
 1

 

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 
 
 
 
 
 

Alicia Blom 
 

 
Utvecklingssamtal 

 
- ett sätt att tydliggöra lärande 

 
 

Parent-teacher-student conference 
 

- a way to clarify learning   
 
 

Examensarbete 
 

Termin: Vt-06 
Handledare: Karin Janson 
Examinator: Tomas Saar 

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se 



 2

Abstract 
 

The parent-student-teacher conference presumes school responsibility of the development 

of the student. Teacher, student and parents are supposed to talk freely and in confidence, 

the conference should lead to a forward looking and long term plan. The parent-student-

teacher conference should presume equality amongst the parties. The intention of this 

paper is to illuminate how the conference can be a way to clarify the process of learning. I 

intend to do this by showing the practice of four teachers, by making conclusions from 

their experiences they have made in their practice. The research will be done by 

qualitative interviews. The paper will show that the interviewed teachers think that they 

have good documentation and that good documentation before the conference will clarify 

the development of learning towards the set goals to student and parent.  
 
Keyword: documentation, goal, individual plan of development, parent-student-teacher 
conferences   
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Sammanfattning 
 
Utvecklingssamtal utgår från skolans ansvar för elevens utveckling. Lärare, elev och 

föräldrar ska prata öppet och i förtroende, samtalet ska leda till en framåtblickande och 

långsiktig plan. Utvecklingssamtalet bör utgå från jämlikhet mellan parterna. Syftet med 

rapporten är att visa på hur utvecklingssamtalet kan vara ett sätt att tydliggöra lärandets 

process. Jag redovisar hur fyra utvalda lärare arbetar med detta och drar slutsatser av deras 

erfarenheter utifrån respektive infallsvinkel. Undersökningen gör jag genom kvalitativa 

intervjuer. I arbetet kommer jag att visa att de intervjuade lärarna anser sig ha god 

dokumentation inför utvecklingssamtalet och det på ett tydligt sätt klargör elevens 

utveckling mot de uppsatta målen för elev och förälder. 

 

Nyckelord: dokumentation, individuell utvecklingsplan, mål, utvecklingssamtal  
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1. Inledning 

1.1 Syfte 
 
Den här rapporten handlar om utvecklingssamtal inom skolan. Jag har valt att belysa detta 

ämne för att fördjupa mina egna och kollegors kunskaper om vikten av 

utvecklingssamtalet. Syftet är att visa på hur utvecklingssamtalet kan vara ett sätt att 

tydliggöra lärandets process.  

1.2 Bakgrund 
 
Jag har under mina 11 år som förskollärare inom skolans värld uppmärksammat att 

utvecklingssamtalet och dess betydelse får ett litet utrymme inom skolan, lite kompetens- 

utbildningstid har getts detta ämne på de skolor jag arbetat. Under min egen 

lärarutbildning (säl) har vi inte behandlat detta ämne någonting då jag nu kände att jag 

behövde fördjupa mig inom området. Jag är handledare för lärarkandidater och har 

uppmärksammat att mina studenter inte heller berör utvecklingssamtalet i 

lärarutbildningen. Detta är en av de saker som mina lärarstudenter ofta reagerar på och vill 

ha mer kunskap om. 

Enligt Skolverket (2005) kan IUP och utvecklingssamtal vara ett verktyg för att tydliggöra 

lärande för elever och föräldrar. Utvecklingssamtalet är ett av våra viktiga uppdrag som 

lärare, dock ett av vårt svåraste uppdrag. Jag vill med den här rapporten söka kunskap om 

vikten av förberedelser och god dokumentation inför ett utvecklingssamtal för att visa på 

elevens lärande på bästa sätt. Regeringen har beslutat att alla elever i grundskolan år 1-9 

från och med vårterminen 2006 ska få en individuell utvecklingsplan (IUP).  Vilket 

innebär att jag som lärare vid utvecklingssamtalet ska sammanfatta vilka insatser som 

behövs för att eleven ska nå de uppsatta målen. Det viktigaste för att kunna skapa en IUP 

är att och hur utvecklingssamtalet är förberett. Alla berörda ska vara förberedda, det är 

lärarens ansvar att den möjligheten ges till elev och vårdnadshavare. En IUP ska vara en 

framåtsyftande planering och visa vad som krävs för att eleven ska utvecklas så långt som 

möjligt i linje med läroplanen och kursplanerna. I läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo -94) står, läraren ska genom 

utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. 

Utvecklingssamtal utgår från skolans ansvar för elevens utveckling. Lärare, elev och 
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föräldrar ska kunna tala öppet och i förtroende, samtalet ska leda till en ömsesidig, 

framåtblickande och långsiktig plan. Utvecklingssamtalet bör präglas av jämlikhet mellan 

parterna. 

Ett utvecklingssamtal bör vara väl förberett av både lärare, elev och förälder. Det ska ge 

tydliga besked om elevens studier i förhållande till mål i läroplan och kursplaner. Samtalet 

ska också ge en tydlig bild utav elevens sociala utveckling.  

 

Man kan fundera på vad skillnaden är mellan ett utvecklingssamtal och de tidigare 

”kvartsamtalen”. Den stora skillnaden ska vara att man i utvecklingssamtal fokuserar på 

framtiden medan fokus i ”kvartsamtalen” har varit vad eleven åstadkommit fram till det 

mötet.  

Då man talar om utvecklingssamtal måste man veta i förhållande till vad man skall 

utvecklas, man måste ha målen klara för sig. Både uppnående mål och strävans mål skall 

vara tydliga. Uppnående målen måste vara klart och konkret formulerade. Detta upplägg 

ser säkerligen olika ut på olika skolor men det är viktigt att föräldrar och elever får klart 

för sig hur man på skolan har tänkt att nå målen. Det räcker inte här med att visa vägen till 

målen, läraren måste också visa hur han/hon tänkt att nå dit, redogöra för tänkta 

arbetsformer. Vägen till målen och arbetsformerna måste delges föräldrarna och eleven 

inför utvecklingssamtalet.  

 Alla elever har rätt till att få det stöd de behöver för att nå målen. Läraren ska arbeta för 

att en elevs självförtroende och bild av sig själv stärks, genom att utgå från elevens 

förmågor och starka sidor.  Ett väl utvecklat samarbete mellan hemmet och skolan är 

nödvändigt både för framgångsrika studier, social utveckling och för att skolan ska kunna 

förebygga att elever slås ut. Det är viktigt att hemmet ges möjlighet att vara delaktiga. 

Man ska se utvecklingssamtalet som en del utav elevens lärande. 

1.3 Litteraturgenomgång 
 

1.3.1 Utvecklingssamtal i skolan 
 
Det enskilda samtalet mellan lärare, elev och förälder har sina rötter i efterkrigstidens 

förändrade syn på barn och ett barns utveckling. Behovet av en kontaktform mellan hem 

och skola föddes då diskussionen inte längre kretsade kring barnets anlag. (Hofvendahl 
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2006). Barnet lät sig formas av hela sin omgivning, i synnerlighet av sin hemmiljö. Enligt 

Hofvendahl förutsätter detta ett ingående samarbete mellan hem och skola, en chans för 

läraren att skaffa sig en bild av elevens sociala liv och hemmiljö. Tanken materialiserades 

flera årtionden senare i form av så kallade enskilt samtal ( kvartsamtal) som infördes i 

början av 1970-talet. Kvartsamtalet varade till mitten av 1990-talet, då den nya läroplanen 

(Lpo-94) kom med en ersättare, utvecklingssamtalet. Ett framtidsinriktat, jämbördigt, 

dialogiskt samtal mellan elev, föräldrar och lärare. (Hofvendahl 2006) 

 

 Elevens lärande ska sättas i centrum och utvecklingssamtalet ska grunda sig på en tydlig 

och begriplig dokumentation och bedömning. I denna dokumentation skall det finnas 

undervisningsplaner som är väl förstådda av både elev och föräldrar, dokument som visar 

elevens arbete mot kunskapsmål samt tydliga bedömningar om var eleven befinner sig i 

sin lärprocess. Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om IUP handlar medvetet om 

utvecklingssamtalen och hur dessa skall förberedas. (Dahl, 2005) 

Dokumentationen skapar synlighet och struktur för elever, vårdnadshavare och lärare. 

Eleven får en tydlig bild av sina framsteg, vilket kan stärka självförtroende och 

motivation. Lärare, arbetslag och skolledare får också underlag för planering av sitt 

fortsatta arbete. Lärarnas sammanfattade iakttagelser och bedömningar utgör underlag för 

utvecklingssamtalet som i sin tur ligger till grund för den individuella utvecklingsplanen. 

Förälder och elev bör i god tid före utvecklingssamtalen ta del av information och 

dokumentation som finns om eleven för att kunna förbereda sig. Förälder och elev skall 

vara delaktiga i det som skrivs i själva utvecklingsplanen.  

För att föräldrar och elever ska kunna vara delaktiga i formulerandet av en framåtsyftande 

planering måste målen vara väl kända. Enligt skolverket (2005) är det viktigt att belysa att 

vi lärare har en skyldighet att fortlöpande informera föräldrarna och eleven om dennes 

utveckling och lärande, det vill säga inte enbart vid terminens utvecklingssamtal.  

 

Ett utvecklingssamtal är mycket mer än ett informationssamtal, målet är att främja elevens 

lärande. Utvecklingssamtalet bör vara en dialog mellan lärare, elev och förälder. Hur 

elevens lärande kan främjas samt vad var och en kan bidra med och ta ansvar för.  
En förutsättning för att kunna bedöma elevens kunskaper och utveckling är att målen är 

kända för dem som deltar i utvecklingssamtalet. Eleven och vårdnadshavare ska ha fått 

sådan information och möjlighet att förbereda sig att de kan ta aktiv del i 
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utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet skall vara ett samtal mellan jämlika parter som 

lyssnar på varandras uppfattningar och synpunkter. (Skolverket 2005) 

 

Att mötas i ett samtal (Buckhöj–Lago 2000) innebär att utvecklingssamtalet är ett möte 

där vi alla – lärare, elev och föräldrar har något nytt att lära. Målet med utvecklingssamtal 

är att få insikter som kan hjälpa alla parter att utvecklas vidare. Det är viktigt att dessa tre 

parter sätter sig ner och tillsammans resonerar omkring mål, arbetsformer och resultat, och 

hur eleven mår i skolan. Genom detta samtal får läraren en bild av hur eleven upplever sin 

situation, eleven får en insikt av sitt eget lärande, samtidigt som föräldrarna får en tydlig 

bild av vad barnet kan och inte kan. Ett utvecklingssamtal ska bygga på ömsesidiga 

åtagande det är viktigt att vi finner sätt att tydliggöra just detta. Om vi inte lyckas finns en 

risk att vi trampar in i varandras system- vilket kan leda till att skolan börjar diktera hur 

föräldrarna skall sköta sina barn eller till att föräldrarna börjar tala om för lärare hur de ska 

undervisa.  
Vikten av en bra relation och ett bra samarbete mellan skolan och hemmet kan nog inte 

understrykas. Hemmet är barnets viktigaste uppväxtmiljö. Föräldrarna har huvudansvaret för 

barnets omvårdnad och fostran. Föräldrarna är de som känner sina barn bäst och i samarbete 

med skolan kan de skapa de bästa förutsättningarna för barnets skolgång. 

(Buckhöj, 2000 s.57)   
 

Buckhöj-Lago skriver vidare att utvecklingssamtal inte är ett informationssamtal eller 

värderingssamtal utan ett Utvärderingssamtal, där syftet är att främja elevens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling. Ett utvecklingssamtal är ett målinriktat 

arbetssamtal – ett professionellt samtal. I ett utvecklingssamtal gäller det att hitta balans, 

så att samtalet får det handlingsutrymmet som krävs för att alla parter ska kunna tänka 

kreativt. Det som kan hindra ett samtal från att bli utvecklande är om vi pedagoger lägger 

beslag på utrymmet under samtalet. Om vi ser samtalet som enbart ett informationstillfälle 

kan detta ske. För att ett utvecklingssamtal ska vara utvecklande måste eleven få möjlighet 

att uttrycka hur han eller hon upplever skolan, både socialt och kunskapsmässigt. 

 

Olga Dysthe visar (1996) en studie över lärare i undervisningssituation, där det framgår att 

läraren har ordet 75 procent utav tiden medan eleverna delar på de resterande 25 

procenten. Dysthes studier visar även på hur lärare ställer frågor och bygger vidare på 
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dessa i sin undervisning, Dysthe påvisar att lärarens frågor i liten utsträckning är en 

fortsättning på elevernas svar. Denna undersökning visar att lärarna upplever att de har 

samspel i form utav dialog, även om så inte är fallet. 

Dysthe hänvisar i sina resonemang ofta till litteratur forskaren Michail Bakhtin, hans 

tankar om dialogens betydelse – dialogism. Dialogen är en grundläggande kvalitet i 

mänskligt samspel, men den är också ett mål vi måste eftersträva i de olika 

samspelssituationer där vi möter andra människor. Bakhtins tankar om hur mening och 

förståelse uppstår är av stor betydelse för undervisningen och samtalet. En passiv 

förståelse av betydelsen eller meningen är enligt Bakhtin ingen förståelse alls.  
                 Det är responsen och återkopplingen från mottagaren som utgör: 

den aktiverande principen – det skapar grunden för förståelse, förbereder grunden för en aktiv och 

engagerad förståelse. Förståelsen kommer enbart till sin rätt i responsen. Förståelse och respons 

hänger dialektiskt samman med varandra och är ömsesidigt beroende av varandra; den ena är 

omöjlig utan den andra. ( Dyste 1996 s.66 ) 

 

Samtalet ska vara väl förberett och möjligt för alla att påverka. För att det ska gå att 

utvärdera krävs tydliga och konkreta mål, väl synliga för alla.  

I Lpo-94 formuleras det på följande sätt: 

Läraren skall  

- samverka med och fortlöpande informera hemmet om elevens skolsituation och 

kunskapsutveckling och 

- hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta 

respekt för elevens integritet.  

(Lpo -94 s. 16) 

Tydliga och synliga mål 
 
Med tydliga och synliga mål har föräldrar och elever enligt Buckhöj möjlighet att lyfta 

fram önskemål om vad som skulle vara av vikt att samtala om under ett utvecklingssamtal. 

När vi sätter upp mål är det viktigt att eleven känner sig delaktig, När vi formulerar mål 

ska:  

- målen vara realistiska, 

- målen vara möjliga för eleven att nå, 

- målen ska vara tydliga och mätbara, 
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- eleven själv veta när målet är uppnått, 

- det klart framgå när målet ska vara uppnått. 

Föräldrar och elever tänker olika beroende på bakgrund, kunskapssyn, inställning till 

skolan, vilka behov eleven har, detta måste skolan kunna bemöta. Det är först då som vi 

närmar oss det jämbördiga samtalet.   

Innehållet i ett utvecklingssamtal styrs av vad man vill uppnå med samtalet. Inom 

grundskolan är samtalet ett trepartssamtal, vilket innebär att två parter kommer till skolan 

med förväntningar. I ett utvecklingssamtal ska det framgå hur eleven förhåller sig till de 

lokala och nationella målen – om eleven når den fastställda kunskapsnivån eller inte. 

Centralt i ett utvecklingssamtal är att läraren får ovan nämnda att framgå och att eleven 

efter växande förmåga är den som är mest aktiv under samtalet. Eleven ska ges tillfälle att 

reflektera kring sitt eget lärande.  

(Buckhöj- Lago, 2000)  

 

1.3.2 Elevens inflytande och ansvar 
 
Elevers inflytande och ansvar har lyfts i reformeringen av skolan. I och med 1994 års 

läroplan betonas elevinflytande med ett större eftertryck än tidigare. Hörnqvist (1998) 

menar att elevinflytande är ett mångtydigt begrepp. Det handlar om arbetet i skolan, 

skolans arbetsmiljö och beslutsprocesser. Elevinflytande handlar också om det egna 

arbetet i klassrummet och det egna lärandet.  

Elevinflytande är en fråga om engagemang, delaktighet och ansvar. Elevinflytande måste 

bli tydligt, synligt för alla – inte minst för eleverna.  Hörnqvist,(1998) 

 

I läroplanen görs en tydlig koppling mellan ansvar och inflytande då varje elev ska 

omfattas av de demokratiska principerna; att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. 

Att utveckla elevers förmåga att ta ansvar har fyra tydliga syften: att fostra till 

demokratiska samhällsmedborgare, att stärka den sociala samhörigheten, och att främja 

för elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling. Skolverket skriver i Allmänna råd 

för individuella utvecklingsplaner (2005) att eleverna ska få syn på och få en större 

förståelse för sitt eget lärande, tanken är att en individuell utvecklingsplan ska ge eleverna 

ökat inflytande och att de genom detta tar större ansvar för sitt eget lärande. (Söderström, 
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2005). Utvecklingssamtalet är ett av de tillfällen där vi kan samtala och synliggöra den 

processen. Att få insikter är en del av att se det egna lärandet, för att eleven ska veta att de 

utvecklas måste de göras medvetna om sitt eget lärande. Buckhöj-Lago, (2000)  

1.3.3 Individuella utvecklingsplaner 
 
En viktig utgångspunkt i IUP är enligt Skolverket (2005) lärarens syn på eleven. Det 

handlar om att se eleven som aktiv i sitt eget lärande, inte som någon passiv som ska ta 

emot någon annans kunskap. Utgångspunkten måste vara en positiv syn på eleven som 

lärande individ som både kan och vill utvecklas. Eleven måste få känna att den kan 

påverka sin egen situation, sin egen vardag. Det ökar elevens möjlighet att lyckas i sin 

utvecklingsprocess.  

 

Enligt skolverket (2005) är lärarens uppgift är att ge eleverna lämpliga verktyg för 

utveckling. En väl formulerad IUP kan vara ett gott hjälpmedel. Planen ska vara 

formulerad på sådant sätt att den kan vara ett aktivt verktyg för eleven i dennes lärande. 

Den måste också vara formulerad på ett sätt så eleven både förstår dess innebörd och hur 

den skall genomföras i praktiken. Eftersom den är tänkt som ett verktyg kan den inte bli 

insatt i någon lärarpärm som eleven inte har tillgång till. Både elev och föräldrar ska ha 

tillgång till IUP’n. Ett mål är att eleven i sin dokumentation skall kunna se sin progression. 

Elevens egna tankar och föreställningar bör komma fram inför utvecklingssamtalet. Detta 

bör i sin tur komma fram i utvecklingsplanen. 
Individuella utvecklingsplaner ska utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess. 

Läraren ansvarar för att utvecklingsplanen tas fram i samverkan med elev och 

vårdnadshavare. Med hjälp av denna kan läraren, som representant för arbetslaget, 

tillsammans med eleven och vårdnadshavaren komma överens om mål och insatser, så att 

eleven utvecklas i riktning mot de mål att sträva mot som är formulerade i läroplanen och 

kursplanerna. 

(Skolverket 2005, den individuella utvecklingsplanen s.13) 

 

Begreppet elevinflytande är inte nytt, det lyftes på dagordningen vid 1946 års 

skolkommission då de krävde fostran för demokrati. Debatten om demokrati och det 

svenska samhällets värdegrund omfattade också skolan. Enligt Hörnqvist (1998) är 

elevinflytande ett vanligt ord som förekommer ofta på skolorna, men ändå otydligt, det 
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betyder olika saker och får stå för alla möjliga initiativ och grepp i skolan. Den vanligaste 

innebörden är att elevinflytande är bra, något positivt, har något gott i sig.  

Enligt skollagen ska verksamheten i skolan utformas efter grundläggande demokratiska 

värderingar. Det är den värdegrund som svensk skola följer. (Hörnqvist, 1998) 

Läroplanen (Lpo94) preciserar formuleringen närmare: 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 

alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt 

större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 

utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer. ( 1 kap. 2§, Lpo- 94 s. 15) 

 

Det är rektors ansvar att skolan utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Reglerna 

om elevernas rätt till inflytande är konstruerade så att det är skolans företrädare som har 

tolkningsföreträde. Det är fortfarande de vuxna i skolan som definierar begreppet 

elevinflytande och har rätten att bedöma om eleverna har tillräckligt inflytande eller inte. 

Det innebär att eleverna trots tydliga regler ändå i hög grad är beroende av lärarens och 

rektors kunskap om regelverket och deras insikt i grundläggande demokratiska 

värderingar. Hörnqvist (1998) 

För att gynna ett aktivt elevinflytande skall skolan enligt Lpo – 94 sträva efter att varje 

elev: 

• Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet 

i skolan och 

• Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. 
 

1.3.4 Inlärningsteorier 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa olika inlärningsteorier. Detta gör jag för att sätta 

nuvarande styrdokument i ett historiskt perspektiv. För att förstå de teorier som vi nu 

förutsätts att använda i undervisningen är det bra att kunna relatera till en teori med ett 

annat perspektiv på inlärning. Kravet på individuella utvecklingsplaner för varje elev i 

skolan ska förstås som att regeringen försökt skapa sig ett sätt att förändra skolans 
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riktning. Skolan ska arbeta mot den syn på kunskap och lärande som anges i Lpo-94. 

Därför bör inte huvud fokus vid införandet av IUP riktas mot hur en IUP ska formuleras 

utan mot att undervisningen och elevernas lärande skall förankras i det kunskapsuppdrag 

som beskrivs i läroplanen och kursplanerna.  

Före Lpo-94 utgick kursplanerna från en kvantitativ kunskapssyn som utgick ifrån 

empirismen och positivismen där undervisningsinnehållet var i centrum. Efter reformen 

har skolan en kvalitativ syn som utgår från konstruktivismen. Tidigare var undervisningen  

influerad av behaviorismen. Numera ska undervisningen grundas på kognitiva, 

metakognitiva och sociokulturella teorier om lärande. Det innebär att man nu ser till hela 

individen och hela livssituationen. Eleverna ska inte enbart ses som tomma kärl som fylls 

med kunskap, elevernas tidigare erfarenheter skall beaktas. (Wretman, 2006 ) 
 
De tre viktiga inriktningar inom inlärningsteorin; behaviorismen, kognitiv och 

metakognitiv teori samt den sociokulturella inlärningsteorin, de två senare delar många 

väsentliga drag och skiljer sig markant från behavioristiska teorier, främst i det att de ser 

lärandet som individens aktiva skapande av mening – de vilar alltså på en konstruktivistisk 

kunskapssyn. Medan behavioristiska inlärningsteorier utgår från en perception av 

intelligens som medfödd, konstant och normalfördelad, kognitiva och sociokulturella 

teorierna bygger på nyare uppfattningar av intelligens, som sammansatts utav flera 

dimensioner och som resultatet av en kombination av biologiska förutsättningar och 

erfarenheter som individen gör i samspel med den sociala och den fysiska omvärlden. 

(Korp, 2003) 

En inlärningsteori är beroende av vilket perspektiv man väljer som utgångspunkt för att 

undersöka lärande. Behaviorismen betonar lärande som förändring av elevens yttre, 

iakttagbara beteende. Kognitivismen betonar lärande som elevens inre process och 

sociokulturell teori betraktar lärande som deltagande i social praktik. Både elevens inre 

process samt sociala utveckling måste tas i beaktning om man ska förstå lärandet.  

De tre perspektiven är delvis motstridande och kan delvis sägas representera olika 

betoning av skilda aspekter på lärande.  

(Dyste, 2003)  
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Behaviorismen 

I den behavioristiska traditionen betraktas lärandet som en förändring i en persons 

kunskap som leder till ett förändrat beteende. Lärandet visar sig alltså i observerbara 

beteendeförändringar. Den behavioristiska inlärningsteorin bygger på undervisning som 

utgår från en bild av eleven som ett tomt kärl, som ska fyllas. Där läraren förmedlar 

kunskap till eleven, vars enda uppgift är att lagra den.  

I den behavioristiska perceptionen spelar alltså minnet och förmågan att reproducera en 

central roll. Behavioristiska teorier grundar sig på en empirisk kunskapssyn där kunskap är 

objektivt och bygger på empirisk erfarenhet. Kunskapen är kvantitativ; den finns utanför 

individen och kan avgränsas och delas.  

Sammanfattningsvis ger det följande konsekvenser för undervisningen: 
1.Lärande sker genom att små kunskapsbitar ackumuleras.   
2.Inlärning måste organiseras sekventiellt och hierarkiskt. 

3.Överföringen är begränsad och därför måste varje mål undervisas explicit. 

4.Man måste ge täta test för att garantera full behärskning innan man går vidare. 

5.Motivationen är något yttre och grundar sig på positiv förstärkning av många små steg. 

  (Dyste 2003 Dialog, Samspel och lärande s.35)  

 

Fram till slutet av 1970-talet var behaviorismen den dominerande inlärningsteorin och 

dess tidiga företrädare Skinner och Torndike hade stort inflytande på sättet att se på 

kunskapsinlärning.  

I slutet av 1970-talet började emellertid behaviorismen att utmanas av de andra 

inlärningsteorierna. 

(Korp, 2003) 

Kognitiva och metakognitiva teorier 
 
Piaget menar att vi lär genom att handla, genom att vi självständigt försöker lösa problem 

och på så sätt ta kontroll, abstrakt tänkande har sitt ursprung i konkret handlande. Dessa 

principer är grundläggande för kognitiva teorier om lärande. 

Om Piagets teorier är begränsade till utvecklingen av logiskt och abstrakt tänkande utgår 

man numera från att också känslor och attityder har betydelse för tänkandet. Man utgår 

ifrån att individers kognitiva kapacitet i viss utsträckning varierar från situation till 

situation.  



 11

Undervisning som bygger på kognitiv teori tar sin utgångspunkt i elevernas tidigare 

föreställningar om problem som uppstår, lärarens uppgift blir här att försätta eleven i 

situationer där de kan göra erfarenheter som ger upphov till kognitiva konflikter, låta 

eleven få tillfälle att använda det de redan kan för att förstå ny kunskap.  Undervisning 

som utgår från kognitiv inlärningsteori kallas kognitiv pedagogik. Utmärkande för sådan 

pedagogik är att elever istället för att betraktas som tomma kärl, som ska fyllas på med 

utifrån kommande kunskap, så ses de som noviser som av naturen är aktivt sökande och 

vars lärande gagnas av att de deltar i målorienterade aktiviteter. Det blir här tydligt att 

kognitiv och konstruktivistisk inlärningsteori i vissa avseenden är nära besläktade med 

sociokulturella teorier om lärande. ( Korp, 2003) 

 

Med ett kognitivt lärande bör målet för undervisningen vara att eleven ska lära sig om sitt 

eget lärande, d v s de ska kunna reflektera över, utvärdera och förbättra sina kognitiva 

strategier, sitt tänkande. Detta benämns som metakognition. Den beskrivs ofta som ett 

medel för att uppnå att eleverna skall bli självständiga och kunna styra över sitt eget 

lärande.  

(Korp, 2003) 
 

Sociokulturella perspektiv 

Den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij har varit en av de mest centrala 

inspirationskällorna för pedagogiskt tänkande under det senaste decenniet och den 

enskilda person som refererats mest inom sociokulturella riktningar. ( Dyste, 2003) 

Vygotskij ansåg att lärarens uppgift ska vara att identifiera var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt och hur eleven skulle förmås att utvecklas från detta utgångsläge med 

rätt stöd av omgivningen, och sedan att hjälpa eleven att utvecklas.  

Utmärkande för det sociokulturella perspektivet är just intresset för lärandets sociala 

karaktär och sammanhang. Vygotskij ansåg att människans uppförande under uppväxten 

formas av biologiska och sociala villkor och särdrag. All uppfostran och utveckling har 

enligt Vygotskij oundvikligen en social karaktär, antingen man vill eller inte. (Lindqvist, 

1999). I Sociokulturella teorier om lärande lägger stor vikt vid den språkliga 

kommunikationen och vad den betyder för personer i olika sammanhang.  

(Korp, 2003) 
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Sociokulturellt lärande har att göra med relationer; lärandet sker genom deltagande och 

deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande i läroprocesserna, 

balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö. 

Lärandet är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har mycket att göra med 

omgivningen.   

Den sociokulturella traditionen kallas även sociohistorisk, kultur historisk eller situerad. 

Dessa uttryck poängterar att all kunskap är beroende av den kultur som den är del av. 

Kunskap existerar aldrig i ett vacuum; den är alltid invävd i ett historiskt och kulturellt 

sammanhang. (Dyste, 2003) 

 

Det är inte bara innehållet i skoluppdraget som har förändrats utan även det sätt som 

kursplanerna är uppbyggda på. Före Lpo-94 beskrevs undervisningsuppdraget utifrån det 

innehåll som undervisningen skulle innehålla. Numera beskrivs de kompetenser och 

förmågor som eleverna ska utveckla i förhållande till undervisningsinnehållet.  

Enligt Lpo-94 ska innehållet i undervisningen – materialet - i stor utsträckning väljas av 

läraren tillsammans med eleven. I lärprocessen ses materialet numera som ett medel för att 

nå kunskapsmål, inte som kunskap i sig. (Wretman, 2006) 

 

Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas i riktning mot 

de nationella målen. Eleven ska ges den guidning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska nå så långt som 

möjligt. Varje elevs utveckling och lärande ska stimuleras och stödjas med hjälp av 

kontinuerliga utvecklingssamtal. (Skolverket 2005) 

 

1.3.5 IUP i styrdokumenten 

Regeringen har beslutat att alla elever i grundskolan år 1-9 från och med vårterminen 2006 

ska få en individuell utvecklingsplan (IUP). Läraren ska vid utvecklingssamtalet 

sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå de uppsatta målen. IUP ska 

vara en framåtsyftande planering och visa vad som krävs för att eleven ska utvecklas så 

långt som möjligt i linje med läroplan och kursplanerna.  
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I samverkan med elev och föräldrar sätter man upp nya mål för elevens lärande utifrån den 

bedömning som redovisats vid utvecklingssamtalet. Eleven ska få ökad möjlighet att följa 

sin egen utveckling och lärprocess. Man kan enligt Skolverket (2005) inte tala om eller 

skriva en IUP utan att samtidigt tala om dokumentation och utvecklingssamtal eftersom 

planen skall grundas på vad som dokumenteras inför dessa samtal. Detta betyder att det 

viktigaste för att kunna skapa en IUP är att och hur läraren förbereder sina 

utvecklingssamtal.  

 

Syftet med individuella utvecklingsplaner är att fokusera uppföljningen på individnivå och 

få en ökad måluppfyllelse i skolan, att skolan tillsammans med elev och vårdnadshavare 

tidigt ska uppmärksamma och komma överens om behov och gemensamma åtgärder för 

att eleven ska nå målen. (Moreau, 2005) 

  

7 kap. 2 § grundskoleförordningen 
Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 

skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 

samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 

(utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell 

utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå 

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

kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev 

och vårdnadshavare. Information vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering 

av elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen och kursplanerna. 

 

Skolverket fick i uppdrag av regeringen att författa allmänna råd och kommentarer till 

individuella utvecklingsplaner. De allmänna råden om individuella utvecklingsplaner 

riktar sig till lärare, skolledare och annan personal i grundskolan, den obligatoriska 

särskolan, specialskolan och sameskolan. De fristående skolor som får utfärda betyg ska 

också tillämpa de allmänna råden om utvecklingssamtal och individuella 

utvecklingsplaner. 
De allmänna råden skall tjäna som vägledning och stöd vid upprättandet av individuella 

utvecklingsplaner för eleverna. De vänder sig också till skolhuvudmännen, som har det 

yttersta ansvaret för skolans insatser för att främja varje elevs utveckling mot de nationella 

målen. En IUP är inte ett instrument för att bedömning, planen vilar på att man har 

utvärderat elevernas lärande i förhållande till målen. (Skolverket, 2005 s.8)  
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Den individuella utvecklingsplanen bör  

• Ge eleven ökad kunskap och inflytande över det egna lärandet och den egna 

utvecklingen 

• Ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar och påverka sina studier 

• Konkret beskriva vilka insatser som bör vidtas för att eleven ska utvecklas i 

riktning mot målen 

• Stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen 

• Skapa kontinuitet vid eventuella byten av lärare, klass och skola 

 

En IUP ska vara framåtsyftande, eleven ska ses som en aktör med egen vilja och kapacitet 

att lära. Motivation och lust att gå vidare i sitt lärande ska uppmuntras och stärkas. Planen 

utgår från de bedömningar som lärare gjort om elevens kunskaper inför 

utvecklingssamtalet och vad lärare, elev och vårdnadshavare kommit fram till.  

En IUP är ett praktiskt redskap som är till för att främja och stödja elevens fortsatta 

utveckling och lärande och ska förnyas vid varje utvecklingssamtal. Eftersom en IUP 

följer eleven ger den bra förutsättningar för kontinuitet i elevens lärande vid eventuella 

förändringar i skolsituationen för eleven. Skolverket (2005) 

 

Det är viktigt att IUP´n konkret beskriver vilka insatser som skall göras av skolan och 

vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas i 

skolarbetet och att planen: 

• Utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor 

• Uttrycker positiva förväntningar på eleven 

• Grundar sig på den dokumentation av elevens kunskapsmässiga och sociala 

utveckling i relation till läroplan och kursplanernas mål som skolan gjort inför 

utvecklingssamtalet 

• Innehåller mål för vad eleven ska uppnå på kort och på lång sikt 

• Innehåller överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare 

• Utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga 
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En IUP ska utgå från var eleven befinner sig i förhållande till läroplan och kursplanens 

mål. IUP’n ska innehålla realistiska och uppnåbara mål för eleven samt beskriva hur 

eleven ska kunna nå dessa mål. Väsentligt är att planen hjälper eleven att se sitt arbete som 

meningsfullt, begripligt och hanterbart.  

Det är viktigt att insatser och förändringar planeras och beskrivs på ett sådant sätt att 

elevens självuppfattning och självtillit bevaras och stärks.  

En IUP är en allmän handling, den ska inte innehålla känsliga uppgifter om eleven. 

Skolverket, (2005) 

 

1.4 Problemformulering 
 

Utifrån den litteratur jag läst och de erfarenheter och funderingar jag har vill jag undersöka 

hur lärare beskriver att de förbereder sig inför ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal 

utgår från skolans ansvar för elevens utveckling, läraren skall sammanfatta de insatser som 

behövs för att eleven ska nå de uppsatta målen.  

Problemprecisering 
Hur beskriver några lärare inom skolår 1-3 att de förbereder inför sina utvecklingssamtal? 



 16

2. Metod 

2.1 Bakgrund - litteratur 
Jag har valt textmaterial som behandlar mitt ämnesval – utvecklingssamtal; ett historiskt 

perspektiv, mål och lärande, psykologiska teorier, läroplanen/kursplaner och andra 

styrdokument. 

Mitt urval av textmaterial är dels läroplaner och andra styrdokument, men också 

kurslitteratur, läroböcker, debattartiklar och annan av ämnet berörd litteratur. Min 

litteratur är dels monografisk då jag tittat på styrdokument mm, men också komparativ då 

jag bl.a. har gjort jämförelser och visat på skillnader i vad litteraturen säger. Jag har valt 

nyckelord för att kategorisera mitt arbete men också för att komma åt den kunskap i  

litteraturen jag ansåg mig behöva för min undersökning. Jag sökte litteratur på dessa 

nyckelord.  

• Utvecklingssamtal  

• IUP 

• Elevinflytande  

• Föräldramedverkan  

• Mål 

• Dokumentation 

2.2 Intervju 
Jag har i min undersökning använt mig av intervjuer för att jag genom intervjuer tror att 

jag får bra respons på frågor om utvecklingssamtal. Jag tycker att intervju är en intressant 

och trevlig form för att skapa ett möte mellan mig som intervjuare och respondenten. Jag 

har intervjuat fyra lärare som alla arbetar inom skolår 1-3, jag har i detta arbete valt att 

avgränsa mig till årskurs 1-3. Jag kommer endast att använda mig av intervjuer och 

således inte någon form av observation. Jag har valt två lärare med lång erfarenhet samt 

två med färre år inom yrket för att se om skillnader och/eller likheter fanns i deras svar. 

Alla intervjuade personer är kvinnor. Jag valde att nyttjat mina kontakter inom skolan, 

intervjuat kollegor. Jag har också använt mig utav mina erfarenheter jag har från mitt 

styrelseuppdrag i Lärarförbundet, då det finns intressant litteratur inom mitt ämnesval som 

Lärarförbundet givit ut och som jag aktivt kan ta del av.  
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Jag har valt att använda mig utav kvalitativa intervjuer, en intervjuguide där jag ställt en 

större friare formulerad fråga att tolka för respondenterna, för att de skulle få fritt spelrum 

att berätta utifrån deras egen erfarenhet. Jag har låtit respondenterna styra ordningsföljden 

i samtalet. Syftet med att använda kvalitativa intervjuer är att jag ska få så uttömmande 

svar som möjligt om det som intervjun behandlar. 

Kvalitativa intervjuer/samtal ger ofta direkt kunskap som är användbar i läraryrket 

(Svedner 2004). Jag har använt mig utav en intervjuguide, då en huvudfråga leder till ett 

samtal. - Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal? Som intervjuare har jag ovan 

nämnda nyckelord som jag vill att samtalet ska beröra (Trost 2005). Nyckelorden styrde 

jag enbart in i samtalet då personen inte kommer in på dem själv. Det finns här en risk att 

jag styrt intervjuerna dit jag vill, men jag ansåg det behövligt för att få så uttömmande svar 

och för att komma åt det jag avsåg att undersöka. 

Jag mailde ut en förfrågan till fyra lärare om de vill vara med på en intervju/ett samtal om 

utvecklingssamtal. I inbjudan framgick det tydligt vilket ämne vi skulle prata om 

– Samtal om utvecklingssamtal.  

Alla intervjuerna genomfördes individuellt, tiden jag avsatte för intervjuerna var ca. 30 

minuter. Jag förde anteckningar under intervjuerna med papper och penna. Jag 

sammanfattade sedan intervjuerna direkt efter mötet och skickade åter till respondent för 

korrekturläsning. De gav mig klartecken innan jag sammanställde resultatet. 
 

2.3 Resultat 

När jag arbetade med resultatet valde jag först att kategorisera intervjuerna för mig själv 

efter nyckelorden som tidigare nämns i arbetet. Jag sammanställde sedan intervjusvaren 

och redovisade dem i resultatet under mina valda nyckelord. Efter sammanställningen har 

jag valt att sammanfatta, tittat på likheter och/eller olikheter mellan de olika 

respondenternas svar. Jag har försökt att tolka och förstå vad respektive respondent har 

sagt, letat och försökt att hitta mönster i intervjuerna. Alla intervjuerna samt en 

sammanfattning av intervjutillfällena finns med som bilagor i arbetet. 

 

För att öka tillförlitligheten/reliabiliteten på min undersökning hade jag kunnat göra en 

provintervju, för att då undersöka om rätt fråga/or användes vid intervjutillfällena. Jag 
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använde mig utav fyra respondenter, för att få ett större omfång hade jag behövt göra flera 

intervjuer och redovisat dessa i mitt arbete. Som intervjuare är jag oerfaren, vilket kan ha 

påverkat respondenternas svar. Jag använde mig då utav en intervjuguide för att jag då inte 

hade den betydande rollen i intervjun, utan lät respondenten ha huvudrollen.    

Jag anser att validiteten är god då resultatet täcker det jag avsåg att undersöka. Jag anser 

att jag har fått svar på hur respondenterna beskriver att de förbereder sig inför 

utvecklingssamtal och varför de anser att det är viktigt att förbereda sig. Å andra sidan kan 

man emellertid inte veta om svaren stämmer överens med faktiskt handlande.    
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3. Resultat 
Jag har valt att kategorisera och redovisa mina intervjuer utifrån de nyckelord som nämns 

i arbetet; Utvecklingssamtal, IUP, mål, elevinflytande, föräldramedverkan, dokumentation.  

Jag har valt att kalla de personer jag intervjuat för Lärare 1, 2, 3 och 4. 

Lärare 1 är 1-7 lärare, kvinna 33 år med 6 års erfarenhet. Arbetar nu i årskurs 3. 

Lärare 2 är 1-7 lärare, kvinna 30 år med 7 års erfarenhet. Arbetar nu i årskurs 2. 

Lärare 3 är lågstadielärare, kvinna 60 år med 39 års erfarenhet. Arbetar nu i årskurs 3. 

Lärare 4 är lågstadielärare, kvinna 62 år med 40 års erfarenhet. Arbetar nu i årskurs 1. 

Två intervjuer gjordes på respondenternas arbetsplats, lärare 3 och 4. De andra två gjordes 

i hemmamiljö. Efter intervjuredovisningen följer en sammanfattning. 

 

3.1 Utvecklingssamtal 
De intervjuade lärarna förbereder sig väl inför utvecklingssamtal. De lägger ner mycket tid 

på att dokumentera elevens utveckling. Detta för att tydligt kunna visa var eleven befinner 

sig i utvecklingen och vad de behöver arbeta vidare med för att nå deras mål.  

Lärare 1,2,3 och 4 kartlägger sina elever inom Svenska, Matematik och den sociala 

utvecklingen. Lärare 3 använder sig utav sk. checklistor som är ett gott stöd för henne. 

Lärare 4 gör läsutvecklingsscheman (LUS) på alla elever inför utvecklingssamtal för att 

veta var de är i sin läsutveckling medan lärare 2 inte har några checklistor eller Lus-

scheman, hon tycker att hon har bra koll på eleverna, hon vet inte exakt vilken lus-punkt 

eleven befinner sig på men vet och ser att eleven utvecklas framåt- det är det viktigaste. 

Alla lärare arbetar intensivare med att dokumentera elevernas kunskapsutveckling 

veckorna innan utvecklingssamtalet. Lärare 3 framhåller att det är viktigt att 

utvecklingssamtalet håller en positiv profil, att man har en god samtalsmetodik. Det är bra 

att kunna ge konkreta exempel på vad man pratar om. Lärare 4 startar alltid sina samtal 

med att berätta syftet/meningen med samtalet för elev och vårdnadshavare. Enligt lärare 1 

kan man känna att utvecklingssamtalen ligger som ett måste över lärare, detta trots att det 

är ett av de viktigare uppdrag vi gör.  
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3.2 Mål  
Alla lärare använder sig utav elevens portfolio, då lärare och elev tillsammans tittar på 

mål, vart eleven står gentemot målen samt vilka mål som ska sättas upp för fortsatt 

utveckling. Lärare 1 och 3 påvisar här vad tydligt elev och vårdnadshavare kan se var 

eleven befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till målen. Vad vi behöver utveckla och 

vilka nya mål som ska sättas upp. Lärare 4 anser att det stora målet är att eleven själv skall 

kunna se vad och hur de kan förbättra sina kunskaper – att de kan se sitt eget lärande. 

Lärare 3 tycker att det kan vara svårare att ”mäta” kunskap i ex. So,No och Musik 

ämnena, än i Matematik och Svenska. Lärare 1 tycker att all dokumentation tar lång tid 

men är väl värd att arbeta mycket med då det ger en trygghet för henne i 

utvecklingssamtalet.  

Lärare 2 har en struktur som hon följer när eleven och hon tillsammans tittar på mål: 

Hösttermin - Vart skall du nå, vad säger målen?  

Vårtermin - Vilka mål ska vi ha med i din IUP att arbeta mot? 

Det är viktigt att man här individualiserar mål efter varje barns individuella behov. 

Lärare 4 belyser här ett historiskt perspektiv då hon jämför det ”gamla” betygssystemet för 

år 1-3 då hon satte betyg på eleverna i år 2 med dagens IUP. Hon tycker det är mycket 

bättre nu när man tittar på utvecklingen framåt – strävan mot fortsatt utveckling. 

3.3 IUP 
Lärare 1 använder sig ännu inte av IUP i sina utvecklingssamtal, de skyndar långsamt på 

skolan. Hon använder sig mer utav portfolio arbete som hon tycker går hand i hand med 

IUP. Lärare 1 känner sig inte förberedd nog för IUP, behöver bli bättre på att använda 

portfolio och IUP kontinuerligt för att utveckla en IUP för varje elev. Lärare 2,3 och 4 

använder sig utav och skriver IUP under sina utvecklingssamtal. 

Lärare 3 och 4 tycker att dialogen med hemmet har blivit bättre nu i och med IUP. Vi har 

fått med hemmet i skoltänket , vad de kan göra hemma för att eleven ska nå sina mål. 

Lärare 2 ser en vinst med IUP då vi blickar framåt i elevens utveckling istället för att prata 

om vad som hänt tidigare. Man tar hjälp av dokumentation som gjorts men fokuserar på 

elevens utveckling framåt. Lärare 4 tycker att det är svårt att hålla tiden under 

utvecklingssamtalet, IUP tar tid att skriva, den är ny för alla nu i början men med rutin så 

blir det ett bättre ”flyt”. 
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3.4 Dokumentation  
Alla lärare arbetar med portfolio i sina klasser. De dokumenterar där dokument som kan 

visa på elevens utveckling. Alla lärare arbetar med portfolio kontinuerligt under året. 

Lärare 1 arbetar mera intensivt med portfolio inför utvecklingssamtalet. Lärare 1,3 och 4 

nämner exempel på vad för slags dokumentationsuppgifter som görs inför 

utvecklingssamtalet, det kan vara lästester (DLS, diagnos läs och skriv) skrivuppgifter, 

matematik uppgifter. Lärare 1 har alltid en given skrivuppgift i år 1,2 och 3 inför varje 

utvecklingssamtal. Dels en friskriv uppgift och en av läraren styrd upppgift detta för att 

visa på utvecklingen i de båda olika fallen. Lärare 4 använder sig mer av portfolion i 

utvecklingssamtalen i år 2 och 3, ej så mycket i år1. I år 2 och 3 är portfolion mera 

utvecklad och man kan jämföra och utvärdera dokument från år till år. Lärare 1 och 3 

påvisar att all dokumentation finns tillgänglig för år 4 lärare, vid övergång från år 3 till år 

4. Eleven använder sin portfolio vid överlämnandekonferenser.  

3.5 Elevinflytande 
Lärare 2 och 4 har haft egen tid med varje elev då de har tittat på vidare mål. Vad eleven 

själv tycker de kan bli bättre på – vad de kan utveckla. Lärare 1 ger  barnen i uppgift att 

inför utvecklingssamtal fundera på; 

- Hur är du som kompis? 

- Det här behöver jag utveckla för at nå mina mål? 

- Hur ska jag göra för att nå mina mål? 

Även lärare 4 ger barnen uppgifter som besvaras och diskuteras hemma; 

- Vad är du bra på? 

- Vad behöver du träna mera på? 

- Hur är du som kompis/ socialt? 

Lärare 4 påvisar också att det är viktigt att vi använder oss av material som är anpassat 

efter elevens ålder. Lärare 3 låter eleverna välja av dokumentation som de är nöjda med, 

vilka som de vill ska vara med på utvecklingssamtalet. 

Lärare 2 har alltid satt mål på sina utvecklingssamtal men menar att nu genom IUP så 

kommer varje enskild elev att få tänka efter vad just de behöver träna mera på. Hon tror att 

eleven och läraren oftast är överens om ett gemensamt mål att sträva mot. 
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3.6 Föräldramedverkan 
Alla lärare är överens om att det är viktigt att föräldrarna är väl förberedda inför 

utvecklingssamtalet. Barnet är ofta väl förberett genom processen i skolan. Lärare 1 och 2 

skickar hem portfoliopärmen till hemmet för förberedelser och dialog om vad de kan 

arbeta med hemma för att eleven skall nå sina mål. Detta har varit positivt då föräldrar och 

elev i lugn och ro kan sätta sig in i elevens utveckling. 

Lärare 2 sänder även hem sk. Klassens gemensamma mål för en dialog hemma. Ex. hur 

får vi arbetsro? Hur ser eleven på sin del i det, Vad kan eleven göra? Andra gemensamma 

mål kan vara läxor, hur fungerar de? 

Det är viktigt enligt lärare 1 att vi släpper in föräldrarna i skolans värld, att vi tar vara på 

deras kunskap om deras barn. 

Lärare 3 och 4 belyser vikten av att skapa trygghet i mötet, så att föräldrarna vågar prata. 

De belyser även vikten av att en dialog skapas under utvecklingssamtalet mellan elev, 

förälder och lärare. 
 

3.7 Sammanfattning av intervjuerna 
 
Alla lärare menar att de förbereder sig väl inför utvecklingssamtalen. Alla arbetar 

intensivare med dokumentation en tid innan samtalet. Lärare 3 och 4 använder sig utav 

LUS (läsutvecklingsschema) och andra ”checklistor” medan lärare 1 och 2 inte använder 

sig utav det i någon större utsträckning. Lärare 3 och 4 poängterar samtalsmetodik, vikten 

av att skapa trygghet i mötet och få en positiv profil på samtalet. Att föräldrar ska våga 

säga det de tycker och tänker och inte det de tror att vi vill att de ska säga. Lärare 4 startar 

alltid med att lyfta samtalets syfte, vad är meningen med samtalet.  

Alla lärare är överens om att en god dokumentation är avgörande för samtalet, det ger 

trygghet hos läraren. Den är en viktig del av utvecklingssamtalet och att man tillsammans 

med eleven tittar på elevens utveckling. Detta blir också ett tydligt sätt att visa 

vårdnadshavare var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. 

De lärare som har startat med IUP har sett vinster med det, bland annat föräldramedverkan 

då kontakten med hemmet blivit bättre. Viktigt att skolan tar till sig föräldrarnas kunskap 

om deras barn.  
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IUP är nytt för alla, på lärare 1’s skola drar man just nu paralleller till portfolioarbetet. 

Alla lärare är positiva till IUP och att arbeta med den. Det är tidskrävande men tyngst är 

det nu i starten, sedan går det enklare med mera erfarenhet. IUP kräver kontinuerligt 

arbete med varje elev då man tittar på utvecklingen framåt – vilka mål har nåtts och vilka 

nya ska sättas upp. Portfolioarbetet ser tidsmässigt olika ut från skola till skola. Lärare 1 

har portfoliotid inlagt på schemat medan de övriga inte har det. Lärare 4 nämner att man 

inte kommit igång riktigt med portfolio i år 1 och därför inte använder portfolion så 

mycket i utvecklingssamtalet, medan lärare 1 inte gör någon skillnad i hur mycket man 

använder sig utav portfolion i år 1,2 och 3. 

 

Alla lärare tycker att elevinflytande är en viktig del i utvecklingssamtalet. Det kan bli att 

man pratar över elevens huvud om eleven ej känner sig delaktig i samtalet.  

Lärare 1 och 4 ger eleverna uppgifter mot målen att fundera på enskilt och tillsammans 

med läraren. Det tar mycket tid att ge varje elev en egen stund men det är något man alltid 

strävar mot. 

Alla är överens om att det är viktigt att eleven är väl förberedd inför utvecklingssamtalet, 

att lärare och elev är sampratade. 

Alla intervjuade är överens om att föräldramedverkan är en viktig del i 

utvecklingssamtalet. Viktigt med dialog – för att det ska fungera måste hemmet ges chans 

att förbereda sig inför utvecklingssamtalet.  

Lärare 1 och 2 arbetar mera aktivt med portfolion till hemmet, då den skickas hem och 

sedan tas åter till skolan vid utvecklingssamtalet.  

Utifrån hur lärarna beskriver att de förbereder sig inför utvecklingssamtalen drar jag som 

huvudsakliga slutsats att de alla anser sig ha god dokumentation. De anser även i 

samstämmighet med den litteratur jag gått igenom att god dokumentation inför 

utvecklingssamtalet på ett tydligt sätt kan klargöra elevens utveckling mot de uppsatta 

målen för elev och förälder.
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4. Diskussion 
 
Varje elevs utveckling och lärande ska stimuleras med hjälp av kontinuerliga 

utvecklingssamtal. Motivation och lust att gå vidare i lärandet ska uppmuntras och stärkas. 

(Skolverket 2005). Eleven ska ges tillfälle att reflektera kring sitt eget lärande. Det stora 

målet är enligt lärare 4 att eleven själv skall kunna se vad och hur de kan förbättra sina  

kunskaper – att de kan se sitt eget lärande. 

Läraren och eleven tittar tillsammans på mål, var eleven står gentemot målen samt vilka 

mål som ska sättas upp för fortsatt utveckling. Centralt i ett utvecklingssamtal är att 

läraren utgår från att eleven efter växande förmåga är den som är mest aktiv under 

samtalet (Buckhöj- Lago, 2000).  

 

Mitt arbete är en liten undersökning och är inte generaliserbar för alla lärare inom skolår 

1-3, men jag tror att den ändå kan representera lärares syn på utvecklingssamtal och dess 

förberedelser. Jag valde att göra fyra intervjuer, för att öka tillförlitligheten på mitt arbete 

hade jag behövt intervjua fler respondenter. Omfånget hade då blivit större och ev. svårare 

att analysera och binda samman. Tidsbristen och arbetets storlek var avgörande för valet 

av hur många intervjuer som är med i undersökningen. Olga Dysthes böcker; Det 

flerstämmiga klassrummet och Dialog, samspel och lärande har varit särskilt givande för 

mig i mitt examensarbete. Även Helena Korps bok Kunskapsbedömning – hur, vad och 

varför har gett mig god kunskap inom ämnet. Johan Hofvendals avhandling Riskabla 

samtal - en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal har varit 

mycket intressant att läsa.  

 

I mitt resultat belyser lärarna vikten av att en dialog skapas under utvecklingssamtalet 

mellan elev, förälder och lärare. Det är här stor risk enligt mig att vi lärare lägger beslag 

på alldeles för stor del av tiden, viktigt att vi är väl medvetna om dialogens betydelse och 

samspelet mellan tre- parten (elev – förälder - lärare). Upplevelsen som lärare är nog att vi 

upplever att vi har ett likvärdigt tre- partssamtal där alla parter får lika utrymme, men 

Dysthes undersökning är nog relevant i många avseenden, att vi lärare lägger beslag på ca. 

70% av tiden. Ofta kan det nog vara omedvetet, jag tror inte vi lärare är medvetna om hur 

stor plats vi tar tidsmässigt alla gånger. 
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Man kan enligt Skolverket (2005) inte tala om eller skriva en IUP utan att tala om 

dokumentation och utvecklingssamtal, IUP skall grundas på dokumentation inför dessa 

samtal. Detta betyder att det viktigaste för att kunna skapa en IUP är att och hur läraren 

förbereder sig inför sina utvecklingssamtal. (Moreau, 2005) 

I mina intervjuer sa lärarna att de tycker att de förbereder sig väl inför sina 

utvecklingssamtal. De lägger ner mycket tid på att dokumentera elevens utveckling. Detta 

för att tydligt kunna visa var eleven befinner sig i utvecklingen och vad de behöver arbeta 

vidare med för att nå deras mål, dokument som kan visa på elevens utveckling. Man kan 

inte veta om det är på detta sätt de intervjuade alltid arbetar, eller om det är deras 

ambition. När frågan ställs till oss lärare svarar vi kanske vad vi vet att vi ska svara utifrån 

vårt uppdrag som professionella lärare och vad som står skrivit i våra styrdokument. 

Alla arbetar något intensivare med elevernas portfoliopärmar/dokumentation tiden innan 

(ca.2-3 veckor) utvecklingssamtalet, genom att de dokumenterar elevens utveckling kan 

de tydliggöra elevens lärande för både elev, förälder och sig själva. Det intensiva arbete 

inför utvecklingssamtalen kan ses som en tung period, alla elever skall ha sin egna tid då 

du tillsammans med eleven går igenom målen som ni satt upp och vägen dit. Lärarna i 

intervjun arbetar också med portfolio kontinuerligt under året, här tror jag det kan vara en 

god ide att schemalägga så kallad portfoliotid på det ordinarie skolschemat. Portfolio 

pärmarna har utifrån mina erfarenheter en tendens att bli lite av ”hyllvärmare” om inte 

läraren har ett brinnande intresse för dokumentation.  

I och med att IUP införs jan-06 tror jag att de lärare som tycker att det är arbetsamt och 

tidskrävande att dokumentera inser vinsten av denna dokumentation då de ex. skall 

utvärdera de mål som de tillsammans med eleven har satt upp. Men det är inte 

utformningen av IUP i sig som är det viktiga utan tänkandet och diskussionerna som leder 

dit.  

Dokumentation finns tillgänglig för ex. år 4 lärare, vid övergång från år 3 till år 4, eleven 

använder sin portfolio vid överlämnandekonferenser. Det portfolioarbete lärarna gör 

tycker de går hand i hand med IUP. Här kan jag se fördelar med att ha ett väl utarbetat 

portfolio tänkande på skolan, då dokumentation och mål är en stor del. På det sättet får 

man ett användbart verktyg i vardagen. Att bygga upp och förbereda detta för att få det att 

fungera tar lång tid, men det innebär nog i slutändan en tidsvinst. Portfolio och IUP är 
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enligt mig ett mycket bra underlag och en naturlig del av utvecklingssamtalet, detta 

framkom också i de intervjuer jag gjort med lärare.  

 

IUP ska vara en framåtsyftande planering och visa vad som krävs för att eleven ska 

utvecklas så långt som möjligt i linje med läroplan och kursplanerna. 

Eleven ska få ökad möjlighet att följa sin egen utveckling och lärprocess, eleven ska ses 

som en aktör med egen vilja och kapacitet att lära. Att få insikter är en del av att se det 

egna lärandet, för att eleven ska veta att de utvecklas måste de göras medvetna om sitt eget 

lärande. Buckhöj-Lago, (2000).  

Det kan finnas en risk med att IUP används som en form av ”avcheckningssystem” då 

läraren stämmer av elevernas kunskap mot mål som läraren själv har satt upp. De två äldre 

lärarna i undersökningen uppgav att de använde sig utav olika ”checklistor” för att 

kartlägga eleverna. Det finns här en risk att IUP får behavioristiska konsekvenser, dvs. 

eleverna ses som tomma kärl som fylls med kunskap istället för att ta elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter i beaktning.  

 

I läroplanen görs en tydlig koppling mellan ansvar och inflytande då varje elev ska 

omfattas av de demokratiska principerna; att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. 

Det är här som vi lärare bör ge egen tid till varje elev då vi tillsammans tittar på vidare 

mål, med fokus på vad eleven själv tycker de kan bli bättre på. Enligt Lpo-94 ska 

innehållet i undervisningen – materialet - i stor utsträckning väljas av läraren tillsammans 

med eleven. 

I lärprocessen ses materialet numera som ett medel för att nå kunskapsmål, inte som 

kunskap i sig. (Wretman, 2006) 

I intervjuerna belyser lärarna vinsten med IUP då man blickar framåt i elevens utveckling 

istället för att prata om vad som hänt tidigare. Man tar hjälp av dokumentation som gjorts 

men fokuserar på elevens utveckling framåt. Jag tror att vi lärare kan behöva ett verktyg 

som IUP för att få hjälp att synliggöra lärande och utveckling. Lärare 1 och 3 påvisar här 

hur tydligt elev och vårdnadshavare kan se var eleven befinner sig kunskapsmässigt i 

förhållande till målen. Vad vi behöver utveckla och vilka nya mål som ska sättas upp.  
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Skolverket (2005) skriver att eleverna ska få syn på och få en större förståelse för sitt eget 

lärande, tanken med en individuell utvecklingsplan ska ge eleverna ökat inflytande och att 

de genom detta tar större ansvar för sitt eget lärande. (Söderström, 2005).   

En IUP ska utgå från var eleven befinner sig i förhållande till läroplan och kursplanens 

mål. IUP’n ska innehålla realistiska och uppnåbara mål för eleven samt beskriva hur 

eleven ska kunna nå dessa mål. När vi formulerar mål ska; målen vara realistiska, vara 

möjliga för eleven att nå, de ska vara tydliga och mätbara, eleven ska själv veta när målet 

är uppnått samt att det klart framgår när målet ska vara uppnått. Enligt skolverket är 

skolans uppgift att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas i riktning mot de  

uppsatta målen. Eleven ska ges den guidning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska nå så långt som möjligt. 

(Skolverket 2005). I mitt resultat tog lärarna upp att det är viktigt att vi lärare 

individualiserar målen utifrån varje elevs individuella behov. Detta ställer krav på oss, då 

undervisningen skall anpassas efter varje elevs behov. Eleven måste få känna att den kan 

påverka sin egen situation, sin egen vardag, det borde rimligtvis öka elevens möjlighet att 

lyckas i sin utvecklingsprocess.  

 

De lärare jag intervjuat är överens om att det är viktigt att föräldrarna är väl förberedda 

inför utvecklingssamtalet. Inför utvecklingssamtalet är det en god ide´ att låta portfolio- 

pärmen gå hem till föräldrarna, de har då möjlighet att i lugn och ro ställa frågor om deras 

barns utveckling och fundera på vad de kan göra hemma för att eleven ska nå sina mål, 

dialogen med hemmet har blivit bättre nu enligt de lärare jag intervjuat. I och med IUP har 

vi fått ett samarbete med hemmet om ”skoltänket”. Det är också viktigt att vi tänker på att 

vi släpper in föräldrarna i skolans värld, att vi verkligen tar vara på deras kunskap om 

deras barn. Det är viktigt att dialog skapas under utvecklingssamtalet mellan elev, förälder 

och lärare. De äldre lärarna belyser vikten av att skapa trygghet i mötet, att föräldrarna 

vågar prata. De belyser också vikten av att utvecklingssamtalet håller en positiv profil, att 

man har en god samtalsmetodik. De yngre lärarna berörde inte samtalsmetodik under 

intervjuerna, här är det nog de äldre lärarnas mångåriga erfarenhet inom yrket som gör sig 

påmind.   
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Ur ett historiskt perspektiv belyser och jämför lärare 4 hur hon i det ”gamla” 

betygssystemet för år 1-3 då satte betyg, med dagens IUP. Hon tycker det är mycket bättre 

nu när man tittar på utvecklingen framåt – strävan mot fortsatt utveckling. Då tittade man 

inte på elevens utveckling i stort utan bedömde enbart elevens kunskap. En elev som var 

en ”svag” läsare fick ex. betyget 1 i läsning även om eleven visade på stort intresse och 

engagemang för uppgiften. Lärare 4 påvisar här att man idag stärker eleven att kämpa 

vidare, ge delmål som eleven känner att de kan klara av att uppnå. Man stärker det 

positiva hos eleven istället för att enbart fokusera på elevens svagheter.  

Fram till slutet av 1970-talet var behaviorismen den dominerande inlärningsteorin, numera 

ska undervisningen grundas på kognitiva, metakognitiva och sociokulturella teorier om 

lärande. (Wretman, 2006 )  

Både elevens inre process samt sociala utveckling måste nu tas i beaktning om vi ska 

förstå lärandet. Balansen mellan det individuella och det sociala är avgörande på varje 

läromiljö. Jag anser att det är viktigt att vi här ser hela barnet, alla erfarenheter och de 

olika miljöer som eleven vistas i påverkar inlärningen. I och med de individuella 

utvecklingsplanerna kommer hela eleven i fokus, både kunskapsmässigt och socialt. 

Psykologen och pedagogen Lev Vygotskij (Dysthe, 2003) är en av de mest centrala i 

sociokulturell inlärningsteori. Vygotskij ansåg att lärarens uppgift ska vara att identifiera 

var eleven befinner sig kunskapsmässigt och hur eleven skulle förmås att utvecklas från 

detta utgångsläge med rätt stöd av omgivningen, sociokulturella perspektivet är intresset 

för lärandets sociala karaktär och sammanhang. (Korp, 2003)  

Jag kommer att använda mina kunskaper som jag fått om utvecklingssamtal från detta 

arbete i min kommande lärarroll. Det är viktigt att förbereda sig väl inför 

utvecklingssamtal, då god dokumentation är ett tydligt sätt att visa på utveckling. Jag ser 

de individuella utvecklingsplanerna som ett gott verktyg att både dokumentera och visa 

lärare, elev och förälder på ett tydligt sätt lärandets utveckling mot de uppsatta målen. 

Ämnet utvecklingssamtal är mycket intressant tycker jag, områden som jag bland annat 

skulle vara intresserad att undersöka vidare är, om elever och föräldrar upplever sig 

delaktiga i utvecklingssamtalet, om elev och förälder upplever sig förberedda inför 

utvecklingssamtalet, samtalsmetodik – att leda ett lärande samtal, utvecklingssamtalets 

eventuella styrkor och brister, betyg och bedömning. 
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Bilaga 1 
Samtal om utvecklingssamtal 
 
Intervju lärare 1 
Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal? 
 
Barnets portfolio följer under hela året men vi arbetar intensivare med den inför utvecklingssamtalet. Barnen 
skriver av en text som vi lärare valt samt skriver en egen text som kan handla om tex. något de gillar att 
göra/ något de är bra på. Dessa dokument görs för att visa skillnaden mellan styrd skrift och fri skrivning. Vi 
gör detta i år 1,2 och 3.   
Under våren i 3:an görs DLS-test,(diagnos - läs och skriv), i år 2 görs läsförståelse, ordförståelse och 
rättstavningsdiagnoser. Dessa dokument visas i utvecklingssamtalet, bra att visa på vart barnet befinner sig, 
så här förstår ditt barn, vad vi behöver utveckla, vilka nya mål som skall sättas upp för eleven. Vi har även 
ett matte dokument med ökad kunskapsnivå som barnet gör i år 1,2 och 3.  
 
Inför utvecklingssamtalet får barnet i uppgift: 

- Att skriva ner sina starka sidor i Ma, Sv. och hur de är som kompisar, socialt.  
- Det här behöver jag utveckla för att nå mina mål. 
- Hur ska jag göra för att nå mina mål. 

Detta dokument tas hem, föräldrarna bidrar med vad de kan arbeta med hemma för att barnet ska utvecklas 
och nå sina mål. 
Vi lärare sitter sedan tillsammans och diskuterar/tittar på elevernas och föräldrarnas dokument och lägger till 
våra kunskaper om barnet och det vi ser i skolan. Detta dokument är ett gott stöd för oss att visa föräldern på 
utvecklingssamtalet. Visa vart deras barn befinner sig i utvecklingen och vad vi behöver arbeta vidare med 
för att nå deras mål. 
 
Det är viktigt att föräldrarna är väl förberedda inför samtalet, genom att de fått hem material/dokument blir 
de mentalt förberedda och vet vad samtalet ska handla om. Barnet vet ju redan innan vad vi ska prata om 
eftersom de är med i portfolio processen i skolan. 
Det är viktigt att vi släpper in föräldrarna i skolans värld, att vi tar vara på deras kunskap om barnet.  
 
Vi har bestämt på vår skola att skynda långsamt med individuella utvecklingsplaner, vi har insett att mycket 
utav IUP gör vi redan i vårt utarbetade portfolio arbete. Vi använder oss utav portfolio tanken som är lika 
över hela skolan, vilket är viktigt då föräldrarna känner igen barnets portfolio genom hela skolgången hos 
oss. Vi behöver bli bättre på att använda portfolio och IUP mera kontinuerligt för att utveckla en individuell 
utvecklingsplan för varje elev. 
 
Alla dokument sätts in i barnets portfolio pärm, de används också vid överlämnande konferenser till 
mottagande lärare, tex. från år 3 till år 4.  
Utvecklingssamtal är något som ligger lite som ett måste för oss lärare, trots att det är något av det viktigaste 
uppdrag vi gör. Allt arbete med dokumentation tar mycket tid men det gör också att jag får en bättre koll på 
var eleven står i förhållande till målen samt att jag som lärare känner mig bättre förberedd inför mina 
utvecklingssamtal. 
 
Intervju Lärare 2 
Hur förbereder du dej inför utvecklingssamtal? 
 
Jag tycker det är skönt nu när man siktar på att alla elever ska ha sin egen IUP, då vi blickar framåt istället 
för att endast prata om vad som hänt tidigare/bakåt. Klart att jag tittar på dokumentation som gjorts men man 
fokuserar på elevens utveckling framåt. 
 
Jag förbereder mig själv innan samtalen genom att jag tittar på eleven utifrån olika vinklar; Elevens starka 
sidor, kunskapsbitarna, det sociala mönstret. 
Denna ”kartläggning” visar jag sedan på utvecklingssamtalet, då elev och föräldrar deltar i dialog omkring 
detta. 
Vid behov visas även förra utvecklingssamtalets dokumentation för att jämföra och /eller utvärderas. Och för 
att visa på elevens utveckling. 
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Eleven och jag har tillsammans tittat på och gått igenom målen för år 2 i svenska och matematik samt tittat i 
deras portfolio. 
På höstterminen brukar vi titta på  – Vart ska du nå? 
 ”   Vårterminen      ”      ”   ”     ”  – Vilka mål ska vi ha med i IUP att arbeta mot? 
Det är viktigt att man individualiserar elevens mål efter individuella behov. 
 
Innan utvecklingssamtalet skickar jag hem material/information om det gemensamma målet för klassen, kan 
tex vara  Hur får vi arbetsro? Elev och förälder diskuterar det hemma. – Hur ser eleven på sin del i det? Vad 
kan jag göra?   
Annat mål kan vara Läxor, hur fungerar det? 
Att skicka hem portfoliopärmen är ett bra sätt att göra hemmet delaktiga, mer förberedda inför samtalet. Det 
har varit positivt, vi får god feedback ifrån föräldrar. Hemmet har då i lugn och ro kunnat satt sig in sitt 
barns utveckling, ex. skrivutvecklingen som dokumenteras där. 
 
Jag har alltid satt mål på mina utvecklingssamtal, nu är det första gången jag gör IUP med barnen. Jag 
kommer låta barnen tänka efter vad de behöver träna mera på, jag tror att eleven och jag ofta är överens om 
vad vi bör ha som utvecklingsmål.  
 
Jag tycker inte att jag behöver så mycket sk. ”check listor” över eleverna. Som klasslärare med heltidstjänst 
tycker jag att jag har rätt bra koll på mina elever. Jag kanske inte vet exakt vilken punkt de befinner sig på i 
ex. ett LUS schema (läsutvecklingsschema), men jag vet och ser att eleverna utvecklas framåt, det är det 
som är det viktiga för mig. 

 
Intervju Lärare 3 
Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal? 
 
Jag bjuder in till samtal via ett brev, det bästa är att bjuda in vid ett föräldramöte då man träffar föräldrarna 
och på plats kan göra upp om en tid som passar. Jag ser helst att utvecklingssamtalet ligger på eftermiddags 
tid ej på kvällar.  
 
Inför varje utvecklingssamtal får barnen en skrivuppgift till en valfri bild, detta blir en av flera 
dokumentationer i barnets portfolio. I år 1 och 2 styr jag skrivuppgifterna mera, men i år 3 väljer barnen 
själva en text som de är nöjda med som sätts in i portfolion. En del gånger rättar barnet och jag texten 
tillsammans, andra gånger rättar vi den inte. Detta för att visa på barnets skrivutveckling för föräldrarna och 
för barnets självt. 
 
Jag har dokumentation över barnets kunskaps bitar, veckorna innan utvecklingssamtalet kollar jag eleverna 
extra noga, kartlägger och uppdaterar mig extra noga om elevens kunskaper. Jag har olika ”checklistor” som 
är ett gott stöd för mig. Jag tycker det kan vara svårt att se var eleverna ligger i utvecklingen mot målen i ex. 
so, no och musik ämnen, jag tycker inte de ämnena är lika mätbara som sv, ma.  I portfolion har alla elever 
målen för matematik och svenska. Det blir tydligt för elev och förälder vart eleven befinner sig 
kunskapsmässigt i förhållande till målen. 
 
Det är viktigt med en god dokumentation inför varje utvecklingssamtal. All dokumentation finns tillgänglig 
för blivande år 4 lärare att ta del av vid överlämnande. 
 
I och med att IUP’n startade kan vi få med hemmet bättre, vad de kan göra hemma för att sträva mot de 
gemensamt uppsatta målen för eleven. Det blir en bra dialog vid utvecklingssamtalet.  
 
Inför varje utvecklingssamtal skickar jag hem ett dokument som elev och förälder tillsammans fyller i och 
pratar om, detta tas sedan med till samtalet. Det är viktigt att man håller en positiv profil på 
utvecklingssamtalet, att man har god samtalsmetodik. Det är bra att kunna ge konkreta exempel på händelser 
man pratar om. 
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Intervju lärare 4 
Hur förbereder du dig inför utvecklingssamtal? 
 
Lite olika från år till år, mycket beroende på vilken årskurs jag har. I år i 1:an har vi inte arbetat så mycket 
med portfolion. Barnen har inte så mycket dokumenterat där ännu. Jag brokar gå igenom tillsammans med 
barnen, vi kollar målen, vart de står gentemot dessa. Vi tittar på läsutvecklingen hur det går med läs läxor till 
hemmet fungerar. Jag gör läsutvecklingsschema på alla barn (LUS).  
 
Jag förbereder mig själv på vad som står i kursplanen och läroplanen. I år har det tagit lång tid att genomföra 
utvecklingssamtalen, jag tror det har och göra med att vi gör IUP på alla barn ,det tar sin tid.  
 
Jag har haft en egen stund med alla barn, jag vill helst ha en bättre kontinuitet på att träffa barnen en och en.  
Barnen tänker och funderar ut vad de vill/kan förbättra, vi tittat på läs, skriv, matte mm.  
 
I år 2 Har portfolion blivit mera utvecklad, vi kan då jämföra med år1 till år 2 jag använder mig mera av 
portfolion vid utvecklingssamtalet i år 2.  
 
Målet är att eleven själv ska kunna se vad och hur de kan förbättra sina kunskaper.  
Jag skickar hem ett formulär som besvarar och diskuteras hemma.  

- vad är du bra på? 
- Vad behöver du träna mera på?  
- Hur är du som kompis, socialt? 

Det är viktigt att allt material som man använder sig utav är anpassat efter ålder på barnet. 
Detta material går vi igenom vid utvecklingssamtalet, vi gör då också en individuell utvecklingsplan (IUP) 
den utvärderas vid nästa utvecklingssamtal – Har vi nått de uppsatta målen? 
Man samlar på dokument som visar på att barnet nått målen dessa förvaras i barnets portfolio. Det kan vara 
lästest, skrivövningar, matte övningar mm. 
 
Innan jag ska ha samtal ”kartlägger” jag varje elev för mig själv inom områdena; 
- Läsning, förståelse, tala, skriva 
- Matematik 
- Sociala utvecklingen 
 
Jag startar varje samtal med att berätta syftet/meningen med samtalet. Det är viktigt att föräldrar och barn 
verkligen säger vad de tycker och inte vad de tror att jag som lärare tycker. Viktigt att skapa trygghet i mötet 
så föräldrar och barn vågar prata. 
Jag har arbeta så länge så jag var med och satte betyg på år 1-3, det var hemskt. Nu är det mycket bättre man 
tittar på utvecklingen framåt, strävar mot målen. 
Jag tycker man får en god kontakt med föräldrarna under utvecklingssamtalet. 
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Sammanställning av intervjutillfället med Lärare 1: 
Intervjun tog ca.30 minuter. Vi träffades hemma hos lärare 1 under ett skollov. Samtalet var avspänt och 

trevligt. Vi pratade utifrån ett samtal som metod, hon berörde alla ”mina” nyckelord utom IUP, kanske 

beroende på att de på skolan valt att ligga lågt med detta. Lärare 1 drog paralleller mellan IUP och portfolio 

arbetet när jag styrde in samtalet till IUP. Berättade ingående om vad de gjorde praktiskt i förberedelse 

arbetet. Jag förde anteckningar under intervjun. Jag valde att ställa en fråga - min problemformulering, sedan 

gav jag ordet fritt. Inga följdfrågor användes. Lärare 1 har läst min sammanställning/sammanfattning av 

intervjun och är nöjd med den. Jag tycker det gick bra, då jag fick fram det jag ville utifrån frågeställningen 

och mitt val av litteratur.  

 
Sammanställning av intervjutillfället med lärare 2: 
Vi träffades i lärare 2’s  klassrum efter skoldagens slut. Vi pratade ca 25 minuter det var lugnt och 

avslappnat, inga störande moment utifrån. 

Hon var förberedd, visade många exempel på material som hon använder sig utav. Berörde alla nyckelorden, 

jag styrde inte samtalet utan hon berörde det jag ville få ut av det. Lärare 2 är en mycket erfaren lärare som 

har mycket att berätta och mycket kunskaper att dela med sig. Hon läste min sammanfattning och gav den 

klartecken. Jag tycker att samtalet gick bra, det är intressant att prata med en så erfaren lärare. 

 

Sammanställning av intervjutillfället med lärare 3: 
Vi träffades i lärare 3’s  klassrum, en lunch rast. Samtalet tog ca,25 minuter. Det var lugnt inga störande 

moment trots att vi satt dagtid i et klassrum. Jag ställde min huvudfråga, och sen fick hon prata fritt. Jag 

behövde använda mig utav nyckelorden elevinflytande och föräldramedverkan för att leda samtalet in på det. 

Lärare 3 har lång erfarenhet vilket märks, hon visar mycket material samt ger många tips och idéer på 

utvecklingssamtal. Jag tycker att hon berörde en intressant vinkel då hon pratade om skillnaden förr och nu. 

Från ”hemska” betyg på årskurs 1-3 till dagens skola med IUP - utvecklingen. Detta var ett intressant samtal 

som gagnar min undersökning.  

Sammanställning av intervjutillfället med lärare 4: 

Vi träffades över en lunch hemma hos mig. Samtalet tog ca. 35 minuter.  Jag valde även här att ställa en 

fråga – min problemformulering. Lärare 4 pratade fritt och jag antecknade. Jag använde aldrig mina 

nyckelord för att få samtalet dit jag ville/ få ut det jag ville. Lärare 4 har mycket energi och många bra idéer, 

en kul person som kollega i framtida yrkesroll. Hon sitter i en portfolio grupp och arbetar aktivt med att 

utveckla skolans portfolio tankar, det märks i intervjun hon är mycket uppdaterad om vilken vinst portfolion 

kan ha för ett utvecklingssamtal. En bra intervju som visar gott engagemang för yrket och stort intresse för 

utvecklingsfrågor.  


