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Titel 

En kvalitativ studie om hur vårdnadshavare får formativ information på utvecklingssamtal 
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A qualitative case study about how guardians get formative information in connection to discussions about pupils’ individual development 

Författare  

Mathias Axelson 

 

Sammanfattning  

Syftet med detta examensarbete är att genom semistrukturerade intervjuer samt observationer av utvecklingssamtal belysa hur vårdnadshavare 

får information med en formativ funktion angående deras barns kunskapsutveckling. Observationerna och intervjuerna har genomförts på en 

årskurs 6-9 skola i Mellansverige. Totalt sex utvecklingssamtal med fyra olika mentorer observerades under vårterminen 2009. Innehållsanalys 

har använts för att kategorisera data. 

Resultatet visar att det under utvecklingssamtalen tas upp fyra kategorier av information; Socialt samspel, lektionsinnehåll, akademiska 

prestationer samt övrigt. De akademiska prestationerna har kategoriserats i summativa eller formativa kommentarstillfällen. Formativ 

bedömning kan delas upp i tre delar; nuläget, strategi samt mål.  Eftersom samma data gällande nuläget kan ha en summativ och formativ 

funktion användes begreppet ”strategi” för att särskilja dessa. För att data skulle placeras i kategorin formativ information krävdes att 

kommentarstillfället innehöll en strategi. När det gällde elevernas akademiska prestationer togs summativ information upp vid 35 

kommentarstillfällen och vid 14 kommentarstillfällen togs formativ information upp under dessa utvecklingssamtal. De flesta av dessa 

formativa kommentarstillfällen hade ett (högre) betyg som mål. Vid endast fyra kommentarstillfällen kan man säga att målet beskrev vart eleven 

är på väg i sitt lärande. 

Betydelsen av att mentorer och vårdnadshavare är förberedda inför samtalet diskuteras. Även vilken typ av information som vårdnadshavarna 

har inför utvecklingssamtalet samt hur de tillgodogör sig denna tas upp.   
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1. Inledning 

Jag arbetade som lärare år 2008 då skriftliga omdömen infördes. Skolverket kom då ut med 

allmänna råd och kommentarer gällande den individuella utvecklingsplanen (IUP) med 

skriftliga omdömen. I dessa råd till skolans personal stod bland annat följande: 

”Bedömningarna ska ha en formativ funktion, vilket innebär att de ska stödja elevens 

fortsatta lärande och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter. En sådan bedömning 

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. Bedömningens syfte är att fastställa var eleverna befinner sig i sitt 

lärande och med en tydlig inriktning mot läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot. 

Den ska också vara underlag för undervisningens utformning för att stödja elevernas 

fortsatta utveckling mot målen. I detta arbete skall elev och vårdnadshavare vara delaktiga.” 

(Skolverket, 2008, s. 14f) 

Formativ bedömning som begrepp var nytt i lärarkåren vid den tiden men det som drog till 

sig mitt intresse som ämneslärare och mentor var hur vårdnadshavare skulle kunna vara 

delaktiga i denna bedömning som sker under arbetets gång. Då inte bara som en mottagare 

av information utan som aktörer. Gällande delaktigheten presenterar Skolverket i samma 

skrift grundskoleförordningens 7 kap §2 vilken jag här återger en del av: 

”Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 

skolgång. Minst en gång per termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett 

utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling kan stödjas. 

Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens 

utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. 

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig IUP 

1. Ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som 

eleven får undervisning i, och 

2. Sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt 

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. 

… Överenskommelser mellan läraren, eleven och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska 

alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.” 

Jag tolkade detta som att en viktig del av vårdnadshavares delaktighet sker vid 

utvecklingssamtalet. Detta skapade genast ett stort antal frågor hos mig både hur jag 

praktiskt skulle kunna genomföra detta men även hur andra lärare skulle gå tillväga. I denna 

studie har jag studerat några av dessa frågor. Vårterminen 2009 genomförde jag ett antal 

observationer och intervjuer som denna studie grundas på. Att de skedde vid just denna 

tidpunkt är värt att ha i åtanke vid läsning av studien. Grundskolan har sedan dess fått en ny 

läroplan LGR 11 och begreppet formativ bedömning är inte längre ett nytt begrepp inom 

svensk grundskola. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur vårdnadshavare får information med en formativ 
funktion angående deras barns kunskapsutveckling i samband med utvecklingssamtalet. 

Frågeställningar: 

 Vilken typ av information tas upp och diskuteras på utvecklingssamtalet?  

 Hur kan denna information relateras till begreppet Formativ bedömning? 

1.2 Bakgrund 

I och med läroplanen för grundskolan som utkom 1994 (LPO 94) skapades 

utvecklingssamtalen vars fokus ligger på elevernas fortsatta utveckling både kunskaps-

mässigt och socialt.  Det skulle bli ett trepartssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare 

istället för envägs-information från läraren. Från 2005 skulle utvecklingssamtalet 

kompletteras med en IUP.  

 2007 publicerade Skolverket en analys benämnd ”Hur används individuella 

utvecklingsplaner? En studie efter införande av nya bestämmelser”. Den presenteras i detta 

arbete under rubriken Tidigare forskning. Under höstterminen 2008 infördes skriftliga 

omdömen som fick vara betygsliknande. 2008 gav Skolverket ut ”Allmänna råd och 

kommentarer angående den Individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, 2008”. 

Dessa råd riktade sig till lärare, skolledare och övrig personal i grundskolan samt dess 

huvudmän. Deras syfte var att ge vägledning och stöd i upprättande av IUP. Det är tydligt att 

de bygger på formativa tankar som t ex Stiggins för fram. Skolverket tar bland annat upp att 

lärarens konkreta och kontinuerliga återkoppling till eleven i det dagliga arbetet är av stor 

betydelse för elevens kunskapsutveckling enligt forskningen. De tar även upp att ”de 

kunskaper och förmågor som ska bedömas och vilka mål att sträva mot som undervisningen 

inriktas mot ska vara kända av elev och vårdnadshavare så att de vet vad lärandet syftar till 

och ska få för resultat”. IUP skall vara ett stöd för elevens lärande och bland annat motivera 

eleven genom att innehålla realistiska målsättningar som gör dennes arbete meningsfullt, 

begripligt och hanterbart. Tanken med IUP är att ”stärka elevens och vårdnadshavarens 

delaktighet”. Den ”skall 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 nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavare kan ansvara för.”  (Skolverket, 

2008, ss. 6, 12ff) 

I samband med bedömning tar Skolverket upp begreppet formativ funktion vilket citeras i 

inledningen av denna uppsats. Som tidigare nämnts väckte de allmänna råden frågor hos mig 

och antagligen många andra eftersom Skolverket ett år senare, dvs hösten 2009 publicerade 

”IUP-Processen – Arbetet med den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, 

stödmaterial”. Materialets syfte var återigen att stödja arbetet med IUP och skriftiga 

omdömen men denna gång tydligt riktat till lärare. Man kan väl kortfattat säga att 

stödmaterialet omfattar samma saker som de allmänna råden från 2008 men gör det på ett 

mycket mer utförligt sätt och ger exempel vilket inte fanns med i skriften från 2008. En enkel 
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jämförelse av antalet sidor visar att de allmänna råden från 2008 innehåller 22 sidor 

inklusive bilagor, Skolverkets stödmaterial från 2009 innehåller 82 sidor. En nyhet i 2009 års 

stödmaterial är att summativ och formativ bedömning får ett enskilt kapitel.  

Några förtydliganden som görs är att de skriftliga omdömena ska beskriva hur långt eleven 

kommit i sin kunskapsutveckling och visa hur denne kan komma vidare i sitt lärande inom 

varje ämne. De skriftliga omdömena måste vara tydliga så att elev och vårdnadshavare 

förstår innebörden och kan vara delaktiga i skapandet av den framåtsyftande delen av IUP. 

Den framåtsyftande delen behöver inte skrivas ämnesvis och den skrivs oftast under 

utvecklingssamtalet. Målen i den framåtsyftande delen ska fokusera på nästa steg i elevens 

lärande, dvs vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas, och inte handla om vad eleven 

ska göra. (Skolverket, 2009a, s. 66)  Från ett formativt perspektiv betyder det att Skolverket 

förtydligar att strategi och mål inte är samma sak. Mål och strategi flyter ofta ihop i 

praktiken vilket tas upp senare i denna uppsats. 

Under hösten 2009 publicerade Skolverket även ett stödmaterial till rektorer: ”Rektors 

arbete med IUP – stöd för analys av utvecklingsbehov”. Det innehöll ett fyrtiotal frågor 

rektorer kunde ställa sig för nulägesanalys, samt förslag på hur man skulle kunna arbeta 

vidare med IUP och skriftliga omdömen. Skolverket skriver att materialet kommer att vara 

relevant även efter att LGR 11 trätt i kraft. Jag kommer här att ta upp de sex frågor som har 

en direkt koppling till min uppsats:  

 ”Lärarnas bedömningar har en formativ funktion, dvs bedömningen beskriver vad 

eleven kan, vad som behöver utvecklas vidare och hur detta kan stimuleras. 

 Föräldrarna får vid utvecklingssamtalet en tydlig information om elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

 Lärarna tar ansvar för att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal mellan lärare, 

elev och vårdnadshavare som leder fram till en plan för hur skolan ska främja elevens 

fortsatta lärande samt vad eleven kan ta ansvar för. 

 De nationella målen är kända för elev och vårdnadshavare.  

 I samband med utvecklingssamtalet beskriver lärarna vilka nationella mål som har 

konkretiserats i undervisningen.  

 Utvecklingssamtalet mellan elev, lärare och vårdnadshavare är ett samtal kring hur 

elevens fortsatta utveckling i riktning mot målen bäst kan främjas.” (Skolverket, 

2009b, s.10-12) 

Sammantaget i de tre ovanstående skrifterna så fokuserar Skolverket mest på dokumenten 

och mindre på själva utvecklingssamtalen. De allmänna råden från hösten 2008 som var 

aktuella när mina observationer och intervjuer gjordes var inte tillräckliga. Man kan se det 

genom att Skolverket inom ett år gav ut två nya skrifter med samma tema där bland annat 

begreppen summativ och formativ bedömning utvecklades. Skolverket ägnade ett stycke åt 

begreppet formativ bedömning i sina ”Allmänna råd och kommentarer gällande den 

individuella utvecklingsplanen (IUP) med skriftliga omdömen”, det återges i sin helhet i 

inledningen till denna uppsats. I det hösten 2009 utkomna stödmaterialet; ”IUP-processen – 

Arbetet med den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen” ägnas fem sidor åt 

begreppen formativ och summativ bedömning.  
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1.3 Begreppen formativ och summativ bedömning 

2008 presenterade Skolverket begreppet formativ bedömning. En utvidgad beskrivning kom 
under hösten 2009. Skolverket tar då upp att summativ bedömning sker efter att ett 
arbetsområde har avslutats och innebär att en värdering av elevens kunskaper görs. Detta 
sker i de senare årskurserna i grundskolan genom betyg. 

Skolverket tar upp två syften med formativ bedömning; att vägleda läraren samt vägleda och 
stimulera elevens fortsatta lärande. Formativ bedömning sker enligt Skolverket under 
arbetets gång i en fortlöpande process. ”Den formativa bedömningen ger information om 
vad som är nästa steg i elevens kunskapsutveckling.”  (Skolverket, 2009b, s. 11) Detta skall 
vara kopplat till de nationella målen och den lokala pedagogiska planeringen. 

Skolverket anser att det inte råder någon ”motsättning mellan summativ och formativ 

bedömning. I den individuella utvecklingsplanen ingår både att bedöma resultatet av 

lärandet och bedöma för att stimulera till fortsatt lärande. Båda formerna av bedömning 

behövs men de har olika funktion och syfte.” (Skolverket, 2009a, s. 37) 

Jag kommer nu att gå igenom vad bedömningsforskningen skriver om summativ- och 
formativ bedömning och innebörden av dessa begrepp. När det gäller formativ bedömning 
så tas även begreppets utveckling upp. Begreppet summativ bedömning behandlas 
framförallt för att särskilja det från och definiera formativ bedömning.  

Wiliam och Leahy (2007, s.30f) skriver om tre funktioner (syften) som bedömning har inom 

utbildning:  

 Att stödja lärande (formativ).  

 Att certifiera individers prestationer eller potential (summativ).  

 Att utvärdera kvalitén på utbildningsinstitutioner, program eller läroplaner 

(utvärderande).  

Dessa tre olika syften fungerar inte alltid tillsammans. T ex när man ”lär ut till (nationella) 

proven” för att höja resultaten så gör det att man får fram data som i princip är oanvändbara 

för att stödja lärande. Wiliam och Leahy (2007, s.39) skriver även: “… we have argued that 

the terms ’formative’ and ’summative’ apply not to the assessment themselves, but to the 

functions they serve. As a result, the same assessment can be both formative and 

summative.”  
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Airasian och Russell (2008, s.124) presenterar skillnader mellan formativ och summativ 

bedömning på detta sätt (Min översättning): 

 Formativ Summativ 

Syfte Att övervaka och guida en 
process medan processen 
fortgår. 

Att bedöma resultatet av en 
process när den är klar. 
 

Tid för bedömningen Under processen Efter processen 

Typ av bedömningsteknik Informella observationer, 
tester, hemläxor, frågor och 
arbetspapper 

Formella prov, projekt och 
uppsatser 

Hur bedömningsinformationen 
används 

Förbättra och förändra en 
process när den fortfarande 
pågår  

Bedöma det övergripande 
resultatet av en process; 
betygssätta, placera 
(Nivågrupper), intagning  

 

Enligt Brookhart (2007, s.45) hävdar Crooks (1988) att man måste separera formativ och 

summativ bedömning därför att om formativ bedömning skulle räknas i en elevs betyg så 

skulle eleven fokusera mindre på den formativa återkopplingen och lära sig mindre av den 

än om återkopplingen bara var i lärande syfte. Brookhart tar i sammanhanget upp att en 

erfarenhet som många lärare har, är att eleverna fokuserar mer och mer på betyg ju äldre de 

blir.  

Andra författare menar att formativ och summativ bedömning är två delar av en helhet 

(elevens lärande). Om bedömningsinformation ses som formativ eller summativ beror på 

mottagaren och tiden. Från en lärares synvinkel kan resultaten från en summativ bedömning 

i slutet av ett arbetsområde vara en del av en elevs betyg, men kan även hjälpa till att 

identifiera elever som har svaga förkunskaper för fortsatt lärande. Från en elevs synvinkel 

engagerar sig framgångsrika elever i självutvärderingsprocess och funderar över hur de kan 

använda den summativa betygsinformationen i sitt framtida lärande (Brookhart, 2007, s. 45). 

En summativ bedömning är en bedömning som sker efter att ett moment eller 

undervisningsområde är avslutat. Elevens prestation summeras till ett sammanfattande och 

summerande omdöme som i de högre årskurserna utformas som ett betyg. (Skolverket, 

2009a, s. 37) Summativ bedömning kallas även ibland för formell typ av bevis. De skall 

användas för att kunna förklara och försvara ett omdöme. Summativ bedömning ligger till 

grund för officiella bedömningar gällande t ex betyg, nivågruppering, stödbehov mm. 

Airasian och Russell (2008, s.124f) menar att officiella bedömningar är mycket betydelsefulla 

för elever, vårdnadshavare samt allmänheten. De citerar en lärare: ”Test scores are like the 

currency of the classroom for many of them.” (ibid, s.126) Airasian och Russel tar upp att 

betyg och annan offentlig dokumentation ofta är det enda bevis vårdnadshavare har 

angående hur det går för deras barn i skolan. 
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Enligt McMillan (2007, s.1f) används summativ bedömning huvudsakligen för att övervaka 

och dokumentera elevprestationer. De används för att kunna jämföra skolors resultat genom 

t ex nationella prov. Han menar att detta pressar lärare att fokusera mer och mer på att 

använda klassrumsbedömning till att förbereda eleverna för nationella prov.  

       1.3.1 Formativ bedömning 

Airasian och Russell (2008, s.123f) beskriver formativ bedömning på följande sätt:  

”Much of the evidence that supports teachers’ decisions comes from informal observations 

and perceptions. Rarely written down or saved in formal records, this information is used to 

guide teachers’ interactions with students… Such informal assessments are used primarily to 

“form” or alter ongoing classroom processes or activities; for that reason, they are called 

formative assessments. They provide information when it’s still possible to influence or 

“form” the everyday processes that are the hearth of teaching.” 

McMillan (2007, s.1) tar upp att termen formativ bedömning har blivit ett populärt ord inom 

utbildning. Ibland betyder termen ’klassrumsformativ bedömning’ (läraren korrigerar under 

lektionen); vid andra tillfällen kan det betyda något liknande ’använda elevprestationsdata 

för att delge instruktioner’ eller ’referensbedömning’. Airasian och Russell (2008) delar upp 

det på liknande sätt i två typer av bedömning.  Som vi kan se i citatet ovan har de har dock 

en annan syn än McMillan när denne skriver att formativ bedömning ger en struktur där 

lärares beslut angående nästa steg baseras på noggrant insamlade och tolkade bevis.  

Man kan alltså säga att det finns två innebörder av formativ bedömning. En av tolkningarna 

’klassrumsformativ bedömning - läraren korrigerar under lektionen’ används direkt i 

klassrummet genom att läraren agerar på olika sätt. Airasian och Russell (2008, ss.79-124) 

talar här om ’instruktionsbedömning’ eftersom det sker under instruktionen dvs lektionen 

(mestadels formativt). 

Ett exempel: Lisa pratar med Anna. Läraren säger till Lisa att sluta prata. Läraren får samma 

fråga från flera elever när de arbetar självständigt, läraren bryter arbetet för att hålla en ny 

genomgång. Läraren läser av ansiktsuttryck, uppmärksamhet mm. 

Den andra varianten ”använda elevprestationsdata för att delge instruktioner” eller 

uttrycket ’referensbedömning’ som McMillan använder är enligt honom en variant av 

summativ bedömning. Airasian & Russell kallar det ’Planeringsbedömning’ som sker utanför 

klassrummet (både summativt och formativt). 

Exempel : Klassen fick ett lågt resultat på det senaste provet. Läraren planerar vilka mål och 

vilket innehåll denne skall använda framöver. Målet är att höja elevernas resultat på t ex ett 

nationellt prov vilket skulle betyda att eleverna lärt sig mer. Airasian och Russell menar att 

summativt och formativt kan samverka, något som McMillan inte håller med om.  

       1.3.1.1  Bedömning för lärande  

I USA används termen formativ bedömning ofta för att beskriva en bedömning som används 

för att ge information om hur eleven kommer att lyckas på statliga prov – något som kan 
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beskrivas som ’tidig-varning summativ’. Vid andra tillfällen används termen för att beskriva 

feedback som ges till eleven för att tala om för eleven vad den hade rätt och fel på, ibland 

kallat ’få kunskap om resultat’. Det verkar då som att en bedömning är antingen summativ 

eller formativ men så är det inte. Den kan användas både summativt och formativt. Vilket 

betyder att termerna beskriver hur informationen från bedömningen används. Wiliam och 

Leahy (2007, s.31) använder termen formativ inte för bedömningen i sig eller syftet med 

bedömningen utan funktionen som bedömningen uppfyller. En bedömning är formativ när 

informationen förs tillbaka i systemet och används för att förbättra systemet på något sätt. 

Bedömningen formar inriktningen på förbättringen. Man kan tala om en formativ funktion. 

Brookhart (2007, s.43ff) har tittat på begreppet formativ bedömning och hur det har 

utvecklats i flera steg från 1967 till idag: 

1967 – Information om lärande processen, 

1971 – som lärare kan använda för beslut om undervisning,  

1983-1989 – och elever kan använda för att förbättra sin egen prestation,   

1987-1998 – vilket motiverar eleverna. 

Nyligen har det skett ett skifte till att se elevens roll mer aktivt både som subjekt och objekt 

när det gäller formativ bedömning. Termen som vanligtvis används nu är formativ 

bedömning (formative assessment) eller bedömning för lärande (assessment for learning) 

och inte formativ utvärdering som användes tidigare. (Wiliam & Leahy 2007, s.29) 

När Brookhart (2007, s.44f) undersöker källhänvisningarna i artiklar som fokuserar på 

elevens roll vid formativ bedömning så visar det sig att nästan samtliga citerar Sadler 

(1983,1989). Sadler såg tre steg i den formativa återkopplingscirkeln:   

 Uppmärksamma (se) målen.  

 Tänka ut strategier för att nå målen.  

 Granska skillnaden mellan aktuell och önskad prestation 

Enligt Brookhart tog Black och Wiliam (1998) vid där Sadler (1983) slutade; att elever 

uppmärksammar att det är ett glapp mellan aktuell och önskad prestation. Black och Wiliam 

definierade kärnan i formativ bedömning som två handlingar (Brookhart, 2007, s.44f): Eleven 

måste inse att det är ett glapp mellan nuvarande och önskad prestation. Eleven måste 

handla effektivt för att nå önskad prestation. 

Wiliam och Leahy (2007, s.32-38) tar upp Ramaprasads (1983) definition av formativ 

bedömning. Ramaprasad använder begreppet feedback. Formativ bedömning kan inte skiljas 

från dess instruktionella konsekvenser och bedömningar är bara formativa i den grad som de 

påverkar lärande. Ramaprasads definition leder till tre huvudprocesser gällande 

instruktioner:  

 Avgöra var den lärande (eleven) är i sitt lärande.  

 Avgöra vart de (eleverna) är på väg.  

 Avgöra vad som behöver göras för att få dem (eleverna) dit (att nå målen) 
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Dessa huvudprocesser eller steg pågår i en formativ återkopplingscirkel vars syfte är att 

förbättra elevens lärande. Hur snabbt denna återkopplingscirkel sker har betydelse för 

lärandet. Wiliam och Leahy menar att de olika konkurrerande användningarna av termen 

formativ bedömning kan överbryggas genom att erkänna att alla bedömningar kan vara 

formativa så länge som de används för att göra förändringar i instruktioner, men att den 

viktiga skillnaden mellan bedömningar är längden på anpassningscykeln. De för fram att det 

finns tre typer av denna återkopplingscirkel: Kort cykel som tar mellan 5 sekunder till en 

timme och sker under lektionen, medelcykeln som sker mellan lektioner tar mellan en till 

fjorton dagar samt den långa cykeln som tar fyra veckor till ett år. Den långa cykeln kan 

användas för att anpassa läroplanen och för framtida elever men har generellt sett 

begränsad betydelse för enskilda elevers prestationer. Den korta cykeln har störst påverkan 

på elevens prestationer. Utvecklingssamtalen sker oftast med 6 månaders cykler, dvs. den 

långa cykeln.  

Tidsaspekten är något som även Stiggins (2007, s.13-18) diskuterar. Formativ bedömning ger 

den information som elev och lärare behöver när de behöver den. Stiggins menar att det 

kanske mest unika med bedömning för lärande är den stora vikt som bör läggas på de beslut 

om lärandet som tas av elev och lärare som ett lag. I det här sammanhanget blir eleverna 

konsumenter av bedömningsinformation, genom att de ser bevis på sin utveckling och för 

att förstå vad nästa steg är. För att få den formativa bedömningen att fungera så skriver han 

att nyckelpunkterna för en kvalitativ bedömning är tydliga: Klart syfte, klara mål, riktiga 

bedömningar, effektiv kommunikation. Formativ bedömning kräver standardbaserade 

läroplanskartor skrivna i lärar-, elev-, och familjevänliga versioner så att vad eleven har lärt 

sig och vad denne skall lära sig härnäst blir tydligt för alla genom hela lärandeprocessen. 

Formativ bedömning kan man inte bara göra en gång per år eller en gång per vecka utan det 

måste ske oavbrutet under lärandeprocessen. 

Williams och Leahy (2007, s.32) anser att det traditionellt har varit lärarens uppgift men det 

är också viktigt att räkna med den lärandes (elevens) egen roll samt deras jämlikar 

(klasskamrater) i dessa processer. De nämner inte vårdnadshavarens roll i detta utan 

fokuserar på det som sker i skolan. 

Det finns alltså en del olika tolkningar gällande vad begreppet formativ bedömning är. 

Wiliam (2015) säger vid en föreläsning att vare sig han eller någon annan har ensamrätt på 

begreppet formativ bedömning eller bedömning för lärande eftersom det utvecklas av 

många människor samtidigt. Wiliam och Leahy (2007, s.39f) anser dock att bedömning är 

formativ när informationen som kommer från bedömningen förs tillbaka in i systemet och 

används för att förbättra systemets (elevens) prestationsförmåga. Bedömning är formativ: 

För individer när de kan använda feedback från bedömningen för att förbättra sitt lärande.  

Brookharts (2007, s.57) slutsats stämmer med Skolverkets syn: ”Formative assessment helps 

give pupils both the information they need to improve and the confidence and self-regulation 

they need to use it. Done well, it does not conflict with external measures of achievement 

(betyg, nationella prov min anmärkning).” 
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2 Tidigare forskning 

Jag har valt att endast gå igenom forskningen i Sverige eftersom olika länders lagar, 

förordningar och regler skiljer sig. Denna uppsats är en beskrivning av en svensk skola som 

ska följa det svenska Skolverkets riktlinjer. Mycket av forskningen har riktat in sig på 

dokumentstudier angående IUP-processen eller vad som skrivits i de skriftliga omdömena. 

Detta är dock av intresse eftersom utvecklingssamtalet är en del av IUP-processen och 

bygger på information från de skriftliga omdömena. 

2.1 Skolverkets rapporter 

Skolverket hade fått i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av bestämmelserna 

om IUP. De gör det i en studie: ”Hur används individuella utvecklingsplaner? En studie efter 

införande av nya bestämmelser. Skolverkets analyser 2007”. En utvärdering baserad på 

dokumentanalys och intervjuer genomfördes under våren och hösten 2006. Under våren 

2007 genomfördes en enkätundersökning där 600 skolor ingick, 200 vardera från 

årskurserna tre, sex och åtta. Studien kommer fram till att IUP bidrar till elevernas 

kompetensutveckling och att eleverna blir delaktiga i utformandet av sitt eget fortsatta 

lärande. (Skolverket 2007, s.17) När det gäller vårdnadshavarna är bilden dock inte 

densamma: 

”En viktig fråga att diskutera är hur relationerna mellan föräldrar, elev och lärare/ 

skolledning ser ut när det gäller möjligheter tillpåverkan i arbetet med IUP. Som nämnts ovan 

är goda kunskaper om målen för verksamheten av stor vikt om man skall kunna påverka vad 

som sker. Skolverkets bild är att lärare och i flera fall även elever är på god väg att höja sin 

målkunskap på ett sätt som kan leda till att många föräldrar blir distanserade och därmed 

inte kan delta i dialogen utifrån samma kunskapsgrund.” (Skolverket, 2007, s.27) 

Det finns här ett problem när det gäller att översätta lärarens/skolans/läroplanens mål så att 

eleven förstår. Risken är att IUP inte blir framåtsyftande med kvalificerade och långsiktiga 

mål utan fylls med korta, konkreta mål som eleven sammanfattat.  

Några andra saker som kan försvåra elevs och vårdnadshavares deltagande i skapandet av 

IUP är att många föräldrar upplever att utvecklingssamtalen ligger för glest och att lärarna 

under utvecklingssamtalet uttalar sig i för allmänna positiva ordalag som ger lite användbar 

information. (Skolverket, 2007, s.21) Ett annat skäl är att IUP är offentliga handlingar vilket 

kan vara ett hinder i kommunikationen och upprättandet av IUP. Skolverket menar dock att 

om lärarna fick mer kompetensutveckling gällande bedömningsförmedling så kommer 

antagligen problemet med att det är en offentlig handling att minska (Skolverket, 2007, 

s.26f). Att IUP-dokumentet är offentlig handling ger även en anledning att anta att det 

diskuteras mer under utvecklingssamtalet som inte skrivs ned i IUP. 

Forskarna Ann-Christine Vallberg Roth och Annica Månsson har gått igenom insamlade IUP 

och kommer bland annat fram till att fokus läggs på vad eleven skall utveckla istället för hur 

lärandet ska gå till. IUP innehåller oftare nulägesbeskrivningar än framåtblickande 

målformuleringar (Skolverket, 2007, s.23). 
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Intressant är att Skolverket även uttalar sig om att bestämmelserna om IUP bör ses över: Det 

bör framgå tydligare att IUP är ett framåtsyftande dokument där läraren vid 

utvecklingssamtalet sammanfattar vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen 

och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna 

(Skolverket, 2007, s.28f). 

2010 kom Skolverket med rapport 340: ”Skriftliga omdömen i grundskolans individuella 

utvecklingsplaner. En uppföljning och utvärdering av skolornas arbete ett år efter reformen” 

Det är en rapport som ger en lägesbeskrivning av skolornas arbete med IUP och skriftliga 

omdömen. Utvärderingen har utförts under vår- och höstterminerna 2009. Underlaget är 

175 IUP från 67 skolor samt en enkät riktad till ca 1500 rektorer och 2700 lärare (Skolverket, 

2010). Majoriteten av de IUP som studerats från vårterminen 2009 lever inte till fullo upp till 

grundskoleförordningens krav på IUP. Det verkar finnas oklarheter om vad en IUP innebär. 

Skolverket tar upp att utvecklingsarbetet när det gäller de skriftliga omdömena har 

intensifierats under hösten 2009 medan den framåtsyftande planen som framförallt görs 

under utvecklingssamtalet inte fått samma uppmärksamhet (Skolverket, 2010, s. 20ff). Något 

som kan bero på att det är enklast för Skolverket och Skolinspektionen att kontrollera och 

det är där deras fokus har legat så här långt på skriftlig dokumentation. Något som skolorna 

är medvetna om. 

Rapportens (studiens) övergripande syfte är att undersöka förekomsten, användningen och 

innehållet i IUP med skriftliga omdömen. Den tar upp fjorton frågor varav en är mer 

intressant för denna uppsats: ”Hur formulerar lärarna omdömen avseende på summativ 

respektive formativ bedömning?” (Skolverket, 2010, s. 16) Skolverket konstaterar att: 

”Analysen visar att de summativa inslagen dominerar i de skriftliga omdömena. I den 

utsträckning formativa omdömen förekommer är de vidare ofta sammanflätade med 

summativa omdömen i ett och samma omdöme.” (Skolverket, 2010, s.25)  

I övrigt från Skolverkets rapport kan nämnas att de slutsatser som skolverket drar utifrån 

utvärderingen är att det finns brister i skolans förmåga att formulera strikta mål och 

kunskapsrelaterade omdömen, att kunna visa vägen om hur en önskad utveckling ska se ut 

samt visa på vilka insatser som behövs för att stödja elevens fortsatta utveckling. Gränserna 

mellan vad som kan betraktas som omdöme, mål eller medel i de ifyllda formuleringarna är 

delvis oklara och överlappande (Skolverket, 2010, s.35, s.63). 

Föräldrarnas delaktighet är mycket begränsad i materialet som Skolverket samlat in. Vilket 

kanske inte är så konstigt eftersom de framförallt studerat skrivna dokument. ”I likhet med 

övriga intervjuade aktörer, lägger föräldrarna som regel inte så stor vikt vid den 

framåtsyftande plan som utformas under utvecklingssamtalens gång… På frågan om hur 

viktiga de mål som ställs upp i planen är för deras barn, har de flesta föräldrar svårt att ge 

svar.” (Skolverket 2010, s.118) 
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       2.2 Skriftliga omdömen 

Andersson (2010) studerade skriftliga omdömen. Han beskriver de skriftliga omdömena som 

en typ av formativ bedömning, dvs en framåtsyftande bedömning, en bedömning som ska 

underlätta och förbereda för en summativ bedömning som betygsättning. Studien som han 

bygger sina antaganden på består av en innehållsanalys av skriftiga omdömen gjord 

vårterminen 2009 samt kompletterade med en frekvensstudie med 1400 elever i samtliga 

årskurser och ämnen. Det gjordes dessutom en enkätstudie med 82 deltagande lärare. Han 

tittar på information som skolor och lärare hade vid införandet, hur innehållet ser ut och på 

lärarattityder.  

Johansson (2011) beskriver innehållet i de skriftliga omdömena utifrån ett formativt 

perspektiv. Hon har analyserat innehållet i 74 skriftliga omdömen gällande årskurserna 7-9 i 

ämnena matematik, engelska och svenska. Hon har tittat på typen av återkoppling som 

eleverna får och använder sig av begreppen uppgiftsrelaterad, processrelaterad, 

metakognitiv samt personlig feedback. Hon har använt sig av de tre formativa delarna, 

nuläget, strategi samt mål även om hon inte benämner dem på detta sätt. 74,3% 

kategoriserar hon som formativa kommentarer, 25,7% som summativa kommentarer. Av 

dessa summativa kommentarer har merparten (18,9%) formativa inslag. Endast 6,8% är rent 

summativa. Inte något av de 74 skriftliga omdömena anses ha metakognitiv feedback 

(Johansson, 2011, s. 29). 

       2.3 IUP-processen 

Höstfält (2015) bygger upp en teoretisk modell ”Resultatinriktad individualisering” som 

beskriver och förklarar vad som pågår när lärare och elever arbetar med utvecklingssamtal, 

skriftliga omdömen och IUP. Höstfält använder data från utvecklingssamtal och individuella 

utvecklingsplaner från grundskolans årskurs 7 och 8 som samlades in vid två tillfällen i två 

skolor. Data samlades in under 2010 och 2011. 

’Resultatinriktad individualisering’ är en process bestående av två huvudkategorier med 

vardera två underkategorier som skall utläsas som att ’eleven utvecklar sin förmåga att’:  

 Hållas ansvarig för synliggörande; Planera och vägleda,  

 Ta ansvar för medvetandegörande: Granska och reflektera.  

Höstfält menar att lärare och elev först arbetar med att eleven skall lära sig planera sitt 

arbete genom att träna studieteknik. Sedan följer strategierna för att vägleda, granska och 

reflektera (Höstfält 2015, s.138). 

Höstfält tar upp att ett utmärkande drag för resultatinriktad individualisering är att elever 

och lärare använder en gemensam terminologi när de talar om hur eleven skall förbättra 

sina resultat (strategier). De talar ”läroplanska”. Det är viktigt med ett gemensamt språkbruk 

så att eleven förstår vad denne behöver göra. (Höstfält 2015, s.82ff) Ett av Läroplanskans 

mest framträdande uttryck är ’förbättra resultat’. Några andra vanliga uttryck är ’mål’ och 

’strategier’. Höstfält skriver att uttrycket strategier inte förekommer i grundskolans första tre 

läroplaner och i LPO 94 endast i engelska, svenska, svenska som andra språk och moderna 
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språk. Lärare använder ofta uttryck från läroplanerna som ’utveckla förmågor’, 

’problematisera’ och ’reflektera’ (Höstfält 2015, s.113f). 

Höstfälts teori har en grund i ett formativt tankesätt. Fokus ligger på processen mellan lärare 

och elev när det gäller arbetet med att skapa strategier för att nå målen. Vårdnadshavare är 

inte lika intressanta från detta perspektiv men Höstfält tar upp att ett vanligt tillfälle att 

förtydliga vad det innebär att arbeta i relation till olika kravnivåer tydliggörs under 

utvecklingssamtalet. Angående strategier nämner Höstfält ”Att få feed-back av läraren” som 

en vanlig strategi i IUP. När det är en särskild ämneslärare innebär det oftast att eleven själv 

förväntas ta initiativ till att få feed-back. En annan strategi som Höstfält också tar upp är att 

få vägledning eller feed-back av vårdnadshavare. (Höstfält 2015, s.94f) 

Mårell-Olsson (2012) har studerat IUP-processen med fokus på hur digitala verktyg används. 

Mårell-Olsson har använt sig av intervjuer med lärare, elever och vårdnadshavare i sin 

studie. Det framkommer tydligt i studien att målet för hela arbetsprocessen med IUP är att 

formulera och nedteckna elevens mål. Detta leder enligt Mårell-Olsson (2012, s.94) till att 

utvecklingssamtalet hamnar i fokus och involverar på så sätt eleven och vårdnadshavare.  

Åsa Hirsh (2013) har skrivit fyra artiklar (gjort fyra studier) som ligger till grund för hennes 

doktorsavhandling. Artikel ett och fyra är intressanta för min studie viket gör att jag 

presenterar dem lite mer utförligt.  

Den första artikelns mål är att utveckla ytterligare kunskap angående hur formativ 

bedömning används vid strategier och mål i elevens IUP. Enligt Hirsh så är en viktig fråga hur 

IUP kan ses som formativ och som ett verktyg för lärande. Hon analyserade 379 IUP från 

våren 2009. De är från drygt hundra utvecklingssamtal vardera i årskurs 3,5 och 8. I studiens 

379 IUP finner Hirsh 829 mål samt 557 strategier. (Hirsh, 2013, s.80)  

Hirsh (2013, s.152ff) delar beroende på innehållet upp målen i tre typer – ’being’; 

personlighet,uppförande som oftast inte är kopplade till läroplanen, ’doing’; mål som ofta är 

skrivna som strategier, det är svårt att se vilken läroplansförmåga det är kopplat till, 

’learning’; mål som är kopplade till ämneskunskaper och förmågor. Ett learning-mål kan dock 

enligt Hirshs kategorisering vara ’Sikta på de högsta betygen i engelska’. Strategierna delades 

upp i två typer ’being’ och ’doing’. Då Hirsh analyserade detta kom hon fram till fem möjliga 

kombinationer av mål och strategi:  

 Being by being 

 Being by doing 

 Doing by doing  

 Learning by being  

 Learning by doing 

Ett tydligt mål i linje med kursplanen kan vara att undvika att ge being-strategier till elever. 

Det är lättare att formulera en tydlig strategi med ett tydligt mål. Som det är nu så ingår 

being i tre av Hirshs fem kategorier. När det gäller doing-mål är frågan om de är mål 

överhuvudtaget. I många fall är de liktydiga eller exakt samma sak som strategin. Learning-

målen är de som skall eftersträvas. Ifall dessa formuleras i samklang med kursplanen kan 
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dessa mål hjälpa elever och föräldrar att fokusera på vissa utvecklingsområden. När det 

gäller strategier förordar Hirsh doing-strategier. ’Learning by doing’ är alltså den bästa 

kombinationen, enligt Hirsh. 

Hennes analys visar att målen kunde vara generella, dvs applicerbara på alla elever eller 

individuella, med ett specifikt utvecklingsområde för en enskild elev. Strategierna sträckte 

sig mellan vaga och konkreta. Hirsh (2013, s.118, 154) skapar en fyrfältsfigur med mål-

strategi: Generellt – vagt, generellt – konkret, individuellt – konkret, individuellt – vagt.  

För högstadieelever var det vanligare med generellt formulerade mål i kombination med 

vaga strategier. En tydlig tendens var att ju yngre eleven var desto mer individuella och 

konkreta mål och strategier fick denne.  

Hirsh tar i den fjärde artikeln upp vilka dilemman och vilka strategier för att lösa dessa 

dilemman som svenska lärares beskriver när det gäller IUP. Hon genomförde 2011 intervjuer 

med femton lärare. Tre kategorier skapades varav summativ gentemot formativ är en av 

dessa. Dilemmat består i att IUP har både summativa och formativa syften i samma 

dokument. ”Lärare beskriver att eleverna ofta bedöms på ett, enligt dem, onödigt 

instrumentellt sätt i den ’betygliknande’ delen av dokumentet.  Lärarna menar att elevers 

och föräldrars uppmärksamhet automatiskt riktas mot ’betygen’ och att detta hindrar dem 

från att se de framåtsyftande delarna.” (Hirsh 2013, s.123f)  

Hon kom även fram till tre kategorier av strategier som lärare har för att lösa dessa 

dilemman. De tre strategierna är: ’Procedural display’, att lärare för elev, föräldrar samt 

rektor genomför IUP och skriver dokumentet för att man ska kunna visa upp det. ’Enligt 

konstens alla regler’ för att man enligt nationella och lokala regler och mallar ska göra det, 

samt den tredje strategin ’Mot en ny thirdness’ som började i att lärarna försökte följa 

reglerna men upplevde det som opraktiskt. Det ledde till att dessa lärare lade mer tonvikt på 

att skriva ett lättförståeligt dokument som fokuserade på hur innehållet ska arbetas med i 

praktiken. Hirsh säger att man kan hävda att det kan vara omöjligt att uppfylla alla regler 

gällande IUP om man tittar på lärares arbetstid, vilket leder till att lärare till slut endera 

väljer ’Procedural display’ eller ’Mot en ny thirdness’ (Hirsh 2013, s.88-90, 124). 

       2.4 Utvecklingssamtal 

Hofvendahl (2010) skriver om ”utvecklingssamtal – några vanligt förekommande problem”. 

Det bygger på observationer av ca 100 utvecklingssamtal. Hofvendahl gör tre nedslag som 

han kallar det. ’Förpappring’ vilket innebär att mycket av det som sägs under 

utvecklingssamtalen är högläsning av vad lärarna skrivit och att man inte samtalar om 

omdömena. Han skriver också om ett ’bristfokus’ under samtalen. Man fokuserar på vad 

eleven gör fel istället för på elevens framgång. Hofvendahl skriver även om att läraren under 

ett utvecklingssamtal agerar som en ’bedömningsförmedlare’. ”Bedömningsförmedling är en 

svår uppgift och läraren står sig ofta slätt i den händelse elev eller förälder vill diskutera 

andra lärares omdömen.” (Hofvendahl, 2010, s.41) 

En annan sak som kan vara av relevans för denna uppsats är att Hofvendahl (2010, s.32) 

skriver ”att den stora majoriteten av forskare (och uppsatsförfattare) som intresserar sig för 
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skolans utvecklingssamtal, nöjer sig med att göra intervjuer eller enkätstudier. Sådan 

forskning studerar egentligen inte samtalet – den studerar vad som anses om samtalet.” 

Ivansson (2015) har observerat ett utvecklingssamtal i årskurs 7 och hur bedömning kommer 

till uttryck. Han analyserar bland annat hur formativ och summativ bedömning samspelar 

under utvecklingssamtalet. Ivansson anser att balansen mellan bedömningstyperna är skev. 

Det är i huvudsak summativa bedömningar som tas upp. Överlag är bedömningarna korta 

och saknas i vissa ämnen helt, ibland är de förvirrande. Vårdnadshavarnas närvaro är knappt 

märkbar. Ivansson trycker på, att lärares samarbete gällande förberedelserna inför 

utvecklingssamtalen behöver förbättras och att samarbetet mellan lärarna är bristfälligt eller 

inte har skett.  
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3. Metod 

I arbetet med att finna användbara metoder har Merriam (1998) samt Bogdan och Biklen 

(2007) varit till stor hjälp.  

3.1 Val av metod 

Detta är en kvalitativ studie med några kvantitativa inslag. De data jag får fram kommer 

huvudsakligen att presenteras i ord. Resultatet är i form av kategorier som har blivit 

induktivt härledda ur data.  Detta är typiskt för en kvalitativ studie.  Merriam (1998) skriver 

att kvalitativ forskning bl a karaktäriseras av att forskaren är det primära instrumentet för 

datasamlande och analys, vilket betyder att denne kan anpassa sig till olika situationer och 

omständigheter. Det innebär oftast fältstudier för att förstå hur individer interagerar. Data 

samlas genom intervjuer, observationer eller dokumentanalys.  Jag har genom fältstudier 

observerat sex utvecklingssamtal och intervjuat vårdnadshavare till sex elever på en skola. 

Studien är medvetet avgränsad, kvantitativa resultat tas upp vid några tillfällen. Studiens 

övergripande syfte är att belysa processen hur föräldrar får information med en formativ 

funktion och då krävs det en mer djuplodande datainsamling och tolkning som kräver tydlig 

avgränsning.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda mig av två metoder för insamling av data, intervjuer och 

observationer. Syftet med intervjuerna var dels att skapa förförståelse hos mig inför 

utvecklingssamtalen dels att samla in data.  

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad tratteknik i ”samtalsform”. Trattekniken 

innebär att det ställs mer övergripande öppna frågor i början av varje delområde i intervjun 

och sedan mer och mer specifika frågor, det liknar en tratt. (Ekholm & Fransson, 1994, s.74) 

Det gick från öppna till mer slutna frågor. Jag tog även upp några frågor som inte hade med 

mitt direkta studieområde att göra. Anledningen till detta var att inte avslöja för mycket om 

syftet med observationerna.  

Intervjuerna har varit semistrukturerade på så sätt att det fanns ett antal grundfrågor men 

ordningen på dem kunde ändras och nya frågor kunde uppstå beroende på svaren från de 

intervjuade. Tanken med denna struktur var att intervjun skulle kännas mer som ett samtal 

än som en ren intervju. Den blir även mer flexibel. Det följer sig mer naturligt att ställa en 

följdfråga för att be vårdnadshavare att utveckla ett svar istället för att stoppa dem för att 

deras svar kommer i fel ordning. Detta har medfört att intervjuerna inte följde exakt samma 

mönster men att varje enskild intervju förhoppningsvis gav mer kvalitativ information än om 

jag använt en fast struktur. Den semistrukturerade metoden kan underlätta ifall den 

intervjuade kommer med intressant information som är oväntad eller leder in på ett nytt 

spår som är av intresse för studien.  Detta var ju även en anledning till att jag genomförde 

detta i intervjuform och inte som en enkät.  

Syftet med observationerna var att samla data om just det som diskuterades på 

utvecklingssamtalet, utan att detta filtrerats i skriftlig form (IUP) eller genom deltagarna 
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(intervjuer). Under observationerna var målsättningen att min närvaro skulle märkas så lite 

som möjligt. Fördelen med observationer i jämförelse med intervjuer är att det är svårare för 

deltagarna att undanhålla eller presentera felaktig information vilket kan ske vid en intervju.  

3.3 Urval 

Studien bygger på observationer och intervjuer med deltagarna, dvs elever, vårdnadshavare 

samt mentorer vid sex utvecklingssamtal. De genomfördes på en 6-9-skola i en medelstor 

kommun i Mellansverige.  

Datainsamlingen har skett genom syftesurval. Det finns olika typer av syftesurval: Typisk, 

unik, maximal variation, bekvämlighet, snöboll, kedja, nätverksurval samt teoretiskt urval. 

(Merriam, 1998, s.62f)   

Jag har delvis använt mig av typiskt urval, bekvämlighetsurval samt variationsurval. Jag valde 

en 6-9 skola att göra min undersökning på, eftersom jag själv arbetar inom den årsgruppen. 

Det innebär att mentorerna som har utvecklingssamtalen och skriver IUP undervisar eleven i 

en minoritet av elevens ämnen. Jag valde sedan ut fyra mentorer; två som undervisade inom 

praktiskt-estetiska ämnen samt två som undervisade inom teoretiska ämnen för att täcka in 

någon form av variation. Jag gjorde detta urval eftersom jag ville se om man kunde se någon 

skillnad i utvecklingssamtalen beroende på mentorns ämne. Ett annat skäl till att göra det 

urvalet kan kallas för typiskt urval. Hade jag endast valt t ex mentorer som undervisar i 

praktiskt-estetiska ämnen så hade inte urvalet kunnat anses vara typiskt för lärarna på 

denna skola. Jag valde även lärare som undervisat mer än fem år eftersom de då har 

genomfört utvecklingssamtal och skrivit IUP tidigare. De har även möjligen då jobbat in en 

modell som de följer och kan möjligen ses som ’typiska’. Mitt mål var att sitta med på två 

utvecklingssamtal per mentor men tidsaspekten samt nekande svar från vårdnadshavare 

medförde att jag satt med på två intervjuer för en av de mentorer som undervisar praktiskt-

estetiska ämnen och två intervjuer för en av mentorerna som undervisar de teoretiska 

ämnena. För de övriga två mentorerna deltog jag på ett utvecklingssamtal vardera. 

Mentorerna undervisade elever i år 6-8. Jag har dock inte fokuserat på att se om det finns 

några skillnader i hur mentorerna presenterar information för de olika årskurserna.  

När det gällde elevurvalet så gjordes det också delvis efter ett ’typiskt urval’. I de 

utvecklingssamtal jag observerade hade eleven gått på skolan minst 7 månader och eleven 

hade genomfört minst ett utvecklingssamtal med mentorn tidigare. Det kunde dock ha skett 

med den andre vårdnadshavaren. Jag ville undvika att det skulle bli ett ’lära känna varandra’ 

samtal som det första utvecklingssamtalet på en för eleven ny skola lätt kan bli. Eftersom 

observationerna gjordes på vårterminen så valde jag att inte observera utvecklingssamtal för 

årskurs 9. Jag antog att dessa samtal kunde skilja sig genom att fokus kunde vara mer 

summerande samt att framtida studier, gymnasiet samt eventuell klassresa skulle diskuteras 

mer. 

Urvalet gjordes även efter vilken tid som deras utvecklingssamtal var inbokade vilket vi kan 

hänvisa till ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval kan ses som ett dåligt sätt att göra 

urval (Merriam, 1998, s.61) men jag ser inte att det skulle ha påverkat resultatet på något 

sätt. Däremot kan resultatet påverkas av att föräldrarna tillsammans med sina barn fick 
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godkänna om de ville vara del av studien. Troligen så skulle mentorn dock ha presenterat det 

formativa-summativa likadant för de barn och vårdnadshavare som tackade nej till att vara 

med. 

Det fanns två skäl till att jag valde att göra detta på en och samma skola. Ett av skälen var 

bekvämlighet. Det andra skälet var för att undvika att eventuella skillnader i samtalen 

berodde på att de skedde på olika skolor med olika instruktioner och rutiner. Mina tankar 

från början var att eventuellt analysera skillnader mellan samtalen beroende på individuella 

lärare eller elever. Detta valde jag dock att inte göra men det var en av faktorerna bakom 

mitt urval. 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna och observationerna gjordes under vårterminen 2009. Minnesanteckningar 

fördes och samtliga observationer och intervjuer spelades in och transkriberades till 

wordfiler.  

       3.4.1 Intervjuer 

Först genomfördes semistrukturerade individuella intervjuer med mentorer och elever 

några dagar innan utvecklingssamtalen. Syftet med dessa intervjuer var att skapa 

förförståelse hos mig gällande skolans rutiner och hur förberedelserna inför 

utvecklingssamtalen gick till, vilken typ av information deltagarna innehade. Mentorerna 

intervjuades även efter de observerade utvecklingssamtalen. Syftet då var att stämma av 

eventuella frågor jag eller mentorn kunde ha samt om denne ville att jag skulle ta bort något 

känsligt från studien. 

I samband med att utvecklingssamtalen skulle äga rum intervjuade jag vårdnadshavare om 

vilken typ av information de hade inför utvecklingssamtalet. Anledningen till att jag träffade 

och intervjuade vårdnadshavarna precis innan utvecklingssamtalen var att få deras bild av 

informationen de får under läsåret utan att ha utvecklingssamtalets information i färskt 

minne. Vid en av observationerna var jag tvungen att ha genomföra intervjun i efterhand. 

Jag har ändå tagit med svaren från denna i min sammanställning.  

Intervjufrågorna täckte flera områden för att inte avslöja för mycket om vad jag studerade 

eftersom jag inte ville att någon deltagare under utvecklingssamtalet skulle anpassa sig efter 

syftet med mina observationer. Två ytterligare anledningar till att jag träffade deltagarna 

innan observationerna var att de skulle få träffa mig och bli mer avslappnade men även ha 

möjlighet att ställa frågor och eventuellt avböja min närvaro. Jag frågade då muntligt om det 

gick bra att jag spelade in samtalen. 

Direkt efter att utvecklingssamtalet var slut genomförde jag intervjuer med vårdnadshavarna 

för att ställa frågor om hur de uppfattade samtalet och dess innehåll. Jag ställde då mer 

specifika frågor som knöt an till syftet med min uppsats och den formativa bedömningens 

tre delar. Jag klargjorde även studiens syfte och frågade vårdnadshavarna om de ville att jag 

skulle radera hela eller delar av inspelningen.  Varje elev deltog vid ett utvecklingssamtal. Vid 

ett av de sex utvecklingssamtalen deltog bägge vårdnadshavarna vilket de även gjorde i före- 

och efter-intervjuerna. Vid intervjuerna med två vårdnadshavare närvarande varierade det 
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vilken vårdnadshavare som svarade. På vissa frågor gav bägge vårdnadshavarna svar. I de fall 

när bägge vårdnadshavarna svarade på samma fråga så var det för att bekräfta eller 

komplettera. Deras svar var aldrig i motsatsförhållande till den andres svar vilket ger ett 

ytterligare argument för att presentera deras svar som ett sammanslaget.  Deras svar 

behandlas således som ett och samma svar vilket inte markeras vid min genomgång 

eftersom jag i studien är intresserad av vilken typ av information vårdnadshavarna har totalt 

sett.  

       3.4.2 Observationer 

Det finns mycket man kan observera under ett utvecklingssamtal. Som Merriam (1998, s.97) 

nämner så valde jag innan observationen vad jag skulle observera under utvecklingssamtalet 

och förde anteckningar om detta för att komplettera bandinspelningen och hjälpa till att 

tolka samtalet och eventuella underförstådda betydelser. Det jag framförallt antecknade var 

angående ickeverbal kommunikation som t ex axelryckningar eller instämmande nickar. Jag 

samlade inte någon annan form av data utan mina anteckningar är snarare att anse som ett 

komplement till och förtydligande vid transkriberingen av de inspelade samtalen. 

Merriam tar upp några saker att tänka på gällande observatörsrollen. Vilken roll har 

observatören? Observatören påverkar det som observeras. Hur kan forskaren som 

observerar identifiera dessa effekter och beräkna och redogöra för dem när data tolkas? I 

kvalitativa studier där forskaren är det primära verktyget för datasamlande antar man att 

det finns subjektivitet och interaktion. Det ömsesidiga beroendet mellan observatören och 

den observerade kan innebära förändringar i bägge parternas beteende.   

Merriam (1998, s.100f)  presenterar Golds fyra olika typer av observatör: 1. Fullvärdig 

deltagare, 2. Deltagare som observatör 3. Observatör som deltagare (deltagare styr vad som 

kan observeras) 4. Fullständig observatör (Dold). Min roll var enligt denna beskrivning 3. 

Observatör som deltagare. Även om jag försökte var dold så visste deltagarna att jag var där. 

Jag hade dock dolt mitt specifika syfte för deltagarna för att inte påverka innehållet i 

samtalen. Deltagarna visste att resultaten inte gällde på individnivå och att personliga fakta 

skulle tas bort. En microbandspelare låg på bordet framför deltagarna under 

utvecklingssamtalets gång. Jag förde anteckningar kontinuerligt under samtalet för att inte 

avslöja vad som var intressant för mig. Samtliga observationer som jag gjorde skedde i ett 

klassrum där läraren satt på en sida och elev samt vårdnadshavare på en-två sidor av ett 

bord. Jag försökte att hamna utanför blickfånget så att inte någon deltagare kunde se mig 

utan att vrida på huvudet. Jag var även så tyst som möjligt.   

Bandspelaren tillsammans med min närvaro påverkade troligen samtalen. Det är dock svårt 

att avgöra på vilket sätt. När det gäller hur det påverkar min datainsamling så kan det 

möjligen betyda att någon blir mer tystlåten eller inte vill ta upp obekväma saker under 

samtalet. Flera av eleverna var något kortfattade men om det berodde på min närvaro, 

bandspelaren eller om det var deras vanliga beteende är svårt att avgöra. Jag upplevde det 

som att deltagarna tog upp saker av privat natur ändå, de skiljde sig inte mycket från de 

samtal jag själv har deltagit i både som lärare och vårdnadshavare när det gällde känsligt 

innehåll.  
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3.5 Bearbetning och analys 

Jag har valt att använda mig av innehållsanalys som är en dataanalysmetod inom kvalitativ 

forskning. Merriam (1998, s.11, 159f) menar att alla kvalitativa dataanalyser är en 

innehållsanalys eftersom det är innehållet i intervjuer, observationer och dokument som 

analyseras. Vanligtvis resulterar analysen i en kvalitativ studie i att man identifierar 

återkommande mönster, vilket har skett i denna studie genom att data är analyserade med 

hjälp av kategorisering.  

       3.5.1 Intervjuer 

Datainsamlande och analys pågår simultant inom kvalitativ forskning. Analysen av de första 

data leder till intryck och misstankar som i sin tur leder forskaren vidare. (Merriam 1998, 

s.51) Detta var tydligt när det gäller intervjuerna där analysen av de första intervjuerna 

påverkade de efterföljande intervjuernas frågor. Data från intervjuerna med vårdnadshavare 

kategoriserades och sammanställdes direkt från transkriptionen. Analysen skedde genom att 

svaren kategoriserades baserade på frågorna som ställts. Inför utvecklingssamtalet handlade 

frågorna framförallt om vilka källor och vilken typ av information vårdnadshavarna hade, 

efteråt handlade frågorna om formativ bedömning. 

       3.5.2 Observationer 

Observationerna bestod av mycket mer data än vad intervjuerna gjorde. Kodning av data 

samt kategorisering blev därför av större vikt men även svårare. Jag utgick återigen från 

Merriam (1998, s.164, 183f) som tar upp att kategorierna skall reflektera studiens syfte, all 

data som forskaren anser är relevant skall kunna placeras i en kategori. En särskild dataenhet 

skall bara passa in i en kategori, inte i flera.   

När det gäller observationerna transkriberades inspelningarna inte i sin helhet till wordfiler. 

Jag utelämnade inledningsfasen där mentorn hälsade välkommen samt när det diskuterades 

saker av personlig natur som inte hade med skolprestationen att göra. Inte heller 

transkriberades avsnitt när skolresor eller andra skolaktiviteter diskuterades. Av det 

transkriberade materialet kodades data genom att det som hade med elevernas akademiska 

skolprestationer att göra, dvs alla resultat, beskrivningar av nuläget, strategier samt mål i 

transkriptionen, färgmarkerades. Övrig information flyttades till ett nytt dokument från 

wordfilen. Analysen och kategoriseringen av detta tog vid och gick fram och tillbaka i flera 

steg och jag stämde av detta med de inspelade delar av intervjuerna som jag valt att inte 

transkribera. De slutgiltiga kategorierna blev; socialt samspel, lektionsinnehåll, samt övrigt. 

Namngivningen baserades på innehållet i respektive kategori. 

Färgmarkeringarna gällande elevernas akademiska skolprestationer klipptes sedan ut och 

kopierades in i ett nytt dokument. I detta nya dokument kategoriserades de i två kategorier; 

summativ eller formativ information. Detta gjordes genom att de beskrivningar 

(kommentarstillfällen) av nuläget eller resultaten som hade en strategi kopplad till sig 

placerades i den formativa kategorin. Den formativa informationen sammanställdes så att 

nuläget, strategin och målet bildade en kedja som definierades som ett kommentarstillfälle. 

Ett kommentarstillfälle kan alltså innehålla en eller flera kommentarer. Därefter räknades 
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dessa kommentarstillfällen ihop och kategoriserades beroende på målet. De formativa 

”kedjorna” användes även för att avgöra hur målet-strategin förhölls sig till Hirshs modell 

being-doing-learning. Data gällande det summativa kontrollerades, delades upp på 

kommentarstillfällen och räknades samman. 

Kategorierna som jag använder beskriver data men de tolkar även data till viss del. När det 

gäller analysen av data så har den ibland inneburit tolkning av vad deltagarna har sagt och 

vad de menar med en kommentar. Detta förekom särskilt när det gällde att avgöra vad 

målet i en diskussion var i förhållande till begreppet formativ bedömning. 

3.6 Forskarens roll och generaliserbarhet 

Som forskare har man antagligen alltid ”fördomar”. Redan valet av syfte sker utifrån olika 

antaganden av forskaren, så även i mitt fall. När det gäller resultat och slutsatser antog jag 

att strategier, eller som jag då tänkte ”hur eleven skall göra för att utvecklas”, skulle vara det 

som saknades från en formativ synvinkel. Som vi kan se i studien så stämmer inte detta 

antagande. Enligt mig har antagandet alltså inte påverkat resultatet av denna studie även 

om det till en början krånglade till min kategorisering, det är dock upp till läsaren att avgöra 

om det påverkat studiens resultat. 

Hur pass generaliserbar är denna studie och dess resultat? Eftersom detta är en studie med 

några få observationer, gjorda på en enskild skola så säger det förhoppningsvis något om 

situationen på den undersökta skolan, men det är upp till var och en att bedöma hur studien 

kan användas i andra sammanhang. För att öka generaliserbarheten inom den enskilda 

skolan valde jag två praktiskt-estiska lärare och två teoretiska lärare. Jag valde även 

mentorer som har arbetat mer än fem år. Hur detta påverkar generaliserbarheten beror på 

vilken utgångspunkt man har. Gällande den undersökta skolan gjorde jag antagandet att mitt 

val av mentorer som arbetat där ett antal år skulle innebära att de blev mer generaliserbara 

eller typiska för skolan än om jag valt några mentorer som var helt nya på skolan. Antalet 

lärare som arbetat mer än fem år var i klar majoritet på skolan.  

Generalisering i ett statistiskt perspektiv är dock inte ett mål inom kvalitativ forskning och 
frågan är om det går att generalisera utifrån kvalitativa studier överhuvudtaget. Att 
generalisera från den kvalitativa studien tillbaka till individnivå är dock inte möjligt. Merriam 
tar upp att en upprepning av en kvalitativ studie troligen inte kommer att ge samma resultat, 
detta betyder dock inte att de första resultaten är felaktiga. Det går att göra flera tolkningar 
av data och en tolkning är trovärdig tills den motbevisas. (Merriam, 1998, s.205ff) 

3.7 Etiska överväganden 

I kvalitativa studier uppstår etiska frågor runt datainsamlandet och publiceringen av 

resultaten. Relationen mellan forskaren och deltagare samt studiens syfte avgör hur mycket 

forskaren avslöjar om studiens syfte. Detta påverkar hur informerat samtycke som 

deltagaren faktiskt kan ge (Merriam, 1998, s.213). I mitt fall ville jag inte avslöja för mycket 

om syftet innan intervjuer och observationer var gjorda. Deltagarna visste att jag skulle 

studera det övergripande som tas upp under samtalet, inte saker runt den enskilde eleven 

och att det handlade om ”mönster” under flera utvecklingssamtal.  
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Vårdnadshavarna fick via e-post från elevens mentor information angående studien samt 

frågan om de kunde tänka sig att delta. Innan samtliga intervjuer gav jag en kort muntlig 

förklaring angående studien och intervjuupplägget och frågade om det fortfarande gick bra 

att vi genomförde intervjuerna och observationerna. Jag förtydligade även att de kunde 

undvika att svara om de uppfattade något som ”känsligt” under intervjuerna. När det gällde 

observationerna kontrollerade jag återigen att det gick bra att jag var med i anslutning till att 

utvecklingssamtalen startade. Efter det att den sista intervjufrågan var ställd berättade jag 

mer om studiens syfte och hur materialet skulle användas. Deltagarna hade då chansen att 

avböja att deras del i studien skulle användas, analyseras och publiceras.  

När det gäller anonymitet så är den svår att säkerställa lokalt. Det är nästan omöjligt att 

skydda identiteterna på de som deltagit i studien. De fyra mentorerna på skolan vet vilka 

mentorer som har blivit intervjuade och de kan genom att prata med varandra ta reda på 

samtliga inblandade men det är omöjligt även för dem att lista ut vad som sades i varje 

enskild intervju. Jag antar att mentorsgruppen inte har det intresset, minnet och framförallt 

tiden. När det gäller elever och vårdnadshavare fick de inte information av mig om vilka de 

övriga deltagarna i studien var. Jag har även valt att inte vidare precisera skolan förutom att 

den geografiskt finns i Mellansverige. Däremot så kan ju andra elever, lärare och 

vårdnadshavare veta vilken skola det rör sig om men de har inte kunskap om vilka deltagare 

har varit.  

Min förhoppning är att även om man skulle kunna identifiera vem som sagt eller gjort vad så 

är det inte till men eller skada för den som blir identifierad.  

  



23 
 

       4. Resultat 

Under intervjuerna med vårdnadshavare inför utvecklingssamtalen framkommer det att de 

får information om sitt barns skolgång genom sitt barn, Schoolsoft1, papper och e-post från 

skolan med allmän information, äldre syskon, föräldramöten samt att eleven tar hem prov 

för påskrift. Ingen av vårdnadshavarna nämner betyget som en informationskälla. 

Samtliga föräldrar lyfter fram att de i första hand får information från sitt eget barn. När det 

gäller information runt deras eget barn får de bara information på två sätt förutom 

utvecklingssamtalet, genom sitt barn och vad de går in och läser på Schoolsoft. Eftersom 

endast en vårdnadshavare nämner att de får hem prov för påskrift, framstår det inte som en 

källa med betydande information till vårdnadshavarna. 

Från sina barn anser vårdnadshavarna att de får information om det sociala sammanhanget, 
aktiviteter och akademiska resultat, det skiljer något mellan individerna exakt vad detta 
innebär. När det gäller det akademiska så uppger samtliga föräldrarna att de pratar om 
resultat, vilket verkar vara det som de framförallt diskuterar i anknytning till elevens 
kunskapsutveckling. När jag ställer frågor som har med formativ bedömning att göra uppger 
vårdnadshavare till endast en av sex elever att eleven har berättat hur denne ska förbättra 
sig. Det handlar då om att denne inte ska prata så mycket.  

När det gäller Schoolsoft, som är det andra sättet som vårdnadshavarna får information om 

just sitt barn på uppger samtliga vårdnadshavare att det finns resultat publicerade där. Deras 

beskrivningar betyder att dessa oftast presenteras summativt. Vårdnadshavarna kan se hur 

deras barn lyckats på t ex ett prov och ser var deras barn ligger i förhållande till maximalt 

provresultat. De ser dock inte var deras barn ligger i förhållande till kunskapskriterier eller 

förmågor. Endast en vårdnadshavare säger att några lärare (inte alla lärare) beskriver hur 

deras barn skall göra för att förbättra sig. Ingen vårdnadshavare nämner att det står någon 

form av mål på Schoolsoft. 

När jag frågar om vårdnadshavarnas användande av Schoolsoft uppger vårdnadshavare till 

två elever att de inte varit inloggade på schoolsoft. De uppger att de tycker att de har en 

tydlig bild av sina barns skolgång ändå. Endast en av sex elevers vårdnadshavare har varit 

inne i Schoolsoft och läst de skriftliga kommentarerna inför utvecklingssamtalet. 

       4.1 Vilken typ av information tas upp och diskuteras på utvecklingssamtalet?  

Under mina observationer har fyra huvudkategorier framträtt: socialt samspel, 

lektionsinnehåll, akademiska skolprestationer samt övrigt. Utvecklingssamtalen varierade i 

längd mellan 28-47 minuter.  

                                                           
1 Enligt lärarintervjuerna är Schoolsoft ett digitaliserat elevinformationssystem där elev och föräldrar kan logga 

in hemifrån. Det innehåller bland annat information angående frånvaro, läxor, resultat samt kan innehålla 

formativa kommentarer. Ämneslärarna skall enligt skolans rutiner skriva en formativ kommentar inför 

utvecklingssamtalet till varje individuell elev.  

 



24 
 

Kategorin ’Socialt samspel’ innebär diskussioner om hur eleven samt andra elever och i viss 

mån lärare fungerar tillsammans inom och utanför undervisningssituationen. I de fall där det 

sociala samspelet diskuteras och kopplas ihop med skolprestationen har de kategoriserats 

som akademiska skolprestationer. Exempelvis så kategoriseras: ”Hälsa på kompisarna på 

morgonen” som socialt samspel.  ”Sluta prata och störa andra” faller in under samma 

kategori eftersom det påverkar andra elever och inte den individuella elevens skolprestation. 

När elevens prat har påverkat den egna inlärningen har det placerats i kategorin ’akademiska 

skolprestationer’.  

’Lektionsinnehåll’ innebär att det på utvecklingssamtalet tas upp vad klassen eller individen 

har arbetat med tidigare, arbetar med just nu eller kommer att arbeta med i ett eller flera 

ämnen. Innehållet i denna kategori ger vårdnadshavaren en inblick i skolarbetet men säger 

ingenting om den enskilde elevens prestation. Exempel gällande lektionsinnehåll: ”Vi skriver 

mest.” ”Förut så gjorde vi kulturella masker.” Mentor beskriver ofta sina ämnen och låter 

eleven beskriva övriga ämnen.  

’Akademiska prestationer’ innebär framförallt prestationer av den enskilde eleven under 

lektionstid, i andra hand prestationer som sker utanför lektionen men påverkar elevens 

lärande och akademiska prestationer som, t ex läxläsning. Kategorin delas upp i tre 

underkategorier: Summativ information, Två tillfällen med formativa inslag samt Formativ 

information.  Den största delen av tiden användes till att ta upp akademiska prestationer. 

Mer om akademiska prestationer nedan. 

Inom huvudkategorin ’Övrigt’ hamnar övrig information eller diskussioner. Det kan handla 

om information gällande t ex en studiedag eller att eleven behöver vara ledig. Det kan även 

vara synpunkter eller frågor som vårdnadshavare har angående skolans rutiner. Mellan 10-

20 procent av samtalstiden hamnar inom övrigt. 

Eftersom syftet med denna uppsats är att belysa vilken typ av information som föräldrarna 

får under utvecklingssamtalet angående deras barns kunskapsutveckling kommer jag inte att 

exemplifiera, redovisa eller analysera kategorierna socialt samspel, lektionsinnehåll samt 

övrigt ytterligare. Detta medför även att jag minskar mängden ”känslig” information om 

informanterna. 

Kategorin Akademiska skolprestationer har som tidigare nämnts delats in i tre 

underkategorier ’Summativ information’, ’Två tillfällen med formativa inslag’ samt ’Formativ 

information’. Jag har inte gjort några underkategorier inom kategorin Summativ information. 

Detta eftersom fokus i denna uppsats ligger på formativ bedömning. Kategorin summativ 

information har framförallt använts för att tydliggöra rent summativ information men även 

för att avgöra om en kommentar eller diskussion handlar om summativ information eller 

formativ. Enligt Merriam (1998, s.184) skall alla data kategoriseras i en exklusiv kategori, dvs. 

samma data skall inte existera i två olika kategorier. Det innebär problem när man arbetar 

med summativ och formativ information så till vida att ett summativt omdöme kan beskriva 

var eleven är just nu i sitt lärande vilket är startpunkten enligt formativ bedömning. 
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I uppsatsen har jag kategoriserat resultat och betyg som summativ information när det inte 

kopplas till en strategi. Information om var eleven är i sitt lärande där det även finns en 

strategi har kategoriserats som formativ information. Mer om detta nedan.  

Kategorin summativ information innebär att det som eleven presterat summeras 

(företrädesvis av mentorn). Det sker ibland genom att mentorn läser upp betyget i ämnet 

eller frågar eleven vad denne hade för betyg eller hur denne lyckats i ämnet. T ex ”Ni hade 

prov för några veckor sedan. Hur gick det?” Vid 35 kommentarstillfällen under de sex 

utvecklingssamtalen tas summativ information upp när det gäller akademiska 

skolprestationer.  Det innebär ibland att flera ämnen tas upp hopslagna, ibland att flera 

ämnen tas upp i ett svep men vid samma kommentarstillfälle eller att endast ett ämne tas 

upp. Följande räknas som ett kommentarstillfälle: 

”SO går ju bra, språk och NO också men de vill att du ska ta för dig mer muntligt i 

diskussioner. Musiken går bra. Matten och idrotten går också bra”. 

Ibland nämns ett enskilt resultat, ibland betyget och ibland (som ovan) ett summativt 

omdöme. Ibland frågar läraren efter elevens kommentar.  

”Hade du MVG i höstas eller hade du VG?”  

”Vad fick du på novellanalysen?” 

Dessa summativa kommentarer tar 5-10 sekunder för mentorn att säga. 

Två kommentarstillfällen fick bilda en egen kategori. De är inte rent summativa utan har 

formativa inslag men har inte placerats i den formativa kategorin. Ett av dessa 

kommentarstillfällen är ett bra exempel på ett svårkategoriserat tillfälle. Jag har valt att inte 

kategorisera detta som formativt eftersom det inte går att tolka vad läraren hade för syfte 

och vad det gav för resultat samt att det inte skedde någon diskussion om detta. Jag har inte 

heller kategoriserat det som summativt eftersom det är ett gränsfall. 

Eleven har berättat om en muntlig presentation i NO.  

Mentorn - Var det någon som sa prata högre?  

Eleven - Ja, efteråt var det några som sa att jag pratade lite tyst.  

Mentorn - Jaha pratade du högre då? 

Eleven - Nä det var efteråt de sa det. 

Man skulle kunna se ovanstående som rent summativt: eleven pratade lite tyst. Det 

summerar endast. Man kan dock tolka lärarens fråga formativt. Nuläget: eleven är för tyst. 

Mål: prata högre så alla hör Strategin: inte uttalad, men läraren vill att eleven och 

vårdnadshavaren tänker till om detta och gör något åt det framöver.  

Vid ett annat av dessa kommentarstillfällen presenterar mentorn kort nuläget och föreslår 

eleven en eventuell strategi och frågar om eleven vill diskutera det vidare och ha det som ett 

mål. Eleven väljer att inte gå vidare i diskussionen. Det har klara formativa inslag men vare 
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sig strategi eller mål diskuterades. Det är även tveksamt om vårdnadshavaren uppfattade 

vad detta gällde. 

Sammanfattningsvis gällande vilken typ av information som tas upp under 

utvecklingssamtalet så visar resultaten att informationen kan delas in i fyra huvudkategorier; 

socialt samspel, lektionsinnehåll, akademiska skolprestationer samt övrigt. 

Huvuddelen av samtalstiden lades på akademiska skolprestationer under alla 

utvecklingssamtalen. Informationen angående akademiska skolprestationer kategoriserades 

i antal kommentarstillfällen, dessa kommentarstillfällen fördelades på tre kategorier; 

’summativ information’ som togs upp vid 35 kommentarstillfällen, ’formativ information’ 

(mer om detta nedan) som togs upp vid 14 kommentarstillfällen, samt ’två tillfällen med 

formativa inslag’. Merparten av kommentarstillfällena angående den akademiska 

skolprestationen var alltså summativa. 

       4.2 Formativ information 

En av frågeställningarna i denna uppsats är hur informationen under utvecklingssamtalet kan 

relateras till begreppet formativ bedömning. Som jag tidigare skrivit så delar jag upp 

begreppet formativ information i tre delar. Dessa tre delar är de grunddelar som formativ 

bedömning anses bestå av, baserade på Ramaprasads och Sadlers definitioner (Wiliam & 

Leahy, 2007, s.32 resp. Brookhart, 2007, s.42). Jag har benämnt dessa delar som nuläget, 

strategi, mål. 

’Nuläget gällande elevens lärande’. Var är eleven i sitt lärande nu? 

’Strategi för att nå målen gällande elevens lärande’. Hur skall eleven nå målen? Strategier för 

att nå målet. Observera att detta är min benämning på denna kategori. Det betyder att 

innehållet i kategorin inte alltid passar in på ordet strategi. Jag benämnde från början denna 

kategori som ”hur” men det ledde till förvirring i min analys. 

’Målet för elevens lärande’. Vad är målet? Vart är eleven på väg i sitt lärande? 

Den formativa informationen flyter ihop i samtalen. Man hoppar mellan mål, strategier och 

nuläget. Nuläget beskrivs ofta kortfattat i summativ form. Man skulle eventuellt då kunna 

hävda att det är en summativ beskrivning av nuläget och skulle kategoriseras som det 

istället. De beskriver dock elevens lärande något mer än de kommentarstillfällen som jag 

kategoriserat som summativa och leder till strategier för att utveckla elevens lärande. Jag 

har använt mig av följande citat från Williams och Leahy (2007, s.31) som hjälp vid min 

kategorisering: 

”To be formative, feedback needs to contain an implicit or explicit recipe for future action.” 

Detta betyder att samtliga kommentarstillfällen som är kategoriserade som formativa i 

denna uppsats innehåller en strategi. Jag har i min kategorisering förutsatt att eleven förstår 

strategin som diskuteras. 
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Formativ information tas upp vid 14 kommentarstillfällen. Under samtliga dessa 

kommentarstillfällen så beskrivs nuläget samt en strategi. Ibland diskuteras endast en 

strategi för att nå ett enskilt mål. Ibland diskuteras flera strategier för att nå samma mål.  

Mål är med vid 12 av 14 kommentarstillfällen. Vid 8 av dessa kommentarstillfällen då 

formativ information diskuteras har målen med betygen att göra. Det uttalas klart under 5 

kommentarstillfällen att målet är att höja betygen eller ”nivån”. Vid ytterligare 3 

kommentarstillfällen är målet att höja betygen men det är underförstått, dvs betyg eller nivå 

nämns i diskussionen men uttalas inte som ett mål. Det framkommer aldrig vad ett högre 

betyg innebär. Vid 2 av 14 kommentarstillfällen så kommer inget mål fram i diskussionen. 

Jag har dock valt att räkna med dessa som formativ information eftersom diskussionen var 

av en formativ karaktär, den beskrev nuläget och tog upp en strategi för förändring. 

Vid endast 4 av 14 kommentarstillfällen under dessa sex utvecklingssamtal tas samtliga tre 

formativa delar upp med ett klart uttalat mål som beskriver vart eleven är på väg i sitt 

lärande. Dessa formativa mål kan dock ses som delmål på väg mot ett (högre) betyg. Det är 

genomgående underförstått i alla de observerade utvecklingssamtalen att det övergripande 

målet är betygen. 

Vid några kommentarstillfällen är den formativa kedjan med samtliga tre delar kort och 

koncis, vid några kommentarstillfällen tar det 5-10 minuter att diskutera och diskussionen 

hoppar mellan mål, strategi och nuläget och leder ibland till att inget beslutas. Det går ibland 

inte att skilja ut delmålet från strategin. Ibland kan man härleda hur nuläget är när man tittar 

på delmålet. T ex tar läraren upp att målet är att eleven skall prata mer och då skickar det 

signalen att eleven i nuläget är för tyst. Ibland flyter nuläge, strategi och mål ihop och är i 

princip samma sak. Ett exempel: 

Eleven beskriver nuläget: ”Jag måste prata mer.” 

Mentorn tar upp en strategi: ”Det var en lärare som skrev ett tips; Räcka upp handen minst fyra gånger per 

lektion.” 

Målet som beslutas gemensamt: ”Räcka upp handen 4 gånger per lektion (för att prata mer.)” 

Ofta verkar mentorn som har utvecklingssamtalet försöka styra bort frågor om hur en elev 

kan förbättra sig i ett ämne som den inte har tillräcklig information om. I en del fall så ger 

mentorn exempel från sina ämnen eller tidigare erfarenheter. Det sker vid flera tillfällen 

under observationerna att mentorn hänvisar elev eller förälder till specifika ämneslärare när 

frågor dyker upp, vanligtvis genom att eleven ska fråga i samband med någon framtida 

lektion. Vid 5 av de 14 formativa kommentarstillfällena ovan har det tagits upp att eleven 

skall prata med ämnesläraren. Vid ett kommentarstillfälle tas det upp att mentorn skall prata 

med ämnesläraren om strategier som beslutats i utvecklingssamtalet. 

Vid två kommentarstillfällen under de sex utvecklingssamtalen lyfter vårdnadshavare 

formativa frågor. Ett tillfälle handlar om att varken vårdnadshavare eller elev vet ”nuläget” i 

ett ämne eller har en strategi för att utvecklas i ämnet. Detta leder till att läraren ger flera 

strategier för utveckling men inget mål beslutas. Det rinner ut i sanden. 
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Det andra kommentarstillfället handlar om att mentorn redogör kort för nuläget och vill gå 

vidare men föräldern stoppar upp det hela och efterfrågar en strategi. Diskussionen följer 

kraftigt nerkortad. Exemplet nedan har ett nuläge, strategi samt mål, dvs. hela den formativa 

kedjan.  Observera även att mentorn frågar eleven om betyget, att målet är underförstått en 

högre nivå-betyg samt att mentorn uttalar att denne inte vet strategin för NO-ämnet men 

föreslår strategier utifrån sina ämnen. 

Mentorn - Ok, Då har vi det första fyrblocket. NO-ämnena. Det är ju bra, bra och bra. Du har förbättrat hur du 

skriver. Antar att det är labbrapporter framförallt. 

Eleven - Ja, uppsatser har vi gjort rätt mycket. 

Mentorn - Ja, just det, Och så har du förbättrat ditt analytiska tänkande också och är mer aktiv att be om stöd. 

Det är bra, det är ju inte så mycket egentligen. (Att orda om) 

Eleven - Ja 

Vårdnadshavaren - Frågan är ju om vad behövs det för att komma upp på nästa nivå då? 

Läraren - Ja, oftast är det ju så här då att man kan dra lite likheter mellan mina ämnen och NO:n. Att plocka ut 

analyserna, göra jämförelser, se konsekvenser. Nu kan jag inte uttala mig om NO:n i detalj. Vad hade du för 

betyg i NO-ämnena i höstas? Hade du VG? 

Eleven –Ja, VG 

Mentorn - Tvärs igenom? 

Eleven  - Nu ska vi se, ja, jo det var det nog. 

Mentorn - Tekniken, du hade det även i tekniken då? VG i teknik. 

Vårdnadshavaren - Ja 

Eleven - Ja jag tror det. 

Mentorn - Det är ju bra betyg för att vara första terminen i 8:an. Eftersom det är första gången som man får 

betyg så är det ju hög nivå. Men oftast är det ju det här att utveckla analyser och göra de här jämförelserna, se 

konsekvenser. Och som sagt hur de gör i NO:n är inte riktigt mitt område så. Det är ju samma sak här, där kan 

man vara aktiv och fråga. Vad krävs mer? 

Mentorn - Titta lite på de uppgifter där du inte når ända fram. För det måste ju vara så ibland. Om man klarar 

allting, till slut så blir det ju MVG om det nu är ett prov eller en uppgift upp till MVG. Ni hade något prov som 

bara var på VG. 

Vårdnadshavaren - Jag tror det är jätteviktigt just så när motivationen finns att plugga att fortsätta på hela 

linjen att komma upp på en hyfsad nivå då. 

Vårdnadshavaren - Nu gäller det ju att kraftsamla för att kunna ta nästa steg då. 

Mentorn - Men det är ju samma sak där. Hör med din NO lärare och fråga direkt till konkreta uppgifter men 

fråga även allmänt vad som krävs. Det är oftast lättare för oss att prata om en konkret uppgift och visa; ”Det 

här kunde man ha gjort”  

Vårdnadshavaren - Ibland finns det ju möjlighet att förbättra vid större hemuppgifter som ska lämnas in ett 

antal sidor. Då har ni ju fått lämna in för en liten snabbgenomgång av läraren. Och sedan fått tillbaks det och 

fått en andra chans att jobba med det. För att förbättra. 
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Noterbart är att vårdnadshavaren vet vad eleven hade för betyg i ämnet Teknik. Mentorn 

visste inte och eleven var osäker. Vårdnadshavaren tar även upp motivation som en faktor. 

Formativ bedömning som ett medel för att motivera eleven nämns i modern formativ 

bedömning. Nuläget ligger i nära anknytning till summativ bedömning. Exemplet är för 

observationerna ett typiskt exempel på en formativ diskussion förutom att vårdnadshavaren 

är mer delaktig jämfört med övriga 13 formativa kommentarstillfällen och är den som 

efterfrågar en strategi. 

Vad visar då resultatet angående hur information under utvecklingssamtalet kan relateras till 

begreppet formativ bedömning? 

Resultatet visar att vid ungefär två kommentarstillfällen per utvecklingssamtal kan man 

relatera till formativ bedömning, dvs de handlar om elevens kunskapsutveckling och 

innehåller en beskrivning av nuläget samt minst en strategi för att utvecklas. Det finns ofta 

men inte alltid ett uttalat eller underförstått mål. I relation till begreppet formativ 

bedömning är de beslutade målen inte tillräckligt tydligt formulerade gällande var eleven är 

på väg i sitt lärande. Det saknas tydligt uttalade mål vid 5 av de 14 kommentarstillfällena. Vid 

5 av de 14 kommentarstillfällena är målet att höja betyget utan någon ytterligare förklaring. 

Endast 4 av 14 kommentarstillfällen innehåller samtliga tre formativa delar; nuläget, strategi 

och mål. Vid dessa 4 kommentarstillfällen är de formativa kedjorna kompletta sett från ett 

lärandeperspektiv.  

Använder man sig av Hirshs (2013) indelning för att se över mål och strategier; Being by 

being, Being by doing, Doing by doing, Learning by being, Learning by doing. (Mål, strategi), 

så får man följande resultat vid de 12 kommentarstillfällen där det fanns ett mål:  

 Doing by doing (4st)  

 Learning by being (3st) 

 Learning by doing (5st)   

Jag kunde inte observera någon form av ’läroplanska’ som Höstfält (2015) tar upp. 
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5 Diskussion 

Jag har inte undersökt om deltagarna förstått informationen som tagits upp under 

utvecklingssamtalen. Jag har kategoriserat informationen och analyserat hur den relateras 

till begreppet formativ bedömning. En av grundpelarna är att den formativa informationen, 

återkopplingen, skall vara tydlig för lärare och elev. Enligt gällande tankar från Skolverket 

angående vårdnadshavares delaktighet vid utvecklingssamtal skall den även vara tydlig för 

dem. 

Den formativa bedömningen kommer från informella observationer och uppfattningar enligt 

Airasian och Russell (2008, s.123f). Går det då att uppfylla Skolverkets (2008, s.15) riktlinjer 

att: ”Den ska också vara ett underlag för undervisningens utformning för att stödja elevernas 

fortsatta utveckling mot målen. I detta arbete ska elev och vårdnadshavare vara delaktiga.” 

Är det möjligt att vårdnadshavarna är delaktiga i detta? Det är inte möjligt i det dagliga 

arbetet under skoltid men de kan vara delaktiga genom t ex utvecklingssamtalen om man ser 

det i den längre formativa cykeln som Wiliam och Leahy (2007, s.36-38) beskriver. Det 

betyder att förberedelserna inför utvecklingssamtalet är viktiga. 

       5.1 Förberedelser och underlag inför utvecklingssamtalen 

I den undersökta skolan ska samtliga undervisande lärare skriva individuella resultat och 

skriftliga kommentarer inför utvecklingssamtalen i ett digitalt informationsverktyg 

(Schoolsoft) som samtliga vårdnadshavare, elever och mentorer har tillgång till. 

Jag har inte studerat de skriftliga dokumenten men det har Hirsh (2013, s.94) som kommer 

fram till att många dokument är diffusa och otillräckliga. Hofvendahl (2010) har tagit upp 

liknande saker när han tittat på de skriftliga omdömena som ligger till grund för IUP.  Han tar 

upp ett exempel på när läraren i utvecklingssamtalet rekommenderar eleven att uppsöka 

ämnesläraren för att få veta direkt från denne vad ett omdöme handlar om. Hofvendahl 

(2010, s.43ff) tar upp att bedömningsförmedling endast är möjligt att göra professionellt om 

två saker uppfylls, genom att ämnesläraren skriver tydliga, relevanta kursplanerelaterade 

omdömen och att läraren som genomför utvecklingssamtalen är påläst och förberedd. Han 

tar upp att det finns en stor utvecklingspotential inom detta område. Lärare skriver 

irrelevanta omdömen istället för om elevens konkreta kunskaper med anknytning till det 

specifika ämnet och de särskilda mål som anges i kursplanerna.  

En av huvudpunkterna inom formativ bedömning på sistone är att den skall vara tydlig för 

eleven. Så är inte fallet med många av de IUP som Hirsh (2013) undersökt. Hirsh skriver dock 

att de i det material hon undersökt finns många exempel på IUP som innehåller konkreta, 

specifika mål och strategier som kan vara tydlig information till hemmen om vad eleven 

behöver förbättra. 

När Johansson (2011, s.29ff) analyserar de skriftliga omdömena kommer hon fram till att 

93% av dessa har information som kan kopplas ihop med formativ information. Hennes 

studie gjordes 2011 och man kan anta att skolorna och lärarna i Sverige har förbättrat sig 
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inom detta område mellan 2009 då mina observationer genomfördes och 20112. Johansson 

har dock endast tittat på ämnena matematik, svenska och engelska. I Samtliga dessa ämnen 

genomförs nationella prov till skillnad från exempelvis praktiskt-estetiska ämnen där ju även 

Skolverket i sin rapport 2010 lyfter fram att dessa lärare har svårare när det gäller att få fram 

ett underlag till de skriftliga omdömena. Enligt Johansson (2011, s.34) så är 39,2% av de 

totala antalet omdömen effektiva ur ett formativt synsätt som leder till ökat lärande hos 

eleven. En tredjedel av dessa effektiva omdömen är välformulerade, dvs endast 12,1 av det 

totala antalet skriftliga omdömen kan ses som välformulerade och effektiva för ett ökat 

lärande. Ungefär hälften av de kommentarer som Johansson kategoriserat som formativa är 

alltså effektiva, hälften av de formativa kommentarerna leder alltså till ökat lärande.  

Jag har inte analyserat på ämnesnivå vad som sagts och gjorts men jag har observerat 

samma saker som Ivansson (2015). Ibland saknas information helt i ett eller flera ämnen, 

ibland nämns det att ämnesläraren inte har tillräckligt underlag för att göra en bedömning. 

Ivansson (2015, s.20) tar upp att ”Detta kan tyckas något märkligt då utvecklingssamtalet 

ägde rum ca tre veckor före terminsslut.” Hur kan det komma sig att lärare inte ger ett bra 

underlag inför utvecklingssamtalen? Ett skäl kan vara att de kanske inte vet hur de ska gå 

tillväga. I en studie (Andersson 2010, s.9) uppgav ungefär hälften av lärarna att de hade fått 

tillräcklig information inför införandet av skriftliga omdömen. Ca en fjärdedel av lärarna 

uppgav att de inte fått det. Även om man förutsätter att den delen av lärarna som uppger 

att de fått tillräcklig information har tolkat den och följt den på rätt sätt så har hälften av 

lärarna en oklar bild av vad skriftliga omdömen innebär. ”I jämförelse med betyg har lärare 

som skriver skriftliga omdömen inte samma stöd. Nationellt förankrad betygssättning i 

kursplaner, nationella betygskriterier, krav om likvärdighet ger bättre stöd för lärare än vad 

som gäller för skriftliga omdömen där lärarnas stöd nästan enbart bygger på rektors 

ansvar.” (Andersson 2010, s.17) Lärare i åk 7-9 beskriver att det är svårt att bryta ner mål i 

läroplanen och i kursplanerna till individuella mål för eleven (Mårell-Olsson, 2012, s.105). 

Är det svårt för ämneslärarna att skriva bra skriftliga omdömen så försvårar det självklart för 

mentorn som skall genomföra utvecklingssamtalet. Det försvårar även för elever och 

vårdnadshavare. Informationen inför utvecklingssamtalet måste vara tydlig så att 

vårdnadshavarna förstår innebörden för att den skall bli användbar, det räcker inte bara 

med att den är tillgänglig (Mårell-Olsson, 2012, s.151). 

Majoriteten av vårdnadshavarna i denna studie hade dock inte läst de skriftliga omdömena. 

Vårdnadshavarna tycker att det är otydligt vad som förväntas av dem (Mårell-Olsson, 2012, 

s.143). Det är svårt för vårdnadshavarna att bli delaktiga och ha inflytande eftersom de inte 

har tillräcklig kunskap om målen för skolans verksamhet och de olika ämnena. De tar själva 

på sig ansvaret för att de inte har det. De anser att de inte har varit tillräckligt aktiva att söka 

kunskap (Mårell-Olsson, 2012, s.139, 216). Det stämmer med vårdnadshavarnas 

kommentarer i de intervjuer som jag genomförde. ”Jag borde kanske ha kollat upp det”. 

                                                           
2 De skriftliga omdömena infördes höstterminen 2008, höstterminen 2009 kom två stödmaterial från 
Skolverket (2010a, 2010b). Detta i kombination med att skolorna och lärarna hade haft ytterligare två år på sig 
att praktisera detta torde ha lett till att resultaten som Johansson redovisar angående formativa kommentarer i 
de skriftliga omdömena i varje fall inte är sämre än vårterminen 2009. 
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Flera vårdnadshavare säger att de borde tittat på informationen på Schoolsoft mer. 

Antagligen på grund av att jag ställer frågor om det. Det är intressant att föräldrarna inte tar 

sig tiden att förbereda sig genom att läsa på Schoolsoft. En förklaring skulle kunna vara att 

skolan inte informerat tillräckligt om detta men som jag tolkar föräldrarnas svar är det inte 

orsaken. Man skall då även ha i åtanke att jag bokat in intervjuerna i god tid innan 

utvecklingssamtalen. Vårdnadshavarna vet om intervjuerna samt att utvecklingssamtalen 

kommer att observeras. Det kunde vara en inspirationskälla till att gå in och läsa igenom 

informationen på Schoolsoft, vilket flertalet inte gjorde. Det kan finnas olika anledningar till 

föräldrarnas passivitet till att tillgodogöra sig informationen på Schoolsoft. Det är dock inget 

jag går in på i detta arbete. 

Den mest betydelsefulla informationskällan vårdnadshavarna har inför utvecklingssamtalet 

är sina egna barn.  Jag drar den slutsatsen av framförallt två skäl. Informationsinhämtningen 

sker kontinuerligt genom direktkommunikation. Det andra skälet är att samtliga 

vårdnadshavare uppger att de söker information hos sina barn. Samtliga vårdnadshavare har 

inte tagit del av den andra källan de uppger sig ha, Schoolsoft.  

Ser man till det som vårdnadshavarna uppger gällande Schoolsoft så har två tredjedelar av 

vårdnadshavarna tagit del av summativa resultat gällande sina barn. Fem av sex elevers 

vårdnadshavare har inte tagit del av de skriftliga omdömena, vilket betyder att 

vårdnadshavarna inför utvecklingssamtalen inte kan ha en klar bild gällande sina barns 

kunskapsutveckling sett ur ett formativt perspektiv. De har summativ information från 

Schoolsoft och sina egna barn angående resultat. Det är dock tveksamt hur mycket 

informationen säger om var eleven befinner sig i sitt lärande. De har inte tagit del av några 

strategier eller mål för sitt barns lärande.  

Detta påverkar självklart vårdnadshavarnas delaktighet under utvecklingssamtalet samt 

mentorernas tillvägagångssätt när det gäller att hantera den formativa bedömningen när 

man t ex skapar en framåtsyftande plan. När vårdnadshavarna inte har tagit del av de 

skriftliga omdömena inför utvecklingssamtalet finns risken att samtalet handlar om att 

repetera det som skrivits inför samtalet eftersom alla parter inte har samma utgångsläge 

(Mårell-Olsson, 2012, s.103). 

Hirsh (2013, s.156) hävdar att vi har minst två problem ifall IUP skall vara ett formativt 

verktyg som besvarar ”vart är jag på väg” (mål) och ”hur når jag dit?”(strategi). Det ena är att 

lärarna saknar kunskap och förståelse om hur man formulerar mål. Det andra problemet är 

att målen inte är tydligt definierade i IUP vilket gör det otydligt för eleverna och deras 

föräldrar. Det i sin tur innebär att det skulle vara lättare för föräldrarna att stödja sina barn 

om de visste mer precist vilken förmåga eller vilket område eleven behöver arbeta med. 

Baserat på resultaten från intervjuerna drar jag slutsatsen att utvecklingssamtalet är det 

absolut viktigaste tillfället för skolan när det gäller att delge föräldrar information om den 

enskilde eleven och dess utveckling, särskilt när det gäller formativa aspekter. Eftersom de 

flesta vårdnadshavare även kommer till utvecklingssamtalet oförberedda så betyder det att 

vikten av tydlig information på utvecklingssamtalet är stor om det skall vara ett 
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trepartssamtal. Vilken typ av information är det då som tas upp på utvecklingssamtalet och 

hur kan den relateras till formativ bedömning? 

       5.2 Utvecklingssamtalen 

“In essence, the formative assessment works best when message sender and receiver plan 

an opportunity to share formative information in a focused environment that is free of 

distractions.” (Stiggins, 2007, s.16) 

Målen i IUP som eleven skall arbeta mot beslutas vanligen i direkt anslutning till 

utvecklingssamtalen (Skolverket, 2010, s.29f). Dessa utvecklingssamtal ”bör helst vara väl 

förberedda av alla inblandade parter, dvs lärare, elev  och vårdnadshavare.”(Skolverket, 

2009, s.34)   

Utvecklingssamtalet är det viktigaste tillfället för att dra upp riktlinjer och sätta nya mål för 

en elevs lärande i den svenska skolan, om man betänker att elev, vårdnadshavare och lärare 

är där, samt att man ser till elevens hela lärande, och det är ett av få tillfällen då dessa parter 

möts i en lugn miljö. Man kan då fråga sig om den mentor som sitter på utvecklingssamtalet 

har klart för sig hur byggnadsställningen ser ut i varje ämne eller när det gäller mer generella 

färdigheter för flera ämnen? Har den praktiskt-estetiska mentorn klart för sig om hur 

byggnadsställningen ser ut i matematik och svenska? Gör alla ämneslärare högkvalitativa 

klassrumsbedömningar som de sedan tydligt förmedlar till sina kollegor och vårdnadshavare 

som grund för utvecklingssamtalet?  

       5.3 Vilken typ av information tas upp och diskuteras på utvecklingssamtalet? 

Skolverket (2009a, s.35) skriver att den sociala utvecklingen och utvecklingen i övrigt ska tas 

upp under utvecklingssamtalet. Skolverket skriver även i sin rapport från 2010 att ”En stor 

del av de mål som anges i utvecklingsplanerna berör elevernas övriga utveckling” 

(Skolverket, 2010, s.64). Andersson (2010, s.8) uppskattar att minst hälften av utrymmet i de 

skriftliga kommentarerna handlar om sociala färdigheter, personlighetsfaktorer och 

beteenden. 

Resultaten i denna studie visar att huvudfokus och majoriteten av tiden under de 

observerade utvecklingssamtalen låg på elevernas ’akademiska prestationer’. På ’socialt 

samspel’ spenderades vanligen ungefär lika mycket tid som på ’övriga frågor’, som t ex 

skolaktiviteter. ’Lektionsinnehåll’ som var den fjärde huvudkategorin var den typ av 

information som togs upp och diskuterades klart minst. Att den största delen av tiden läggs 

på elevens utveckling följer riktlinjerna angående utvecklingssamtalet och skapandet av IUP.  

Angående ’akademiska skolprestationer’ tas formativ information upp vid 14 

kommentarstillfällen och summativ vid 35 kommentarstillfällen vilket visar en klar majoritet 

för summativ information. Även vid de 14 kommentarstillfällen där formativa diskussioner 

sker är de summativa inslagen starka i nulägesbeskrivningen. När mentorn presenterar något 

summativt genom endast en kort kommentar så leder det inte någon gång till att det 

övergår i en formativ diskussion, dvs. när mentorn presenterar nuläget med ett kort 

omdöme om betyget utan att utveckla det så leder det i de observerade utvecklingssamtalen 

inte vidare till någon strategi eller något mål. Detta kan bero på att mentorn inte anser att 
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det är viktigt och har andra saker som är mer betydelsefulla för elevens lärande vilka skall 

prioriteras med en strategi för utveckling, eller så kan det betyda att mentorn har för lite 

kunskaper i dessa ämnen för att kunna föreslå en strategi (se nedan). Inte vid något av de 35 

kommentarstillfällen som kategoriserats som summativa kommentarstillfällen har elev eller 

vårdnadshavare brutit in och fört in det på strategi eller mål. Under mina observationer 

hände det vid ett tillfälle att en vårdnadshavare bryter in och vill diskutera strategi, det 

kategoriseras då som formativt och exemplet kan ses på s.29. Det är dock ett 

kommentarstillfälle där mentorn beskriver nuläget i något mer formativa ordalag och inte 

endast genom en kort summativ kommentar om betyget. Mentorn nämner elevens skriftliga 

och analytiska förmågor samt aktiviteten när det gäller att be om hjälp.  

Utan att dra för stora slutsatser är det klart mindre tidskrävande att summera ett ämne 

genom att säga betyget, att diskutera en formativ fråga tar längre tid. Betyget är också ett 

konkret kvitto för vårdnadshavarna. De känner till betygsskalan även om de inte närmare 

känner till vad betyget innebär kunskapsmässigt. Det är även något som läraren kan säga om 

ämnet när de inte har mer information eller kunskap i ämnet. Vi ser ju i exemplet s.29 att 

läraren inte ens verkar veta betyget i ämnet. 

”När det gäller elever som får betyg så är det lätt att fokus hamnar på vilket betyg eleven 

kan få istället för att diskutera elevens lärande” (Skolverket, 2009a, s.56). Hirsh (2013) 

skriver att elev och vårdnadshavares uppmärksamhet riktas mot betygen. Detta kan 

eventuellt utnyttjas av mentorerna när de inte har tillräcklig information och kunskap om ett 

enskilt ämne för att diskutera formativa strategier och mål. De nämner betyget eller 

omdömet och går sedan vidare. Detta som en strategi för att inte behöva visa att de inte har 

mer kunskaper om ämnet. Vårdnadshavare och elever nöjer sig med att ha hört betyget 

nämnas.  

Hofvendahl (2010, s.41) skriver: ”Lärarkollegors skriftliga omdömen är ofta korthuggna 

och/eller otydliga och/eller ovidkommande, och detta är själva källan till att de kan vara 

kniviga att förmedla till elev och förälder”. Detta kan vara ett skäl till att så många 

summativa betygsbeskrivningar av nuläget används. 

När det gäller skolans insatser och framåtsyftande mål som kan stödja elevens fortsatta 

kunskapsutveckling ”framstår IUP med skriftliga omdömen som mer summativa 

avstämningar av elevernas kunskaper istället för att användas i ett formativt, dvs. lärande 

syfte”. (Skolverket, 2010, s.34) 

Som vi kan se i denna studie är majoriteten av vårdnadshavarna inte väl förberedda, vilket 

leder till att många av de kommentarstillfällen när skolprestationer tas upp ägnas åt 

summativ information. ”Om läraren vid själva utvecklingssamtalet skulle ge all information 

om hur målen konkretiseras samt vad som bedöms skulle det inte bli någon tid över för att 

skapa en framåtsyftande plan.” (Skolverket, 2009a, s.57) 

Läraren är oftast inte heller väl förberedd. Det skymtar fram under utvecklingssamtalen när 

läraren inte vet något om elevens betyg eller eleven ombedes prata med ämnesläraren för 

att få veta mer. Skolverket (2010, s.24, 114) kommer till samma slutsats i sin rapport. Det 

kan bland annat bero på att ”Lärare i praktiskt och estetiska ämnena i de senare årskurserna 
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har ofta bristfälligt underlag för bedömningar av elevens utveckling p g a att de har ett stort 

antal elever under en enstaka lektionstimme och flera klasser att undervisa.”  

Svaret på frågan om vilken typ av information som tas upp under utvecklingssamtalet är att 

många olika saker tas upp. Vissa saker har endast med den enskilda eleven att göra och 

andra saker gäller skolan som helhet. Vid observationerna i denna studie så delas 

information in i fyra kategorier där ’akademiska skolprestationer’ gällande den enskilde 

eleven är den kategori som det läggs mest tid på under utvecklingssamtalen. När det gäller 

de akademiska skolprestationerna så presenteras informationen oftast på ett summativt sätt 

(35 kommentarstillfällen) och det summativa inslaget är vanligt förekommande i 

nulägesbeskrivningen vid de 14 kommentarstillfällena som kategoriserats som formativa.  

       5.4 Hur kan denna information relateras till begreppet Formativ bedömning?  

När man diskuterar hur information relateras till begreppet formativ bedömning diskuterar 
man hur information relateras till nuläget för elevens lärande, strategier för elevens fortsatta 
lärande och vad målet är med elevens lärande.  

I min kategorisering av informationen under de observerade utvecklingssamtalen utgick jag 
framförallt från en av delarna, strategi, när jag avgjorde om informationen var formativ. 
Anledningen till det är att informationen som beskriver nuläget kan ha både summativ och 
formativ funktion. Det betyder att all den information som jag kategoriserat som ett 
formativt tillfälle har minst en strategi. Samtliga tillfällen har även en presentation av 
nuläget vilken ofta är summativ. Ibland är det en tydlig formativ beskrivning av nuläget för 
elevens lärande. Ibland är beskrivningen av nuläget samma sak som målet. Gemensamt är 
att nuläget beskrivs kortfattat. Ofta ber mentor eleven redogöra för nuläget. Det finns 
troligen tre huvudskäl till detta. Mentor vill involvera eleven eller kolla av elevens insikt eller 
så vet mentor inte nuläget. Det verkar som att mentorn redan innan samtalet bestämt vilka 
mål denne skall ta upp och har en idé om vilka strategier som skall föreslås. Mentorn går 
igenom många ämnen summariskt och är den som väljer om de skall stanna till vid ett ämne 
eller en speciell förmåga och diskutera den. När det gäller de formativa tillfällena betyder 
det att huvudskälet till att mentor ber eleven redogöra för nuläget troligen är för att 
involvera eleven och kolla av elevens insikt. För vårdnadshavarna är nuläget ibland klart ur 
betygssynpunkt. Eleven har ett visst betyg, men det framgår inte vad betyget innebär. När 
mentorn beskriver det i termer av elevens förmåga eller en specifik färdighet blir nuläget för 
elevens lärande tydligare ur ett formativt perspektiv. Strategierna som tas upp är ofta 
konkreta men frågan är om de ger en tydlig bild av hur eleven skall göra för att nå sina mål 
och vad dessa är. I mina intervjuer med vårdnadshavarna efter utvecklingssamtalen kan alla 
redogöra för några strategier som togs upp under samtalet, men flertalet vårdnadshavare 
efterfrågar fler strategier i ett större spektrum av lärandet. 

Samtliga formativa kommentarstillfällen innehöll alltså nuläge och strategi. Det som 

framförallt skiljer de formativa kommentarstillfällena är den formativa bedömningens tredje 

del, målet för elevens lärande. Hirsh (2013) skriver att mål och strategier frekvent tas upp på 

ett generellt och diffust sätt och att målen ofta saknar individuellt fokus. Strategi och mål är 

svåra att separerar från varandra, vilket även framkom vid mina observationer, det innebär 

att de formativa frågorna som dessa två delar borde svara på blir svårbesvarade.  
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Som vi kan se i resultaten kategoriserar jag endast fyra kommentarstillfällen under dessa 

samtal som rena formativa kedjor där nuläge, strategi samt mål beskriver och fokuserar på 

elevens lärande. Det vanligaste målet är att nå ett (högre) betyg. Det är dock inte tillräckligt 

klart vad detta ’betygsmål’ innebär ur ett lärandeperspektiv för samtliga deltagare och i 

synnerhet för vårdnadshavarna. Även Mårell-Olsson (2012, s.104) och skolverket (2010, s.64) 

ser att målen har tydligt betygsfokus i IUP. Det syns både i målformuleringarna i IUP och de 

förberedande skriftliga omdömena, dvs målet är att få ett visst betyg. Jag har svårt att tänka 

mig att samtliga vårdnadshavare är väl insatta i alla skolans ämnen och vad de har för 

kunskapsmål, dvs vad betygen konkret betyder i lärandemål. Det betyder att målen för 

lärandet är oklart för föräldrarna. Det ger ingen formativ information angående vart eleven 

är på väg i sitt lärande. Vårdnadshavarna uppger att det är ”kristallklart om eleven når målen 

eller ej”, men de har ofta en tämligen diffus bild av vilka målen är (Skolverket 2010, s.116). 

Det betyder att den summativa genomgången under utvecklingssamtalet där betygen tas 

upp i olika ämnen kan uppfattas som tydlig av vårdnadshavarna men att de formativa 

diskussionerna leder fram till otydliga mål. Som vi tidigare sett så tas det framförallt upp 

summativ information gällande om eleven når målen eller ej. Skolverket (2010, s.64f): 

”Strategin för att nå målen är i likhet med målformuleringarna i regel kortfattade och 

allmänt hållna vilket innebär att de ger begränsad information om vilka konkreta insatser 

som krävs.” De tar upp att detta bl a beror på att det under utvecklingssamtalet inte alltid 

finns utrymme för mer utvecklade resonemang (Skolverket 2010, s.29f). Dvs det finns inte 

tillräckligt med tid. 

Hirsh (2013, s.92, 155) tar med samtliga mål och strategier som nämns i IUP och kommer 

fram till att i medeltal 2,19 mål samt 1,47 strategier blir nedskrivna. 

I de sex utvecklingssamtal som observerats i detta arbete så kan man se att det finns 2,00 

mål/utvecklingssamtal samt 3,17 strategier/utvecklingssamtal som kategoriserats som 

formativa. Jag har i min studie skalat bort de som handlar om socialt samspel som inte 

påverkar skolprestationen för den enskilde eleven. Exempel: En elev pratar och stör andra 

under lektioner och detta diskuteras i utvecklingssamtalet och en strategi och ett mål skrivs 

ned. Hirsh (2013) har i sin studie räknat med det målet och strategin vilket jag har inte gjort. 

De resultat som Hirsh har kategoriserat som ’being mål’ handlar om personlighet, 

uppförande och attityd.  Det är inte så konstigt att det i mina observationer inte förekommer 

några ’being mål’ vid de fjorton kommentarstillfällen som jag kategoriserat som formativa. 

När det handlade om mål som inte hade med den enskilde elevens lärande att göra så 

placerades dessa kommentarstillfällen i kategorin ’socialt samspel’. Vid de fjorton formativa 

kommentarstillfällen som observerats i denna studie är målet aldrig att ändra 

personligheten. Strategin kan vara att ändra på ett beteende men målet är då att förbättra 

sitt lärande eller höja betyget. I Hirshs studie är ca en fjärdedel av de 829 målen ’being mål’. 

Hon skriver även att ’learning-kategorin’ är den med råge största kategorin (by far the 

largest) (Hirsh, 2013, s.152). Vi kan se samma sak i observationerna jag genomfört. Två 

tredjedelar av målen hamnar i ’learning-kategorin’. Räknar man bort ’being målen’ i Hirshs 

studie så hamnar vi på 1,64 mål/IUP. 
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Det är klart fler strategier per elev som tas upp under utvecklingssamtalen än det är 

strategier nedskrivna i IUP. Detta trots att samtliga strategier från IUP är medräknade i 

Hirshs studie medan det i observationerna endast är de formativa som räknas med. 

Det är viktigt att komma ihåg att Hirsh har studerat det som har skrivits ned i IUP. Jag har 

observerat vad som sägs under samtalen. Att min studie har en högre andel strategier 

stämmer med det Hirsh (2013, s.95) skriver ”att det är rimligt att anta att 

utvecklingssamtalen består av mycket mer än det som kan formuleras skriftligt”. Vare sig 

Hirsh eller jag har analyserat om eleverna förstår strategierna som Wiliam och Leahy (2007) 

nämner är viktigt. Precis som jag så fokuserar Hirsh (2013, s.155) inte på ifall strategierna 

och målen är relevanta i förhållande till läroplanen. 

Det betyder att medelvärdet för de elever som ingick i mina observationer är att varje elev 

har två mål med anknytning till akademiska prestationer. Flera av dessa mål är dock otydliga 

sett ur ett formativt lärande perspektiv. När man tar detta i beaktande, är det endast fyra 

kommentarstillfällen som kategoriserats som en fullständig formativ kedja (nuläge, strategi, 

mål) med fokus på elevens lärande under de sex utvecklingssamtalen. Detta betyder att 

några elever i studien inte hade några formativa mål, dvs mål som svarar på ”vart eleven är 

på väg i sitt lärande”. Då blir frågan hur mycket av informationen som kan räknas som 

formativ av de fjorton kommentarstillfällen som jag kategoriserat som formativa? Som jag 

redan beskrivit har jag framförallt utgått från strategier när jag kategoriserat 

kommentarstillfällen som formativa. Samtliga fjorton formativa kommentarstillfällen har 

strategier. När det gäller målen så är de ofta i form av betyg. Jag har i studien inte undersökt 

om de är tydliga för vårdnadshavarna eller inte. Baserat på den forskning jag presenterar är 

betygsmål inte tydliga för vårdnadshavare eftersom vårdnadshavarna inte har tillräckliga 

kunskaper om dem. Detta är dock något som skulle behöva studeras vidare. Hur tydliga är 

målen som diskuteras och beslutas under utvecklingssamtalen utifrån ett formativt 

perspektiv?  

Är det då fyra eller fjorton kommentarstillfällen som ska ses som formativa? De fyra 

kommentarstillfällena har med samtliga tre formativa delar (nuläge, strategi, mål) och 

samtliga tre delar fokuserar på elevens lärande. Tio av de fjorton kommentarstillfällena som 

jag kategoriserat som formativa har inte det. Jag hävdar dock att dessa skall anses som 

formativa eftersom de innehåller en strategi, feedback till eleven om hur denne skall göra 

för att utvecklas. Skulle de tio kommentarstillfällen utan ett tydligt formativt mål inte anses 

som formativa skulle de kategoriseras som summativa. Detta stämmer ännu sämre in 

eftersom de innehåller mer information än vad som kan anses som endast summativ, de 

innehåller ju alla en strategi. 

Informationen som kommer fram under utvecklingssamtalet kan alltså sägas vara formativ 

ifall den innehåller ett tydligt recept, återkoppling eller strategi för elevens nästa steg i sin 

kunskapsutveckling. Detta sker vid fjorton kommentarstillfällen under de sex observerade 

utvecklingssamtalen. 
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       5.5 Avslutande diskussion 

Ivansson (2015, s.25) tycker att det är överraskande att inte fler formativa bedömningar och 

insatser tas upp under utvecklingssamtalet eftersom dessa tankar är centrala i dagens skola. 

Att presentera information som kan stötta eleverna att utvecklas är det man vill göra på ett 

utvecklingssamtal men det saknas i det utvecklingssamtal Ivansson studerat. Utifrån mina 

observationer så anser jag inte att det är överraskande. Man skall dock ha i minnet att jag 

genomförde mina observationer 2009 när dessa tankar var nyintroducerade och Ivansson 

sina sex år senare då det funnits mer tid för analys och förbättringsarbete angående detta. 

Det finns många orsaker till att utvecklingssamtalen i denna studie inte innehåller fler 

(kvalitativa) formativa kommentarstillfällen. En del av orsakerna har jag tagit upp och en del 

har jag inte berört. Fokus i denna uppsats är ju att belysa formativ information som 

vårdnadshavarna får under utvecklingssamtalet. Några frågeställningar som skulle kunna 

vara intressanta att gå vidare med i framtiden skulle kunna vara att titta på hur mentorer 

förbereder sig inför utvecklingssamtalen utifrån begreppet formativ bedömning. Eftersom 

vårdnadshavarna uppger att en av deras få källor till information om eleven är eleven själv, 

så kan man studera hur vårdnadshavare-elev diskuterar formativ bedömning. Det vore även 

av intresse att undersöka hur mål, strategier och nulägesbeskrivningar sammanlänkas i de 

återkommande utvecklingssamtalen. Kan man se en röd tråd där det sker en utveckling hos 

eleven trots att samma mål kvarstår? ”Av intervjuerna med eleverna framgår att samma typ 

av mål kan förekomma termin efter termin.” (Skolverket, 2010, s.28) Att samma mål 

återkommer år efter år kan också bero på att eleven har svårt att uppnå målen och att 

mentor under utvecklingssamtalen ser en chans att diskutera och besluta om en strategi för 

eleven. En strategi som kanske innebär att målet ska nås med ett längre tidsperspektiv än 

endast till nästa utvecklingssamtal. Det intressanta här vore alltså att titta på om nuläget och 

strategin ändras även om inte målen gör det.  

Vi skulle behöva göra fler observationer av utvecklingssamtal eftersom skrivande av skriftliga 

omdömen och IUP kan ses som ett alibiskrivande. ”Vi måste göra det annars får vi kritik av 

skolinspektionen.” Man måste och får bara skriva en viss typ av information men hur går 

diskussionerna och vem är delaktig? Det är oftast lärare och ibland elever som skriver 

dokumentationen. Det är då svårt att se vårdnadshavarnas delaktighet. Skolinspektionen 

samt Skolverket studerar i princip alltid dokument eller genomför intervjuer och enkäter. 

Observationer sker mycket sällan.  

Avslutningsvis vill jag nämna att det förekommer formativa diskussioner i samtliga 

utvecklingssamtal som jag observerade. Men jag håller med Ivansson (2015, s.27) ”Den 

främsta insatsen som kan göras för att höja bedömningskvaliteten på utvecklingssamtalen är 

troligen att lärarna samarbetar mer och kommer förberedda till samtalet.” Jag vill dock lägga 

till att även vårdnadshavarna (samt troligen eleverna) måste komma mer förberedda till 

utvecklingssamtalen ifall vi vill att det skall bli trepartssamtal med ökat lärande i fokus. Ett 

led i detta kan vara att initialt ge tydligare information från skolan och övriga inblandade 

myndigheter direkt till vårdnadshavarna om deras roll i elevens kunskapsutveckling. 
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