYDURI|UHnU
I samband med att man förändrade betygssystemet i Sveriges skolor, från relativa betyg
WLOOPnORFKNXQVNDSVUHODWHUDGHVnGDQDNRPNUDYHQSnW\GOLJDPnOI|UGHROLNDQLYnHUQD
+|VWWHUPLQHQ¿FNGHI|UVWDHOHYHUQDEHW\JHQOLJWGHWQ\DV\VWHPHW 
6RPOlUDUHLÀHUDROLNDNRPPXQHUKDUMDJWLOOVDPPDQVPHGHOHYHURFKLYLVVPnQI|UlOGUDU
arbetat fram en modell som ska underlätta arbetet före, under och efter ett utvecklingssamtal
VHELODJD ,*UXQGVNROHI|URUGQLQJHQNDQPDQOlVD´,QIRUPDWLRQHQYLGXWYHFNOLQJVVDPWDOHW
ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och
NXUVSODQHUQD9LGXWYHFNOLQJVVDPWDOHWVNDOlUDUHQLHQVNULIWOLJLQGLYLGXHOOXWYHFNOLQJVSODQ
ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven
InUXQGHUYLVQLQJL´ *UXQGVNROHI|URUGQLQJHQ8WYHFNOLQJVVDPWDO 0LQVWHQ
gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens
NXQVNDSVXWYHFNOLQJElVWNDQVW|GMDV XWYHFNOLQJVVDPWDO 6DPWDOHWVNDVnOHGHVVHVVRPHWW
trepartssamtal som bör ge ömsesidig information och leda fram till ömsesidiga åtaganden
RPGHWDQVYDUVRPSDUWHUQDKDUI|UDWWHOHYHQVNDQnPnOHQ6nGDQD|YHUHQVNRPPHOVHU
PHOODQOlUDUHQHOHYHQRFKHOHYHQVYnUGQDGVKDYDUHVNDGRNXPHQWHUDVLXWYHFNOLQJVSODQHQ
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Detta ska ses som en bekräftelse på och ett ansvarskontrakt om vad som överenskommits
5HJHULQJVNDQVOLHW 
'HQMXOLNRPHQQ\XWIRUPQLQJDYGHQLQGLYLGXHOODXWYHFNOLQJVSODQHQ'HQ\D
tilläggen innebär sammanfattningsvis att den individuella utvecklingsplanen inte längre ska
YDUDHQEDUWIUDPnWV\IWDQGH'HQE|UGRFNYDUDHQOLJW6NROYHUNHWVDPPDQIDWWDQGHJlOODQGH
vilka förmågor eleven ska utveckla och beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera
HOHYHQVIRUWVDWWDNXQVNDSVXWYHFNOLQJ'HQVNDXWWU\FNDSRVLWLYDI|UYlQWQLQJDURFKXWJnIUnQ
HOHYHQVI|UPnJRULQWUHVVHQRFKVWDUNDVLGRU3ODQHQVNDIRUWVlWWQLQJVYLVlYHQLQQHKnOODHQ
redogörelse för vilka insatser som behövs för att eleven ska uppnå de mål som minst ska nås
HQOLJWOlURSODQHQRFKNXUVSODQHUQD'HQ\DGLUHNWLYHQW\GOLJJ|UYLONHWDQVYDUHOHYHQVNRODQ
RFKYnUGQDGVKDYDUHQKDUI|UDWWHOHYHQVNDQnPnOHQ'HW¿QQVLQVNULYHWHQEHVWlPPHOVH
RPDWWlYHQRPG|PHQRPHOHYHQVNXQVNDSVXWYHFNOLQJVND¿QQDVPHGLGHQLQGLYLGXHOOD
XWYHFNOLQJVSODQHQ'HVVDRPG|PHQVNDJUXQGDVSnHQXWYlUGHULQJDYHOHYHQVXWYHFNOLQJL
UHODWLRQWLOOPnOHWLYDUMHlPQH9DUMHOlUDUHEHK|YHUGnVNULYDLQGLYLGXHOODRPG|PHQRPYDUMH
HOHYLYDUMHlPQHVRPPDQXQGHUYLVDUL'HWWDVNDPDQJ|UDPLQVWHQJnQJSHUWHUPLQ(Q
viktig sak som man bör vara medveten om, i samband med utformningen av den individuella
XWYHFNOLQJVSODQHQLGHQNRPPXQDODVNRODQlUDWWGHQlUHQDOOPlQKDQGOLQJ'HQE|UVnOHGHV
LQWHLQQHKnOODLQWHJULWHWVNlQVOLJDXSSJLIWHUVRPRPIDWWDVDYVHNUHWHVV 6NROYHUNHW 
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
H[HPSHONU\VVLHQPDOO(QNODPDOODUDYGHQQDW\SlUUHODWLYWYDQOLJWI|UHNRPPDQGHLVNRORUL
GDJ,/SRIUDPJnUDWWOlUDUHQVNDOOXWJnLIUnQDWWHOHYHUQDNDQRFKYLOOWDHWWSHUVRQOLJWDQVYDU
I|UVLQLQOlUQLQJRFKI|UVLWWDUEHWHLVNRODQ6NRODQVNDOOlYHQVWUlYDPRWDWWYDUMHHOHYXWYHFNODU
HWWDOOWVW|UUHDQVYDUI|UVLQDVWXGLHURFKXWYHFNODUI|UPnJDQDWWVMlOYEHG|PDVLQDUHVXOWDW
De ska även ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och
I|UXWVlWWQLQJDUQD /SR 6NROYHUNHWJMRUGHSnXSSGUDJDYUHJHULQJHQHQXWYlUGHULQJRPKXU
GHLQGLYLGXHOODXWYHFNOLQJVSODQHUQDDQYlQGHV 6NROYHUNHW 0DQJMRUGHEODQGDQQDWHQ
HQNlWXQGHUV|NQLQJLVNRORUL6YHULJHGlUPDQIUnJDGHRPKXUPDQDUEHWDGHPHG,83'HW
framkom, förutom det som redan nämnts, att tyngdpunkten ofta låg på elever som inte uppnått
HOOHUULVNHUDGHDWWLQWHQnPnOHQ1RWHUEDUWlUlYHQDWWIHPSURFHQWDYGHWLOOIUnJDGHOlUDUQDLQWH
XSSUlWWDGHQnJRW,83RFKVnOHGHVDOOWVnLQWHI|OMHU*UXQGVNROHI|URUGQLQJHQ LELG 
'HQVNHGGHHQYLNWLJI|UlQGULQJLJUXQGVNROHI|URUGQLQJHQ7LGLJDUHKDGHPDQ
rekommenderat att en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och
NXUVSODQHUQDERUGHOLJJDVRPJUXQGI|UXWYHFNOLQJVVDPWDOHWPHQQXEOHYGHWW\QJUHNUDY
1XVNDHQXWYlUGHULQJOLJJDVRPJUXQG3nGHQVNRODGlUMDJGnDUEHWDGHXWWU\FNWHVRUR|YHU
hur tiden skulle räcka till för att genomföra detta, men även efterfrågan av en ”mall” för
JHQRPI|UDQGHWDYHWWXWYHFNOLQJVVDPWDOHIWHUO\VWHV
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
RPG|PHQVRPVNULYVLYDUMHlPQHYDUMHWHUPLQ(WW\WWHUOLJDUHSUREOHPVRPWLOONRPPHU
är hur man ska få tiden att räcka till för planering och uppföljning som medföljer kring ett
XWYHFNOLQJVVDPWDO

)UDPYl[WHQDYPRGHOOHQ
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
EHG|PDVLQDUHVXOWDW'HVNDlYHQNXQQDVWlOODHJHQRFKDQGUDVEHG|PQLQJLUHODWLRQWLOOVLQD
HJQDSUHVWDWLRQHURFKI|UXWVlWWQLQJDU /SR 
Lärarnas uppgift är underlätta elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling och
GHWWDVNDVNHEODQGDQQDWJHQRPXWYHFNOLQJVVDPWDO8WLIUnQNXUVSODQHUQDVNUDYVNDOlUDUHQ
DOOVLGLJWXWYlUGHUDYDUMHHOHYVNXQVNDSVXWYHFNOLQJ'HWVHQDUHVNDOOUHGRYLVDVEnGHPXQWOLJW
RFKVNULIWOLJWI|UHOHYHQRFKKHPPHQGHVVXWRPVNDOOUHNWRULQIRUPHUDV0HGXWJnQJVSXQNWL
föräldrarnas önskemål ska läraren fortlöpande informera både elev och hem om studieresultat
RFKXWYHFNOLQJVEHKRY9LGEHW\JVVlWWQLQJHQVNDDOOWLOOJlQJOLJLQIRUPDWLRQRPHOHYHQV
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen beaktas och en allsidig bedömning av elevens
NXQVNDSHUVNDJ|UDV'HVVDNUDYNDQNlQQDV|YHUPlNWLJDRFKIUnJRURPKXUPDQVNDUlFNDWLOO
RFKKXUPDQVNDOOInWLGWLOOGHWWDXSSVWnU
%HKRYHWDYHQPRGHOODWWI|OMDYl[WHVLJDOOWVWDUNDUHYLONHWVRPUHGDQQlPQWVXWWU\FNWHV
EODQGPLQDNROOHJRUSnGHQVNRODMDJGnDUEHWDGHYLG0nQJDVDPWDOPHGHOHYHUNULQJGHUDV
EHKRYRFKlQQXÀHUGLVNXVVLRQHUPHGNROOHJRUJlOODQGHXWIRUPQLQJRFKWLGVnWJnQJJMRUGHDWW
HWWXWNDVWWLOOHQPRGHOOIRUPDGHV'HWWDXWNDVWKDUVHGDQRPDUEHWDWVYLGHWWÀHUWDOWLOOIlOOHQ
I|UDWWDQWDVLQQXYDUDQGHIRUP VHELODJD 0RGHOOHQVNDOOYDUDOHYDQGHGnXWYlUGHULQJDU
och diskussioner, efter varje samtalsperiod, från både elever, föräldrar och kollegor, skapar ett
EHKRYDYRPIRUPXOHULQJDURFKHYHQWXHOOWQ\DSXQNWHU

0RGHOOHQ
Modellen bygger på att eleven, vid ett par tillfällen innan samtalet, får tid till sitt förfogande
DWWJnLJHQRPGHVHQDVWHRPG|PHQDVRPYDUMHOlUDUHVNDOOKDVNULYLWLQI|UVDPWDOHW2PGHW
är något som är oklart eller om eleven känner att bedömningen är felaktig noteras detta för att
VHQDUHWDVXSSPHGEHU|UGOlUDUH'HWWDVNDOOVNHLQQDQXWYHFNOLQJVVDPWDOHW,0\UVM|VNRODQ
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
HWWPHUEHJULSOLJWVSUnNRFKWLOOHQPHUEHJULSOLJQLYn VHH[HPSHOSnI|UPnJRUQDLPDWHPDWLN
ELODJD (OHYHQIXQGHUDU|YHUYLONHQDYI|UPnJRUQDLUHVSHNWLYHlPQHVRPGHQVNXOOHNXQQD
VDWVDSnMXVWGHQDNWXHOODWHUPLQHQ6HGDQYlOMHUHOHYHQPLQVWWUHDYGHPDWWIRNXVHUDSn'H
valda förmågorna skrivs ner i punktform och vid varje punkt svarar man på följande frågor:
9DGNDQMDJJ|UDI|UDWWQnGHWWDPnO"
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9DGNDQXQGHUYLVDQGHOlUDUHJ|UDI|UDWWKMlOSDPLJ"
9DGNDQYnUGQDGVKDYDUHJ|UD"
6YDUHQQRWHUDVYLGUHVSHNWLYHI|UPnJD(OHYHUQDXSSPXQWUDVlYHQDWWWDHWWPnOVRPEHU|U
GHQSHUVRQOLJDRFKVRFLDODXWYHFNOLQJHQ VHELODJD GHWWDlUGRFNLQJHWNUDY6OXWOLJHQNYDUVWnU
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
,83VRP¿QQVL32'% 32'%lUHWWZHEEDVHUDWSURJUDPLIRUPDYHQGDWDEDVVRPVW|GMHU
EnGHHOHYHQVXWYHFNOLQJRFKSURFHVVHQNULQJXWYHFNOLQJVVDPWDOHW ,QI|UVDPWDOHWLQJnUlYHQDWW
eleven tar med sig en enkät med frågor, som eleverna utformat själva, hem till föräldrarna (se
ELODJD 'HQQDHQNlWEHK|YHUI\OODVLRFKWDVWLOOEDNDWLOOVNRODQLJRGWLGLQI|UVDPWDOHWGn
HOHYHQEHK|YHU¿QQDVYDUSnI|UlOGHUQVIUnJRULQI|UVDPWDOHW'HWVLVWDHOHYHQVNDOOJ|UDHQOLJW
modellen, är att förbereda sig för att själv hålla i sitt eget utvecklingssamtal, som alltid inleds
PHGI|UlOGHUQVIUnJRU$WWI|UlOGUDUQDInULQOHGDKDUVLQJUXQGLDWWPnQJDI|UlOGUDUNlQQHUVLJ
EHVYlUOLJDRPGHIUnJDURFKRHQJDJHUDGHRPGHLQWHIUnJDU'HVVXWRPXSSOHYHUPnQJDRP
I|UlOGUDUQDVIUnJRUOlPQDVWLOOVOXWHWDWWWLGHQLQWHUlFNHUWLOO)|OMDQGHFLWDWEHVNULYHUGLOHPPDW
QlUI|UlOGUDUQDVIUnJRUOlPQDVWLOOVOXWHW(WWI|UOlQJQLQJVHUEMXGDQGHWLOOH[HPSHO´+DUQL
QnJUDIUnJRU"´´9DUGHWQnJRQWLQJDQQDW"´NRPPHUQlVWDQDOGULJQHXWUDOW´,|YHUSURFHQW
av fallen kommer ett sådant erbjudande i en förpackning där läraren samtidigt meddelar att
KDQKRQVMlOYLQWHKDUQnJRWPHUDWWVlJD´ +RIYHQGDKO 3nVnVlWWIUDPNRPPHUDWWP|WHW
QnWWVLWWVOXWRFKHQHYHQWXHOOLQLWLHULQJDY|YULJDIUnJRUVWlOOVLUHODWLRQWLOODWWDYVOXWDVDPWDOHW
)|UlOGHUQNDQGnXSSOHYDDWWOlUDUHQJHUPHGHQDKDQGHQRFKWDUPHGGHQDQGUD LELG
När samtalet är avslutat och målen är inskrivna i PODB kvarstår att se till så att alla
EHU|UGDOlUDUHInULQIRUPDWLRQRPYLONDHOHYHUVRPYDOWPnOLMXVWGHUDVlPQHlPQHQ6\IWHW
med den informationen är att varje lärare, fortlöpande, skall hålla sig uppdaterad om vilka
HOHYHUVRPYDOWPnOLVLWWVLQDlPQHQVDPWDWWYHWDYDGHOHYHQ|QVNDUI|UVSHFL¿NKMlOSDYGHQ
XQGHUYLVDQGHOlUDUHQ

8WYlUGHULQJDYXWYHFNOLQJVVDPWDO
8WYlUGHULQJDYVDPWDOHQE|UJ|UDVHIWHUYDUMHVDPWDOVWLOOIlOOH(OHYHUQDI\OOHULHWW
frågeformulär, inom en månad efter det senaste samtalet, där de uppskattar hur förarbete,
VDPWDORFKnWHUNRSSOLQJIXQJHUDW6YDUHQJHVSnHQJUDGHUDGVNDODPHOODQHWWRFKI\UD)|UVODJ
SnIUnJRUNDQVHVL´8WYlUGHULQJDY,83´ ELODJD ´8WYlUGHULQJDY,83´NRQWUROOHUDUKXU
HOHYHUQDW\FNHUDWWGHWUHGHODUQDI|UDUEHWHVDPWDORFKXSSI|OMQLQJIXQJHUDU´,83±HWWVlWW
DWWQnElWWUHUHVXOWDW"´ ELODJD lUHWWIRUPXOlUVRPYLOOWDUHGDSnHOHYHUQDVXSSOHYHOVHDY
VDPWDOHW'HQVNDYLVDRPHOHYHQInUKMlOSDY,83QI|USODQHULQJDYVLWWVNRODUEHWHRPGHQ
känner att samtalet är personligt och om den tycker att resultaten har förbättrats på grund av
SODQHQ)UnJRUQDEHVYDUDVPHGWUHDOWHUQDWLY
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5HVXOWDWRFKGLVNXVVLRQ
9LGXWYlUGHULQJHQDY,83PHGHOHYHUQDVYDUDGHGHÀHVWDDWWI|UDUEHWHWYDUEUDHOOHUP\FNHW
EUDbQQXÀHUYDUSRVLWLYWLQVWlOOGDWLOOVMlOYDVDPWDOHW0nQJDVYDUDGHDWWXSSI|OMQLQJHQYDU
GnOLJHOOHUP\FNHWGnOLJ
Resultaten visar att den modell som eleverna arbetat med fungerar bra när det gäller
I|UDUEHWHRFKVMlOYDVDPWDOHW'lUHPRWYLVDUUHVXOWDWHWDWWHOHYHUQDlUPLQGUHQ|MGDPHG
HIWHUDUEHWHW,PRGHOOHQ¿QQVLQJHQSXQNWVRPKDUPHGHIWHUDUEHWHWDWWJ|UD
5HVXOWDWHWDYHOHYHQNlWHQlUUHODWLYWEUD'HXWWU\FNWHYLGGLVNXVVLRQHUQDHIWHUnWDWWGH
verkligen förstod hur de skulle nå högre mål och att de verkligen såg kopplingen mellan
|PG|PHQRFKEHW\J
Besvikelsen gällande efterarbetet kan förklaras av att vi lärare inte funnit någon metod för
GHWWD9DUVNDOOWLGHQWDVLIUnQ"9HPVNDOOKnOODLHIWHUDUEHWHW"6NDOODOODWUHHOHYOlUDUHRFK
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
YLOO")UnJRUQDlUPnQJDRFKVYDUHQKDUMDJLQWHIXQQLWlQQX.DQPDQKDXSSI|OMQLQJDY
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
VNRODUEHWHRFKNDQNRSSODVLQHJHQLQVDWVWLOOEHG|PQLQJDURFKUHVXOWDW3nGHQIUnJDQYLOOMDJ
VYDUDMD8WYHFNOLQJHQKRVPLQDHOHYHUKDUHQOLJWEnGHOlUDUQDI|UlOGUDUQDRFKHOHYHUQDVMlOYD
YDULW|YHUYlJDQGHSRVLWLY.RPPHQWDUHUIUnQHOHYHUVRPXWWU\FNHUDWWGHI|UVWnUKXUGHVNDQn
högre betyg eller att de nu kan man se kopplingen mellan målen och vad lärarna skriver i sina
RPG|PHQEOLUHQEHNUlIWHOVHSnDWWPRGHOOHQYLVDUUlWWYlJ
(WWDQQDWV\IWHYDUDWWXQGHUV|NDRPHOHYHUQDNlQGHVLJPHUHQJDJHUDGHLVLWWVNRODUEHWH
bYHQKlUVYDUDUMDJHWWW\GOLJWMD/l[OlVQLQJLQOlPQLQJVDUEHWHQRFK|YHUKXYXGWDJHW
GHOWDJDQGHLVNRODQVDNWLYLWHWHUKDU|NDWI|UGHVVDHOHYHU(QELGUDJDQGHRUVDNWLOOGHWWDlU
VDQQROLNWDUEHWHWPHG,83'LVNXVVLRQHUQDKDUEOLYLWGMXSDUHRFKYLVDUSnUHÀHNWLRQRFK
HIWHUWDQNH(IWHUIUnJDQDYNULWHULHUI|UGHROLNDDUEHWVRPUnGHQDKDU|NDWPDUNDQWYLONHWW\GHU
på att eleverna ser en tydlig koppling till de skriftliga omdömen de får och således även till de
EHW\JVRPRPG|PHQDUHVXOWHUDUL
.DQHOHYHUQDNRSSODVLQHJHQLQVDWVWLOOEHG|PQLQJDURFKUHVXOWDW"-DVYDUDUMDJlYHQKlU
Om lärarna tar varje tillfälle i akt, att kommentera vilken förmåga eleven visar eller inte
YLVDUWLOOUlFNOLJWEUDVnEOLUGHWW\GOLJWI|UHOHYHUQD+lUKDUYLHWWEUDH[HPSHOSnKXUGHWVND
IXQJHUDNULQJHIWHUDUEHWHRFKXSSI|OMQLQJDYGHQLQGLYLGXHOODXWYHFNOLQJVSODQHQ0HGGHW
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
VRPNDQXWYHFNODV'nInUHOHYHQHQW\GOLJELOGDYYDGGHQNDQRFKGHVVXWRPInUGHQWLSV
RPYDGGHQNDQDUEHWDYLGDUHPHGI|UDWWQnGHK|JUHPnOHQ'HWWDVNDHOHYHQInYLGYDUMH
H[DPLQDWLRQVWLOOIlOOHVNULIWOLJWVRPPXQWOLJWDOOWVnIRUWO|SDQGHXQGHUWHUPLQHQVJnQJ'HWlU
just det som är vårt uppdrag, att syfta framåt och uppmuntra eleverna till utveckling, oavsett
YLONHQQLYnHOHYHUQDEH¿QQHUVLJSn
'HWVNXOOHYDUDP\FNHWLQWUHVVDQWDWWJ|UDHQOLNQDQGHHQNlWXQGHUV|NQLQJEODQGI|UlOGUDUQD
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
NXQQDJHPnQJDWLSVRFKUnGRPVMlOYDXWIRUPQLQJHQDYHQXSSI|OMQLQJ(OHYHUQDVNXOOHL
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
NROOHJRU
(QVOXWVDWVEOLUDWWHWWXWYHFNOLQJVRPUnGHlUVMlOYDXSSI|OMQLQJHQDYVDPWDOHW5XWLQHUI|U
kommunikation mellan lärare och elever, som direkt är kopplade till de strävansmål som vi
WLOOVDPPDQVXWDUEHWDWLGHQLQGLYLGXHOODXWYHFNOLQJVSODQHQEHK|YHUGlUPHGXWIRUPDV
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Bilaga 1
Mall inför utvecklingssamtal
8WYlUGHUDI|UHJnHQGHWHUPLQVXSSVDWWDI|UPnJRU6YDUDSnIUnJDQ8SSQnGGHMDJPLQDPnO"
2PLQWHYDUI|U"1RWHUDVYDUHWL,83ERNHQRFKVHQDUHlYHQL32'%Q
*nLJHQRPGHVHQDVWHRPG|PHQD.RQWUROOHUDRPGHWlUQnJRWVRPGXW\FNHULQWHVWlPPHU
Skriv ner de eventuella frågor du har på de aktuella omdömena, fråga berörda lärare och
QRWHUDVYDUHQLGLQ,83ERN
Titta på varje ämne för sig, ställ dig frågan vilken av ämnets förmågor du skulle kunna satsa
SnDWWXWYHFNODMXVWQX
6NULYQHULGLQ,83ERNHQI|UPnJDLYDUMHlPQHVRPGXVNXOOHIRNXVHUDSnQX
9lOMWUHlPQHQVI|UPnJRUVRPGXVNDOOVDWVDSnGHQQDWHUPLQ
9LGYDUMHYDOGI|UPnJDVYDUDSnI|OMDQGHWUHIUnJRU9DGNDQMDJJ|UDI|UDWWQnGHWWDPnO"
Vad kan vårdnadshavarna hjälpa mig med för att nå detta mål? Och Vad kan berörd lärare göra?
*|URYDQVWnHQGHSXQNWI|UDOODWUHlPQHQGXYDOW
6NULYLQYDOGDI|UPnJRURFKYDGVRPVNDJ|UDVDYHOHYI|UlOGHURFKOlUDUHL32'%Q
Läs igenom vårdnadshavarnas frågor, som de skrivit ner, och notera vilken/vilka lärare som
EHK|YHUNRQWDNWDVI|UDWWNXQQDEHVYDUDGHVVDIUnJRU(IWHUNRQWDNWPHGEHU|UGDOlUDUHQRWHUDV
VYDUHQL,83ERNHQ
)XQGHUDSnRPGHW¿QQVQnJRWSHUVRQOLJWPnOVRPGXYLOOXWYHFNODGHQQDWHUPLQ2PVnlU
IDOOHWEHVYDUDVDPPDIUnJRUVRPK|UWLOOGHDQGUDI|UPnJRUQD
6DPPDQIDWWDDOOWLQI|UVDPWDOHW
)|UEHUHGGLJSnDWWVMlOYKnOODLXWYHFNOLQJVVDPWDOHWVRPVNDSnJnFLUNDPLQXWHU7lQN
SnDWWVDPWDOHWVNDLQOHGDVPHGI|UlOGUDUQDVIUnJRU

Bilaga 2
Matematik
Förmåga att använda matematiska begrepp
Förmåga att använda matematiska metoder
Förmåga att lösa matematiska problem
Förmåga att kommunicera matematik
)|UPnJDDWWDQDO\VHUDRFKUHÀHNWHUDNULQJPDWHPDWLN
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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
+DUPHGVLJUlWWDUEHWVPDWHULDO
bUDNWVDPRPVNRODQVPDWHULDO
+nOOHURUGQLQJRFKSORFNDUXQGDQ
Gör hemuppgifter och lämnar in i tid
Tar ansvar för skolarbetet vid frånvaro

Bilaga 4
Frågor till föräldrarna.
9DGYLOOGXYHWDRPPLJRFKPLQVNROJnQJ"
9LONDEUDHJHQVNDSHUKDUMDJ"
9LONDHJHQVNDSHUEHK|YHUMDJWUlQDPHUSn"
bUGHWQnJRWDQQDWGXIXQGHUDU|YHUVRPGXYLOODWWYLVNDWDXSSYLGXWYHFNOLQJVVDPWDOHW"
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%LODJD
Utvärdering av IUP
+XUW\FNHUGXDWWI|UDUEHWHWLQI|UVDPWDOHWIXQJHUDU"
1= dåligt

2= ganska dåligt

3= bra

4= mycket bra

2

3

4

2= ganska dåligt

3= bra

4= mycket bra

2

3

4

2= ganska dåligt

3= bra

4= mycket bra

2

3

4

1

+XUIXQJHUDUVMlOYDVDPWDOHW"
1= dåligt
1

+XUIXQJHUDUnWHUNRSSOLQJHQHIWHUVDPWDOHW"
1= dåligt
1

%LODJD
IUP – ett sätt att nå bättre resultat?
0DUNHUDHWWNU\VVSnUHVSHNWLYHOLQMHGlUGXW\FNHUDWWGHWVNDOOYDUD'XNDQVlWWDNU\VV
PLWWHPHOODQWYnDOWHUQDWLY
7\FNHUGXDWWGHQLQGLYLGXHOODXWYHFNOLQJVSODQHQKMlOSHUGLJDWWSODQHUDGLWWVNRODUEHWH"


-D





,EODQG 



1HM

.lQQHUGXDWWXWYHFNOLQJVVDPWDOHWKDQGODURPMXVWGLJ"
-DDOOWLG



,EODQG 



1HM

+DUGLQDUHVXOWDWI|UElWWUDWVWDFNYDUHDWWYLMREEDWSnGHWWDVlWW"
-DDEVROXW



9HWHM 



1HM
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