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Abstract!
The purpose of this study is to investigate how pupils think different kinds of parent teacher 
conferences has any significance on the feeling of participation and motivation in their learning. 
The purpose is also to find out how pupils think of using different kinds of assessment.This study is 
based on a hypothesis that studentled parent teacher conferences increases the students participation 
in it´s own knowledge development. It is also based on the hypothesis that this increases the 
students metacognition and its internal motivation. This study is founded on a quantitative survey 
answered by students in eighth grade in two different schools with different kinds of parent teacher 
conferences. I have analyzed the results of the survey by comparing the results of two groups; they 
who have studentled parent teacher conferences and they who have more traditional parent teacher 
conferences.The result shows that students use and believe teachers use several different kinds of 
assessment in preparing their parent teacher conferences. Peer assessment is though 
underrepresented and considering the power it has, according to research it needs to be developed. 
Using studentled conferences increases  the feeling of participation and motivation in general, not 
only internal motivation. My conclusion is that studentled conferences promote motivation and 
participation. Therefor methods for implementation of parent teacher conferences needs to be 
developed in many schools. !
Keywords!
studentled conference, parent teacher conference, motivation, formative assessment, participation !!
Sammanfattning!
Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelse av hur olika former av 
utvecklingssamtal påverkar dem när det gäller motivation för skolarbetet och delaktighet i sitt eget 
lärande. Syftet är också att kartlägga hur elever tänker kring användning av olika 
bedömningsformer. Undersökningen baseras på en hypotes om att elevledda utvecklingssamtal 
medför en ökad delaktighet i elevens egna kunskapsutveckling samt att detta i sin tur ökar 
kunskapen om det egna lärandet och den inre motivationen. Underlaget till undersökningen är en 
kvantitativ enkätundersökning genomförd bland samtliga elever i år 8 i två skolor med olika typer 
av utvecklingssamtal. Resultatet av denna enkät har jag sedan analyserat genom att jämföra 
skillnader och likheter mellan de två kategorierna; de som genomfört elevledda utvecklingssamtal 
samt de som haft mer traditionella utvecklingssamtal. Resultatet visar att elever, som underlag för 
sina utvecklingssamtal, använder sig av ett flertal olika former av bedömning. Dock visar det sig att 
kamratbedömning som bedömningsform är underrepresenterat och behöver utvecklas med tanke på 
den kraft forskning visar att den har. Både den inre och den yttre motivationen ökar när man 
genomför elevledda utvecklingssamtal. Resultaten visar också att känslan av delaktighet ökar när 
man genomför elevledda utvecklingssamtal. Min slutsats är att elevledda utvecklingssamtal främjar 
både motivation och delaktighet. För många skolors del innebär det att man behöver arbeta fram 
mer medvetna metoder för deras genomförande.!!
Ämnesord!
elevledda utvecklingssamtal, utvecklingssamtal, motivation, formativ bedömning, delaktighet !!!!!!!
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1. Bakgrund!
Kravet på de skriftliga omdömena, som under ett antal år, tagit mycket tid i anspråk av 
yrkesverksamma lärare försvinner, enligt ett riksdagsbeslut (Riksdagen, 2013), för de klasser som 
får betyg. Denna ändring i skollagen trädde i kraft 2013-11-19. Anledningen är att lärarnas 
administrativa arbete ska bli enklare och minska. Den information som tidigare tillhandahållits i de 
skriftliga omdömena ska istället ges muntligt vid utvecklingssamtalet. Dessa omdömen har en 
formativ funktion, som syftar till att stödja elevens fortsatta lärande och lyfta fram elevens 
utvecklingsmöjligheter (Skolverket 2012).!!
I Lgr 11 (2011) står att ett av skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier 
och sin arbetsmiljö och att lärare ska utgå från att varje elev både vill och kan detta. Även i kapitel 
2.7 Bedömning och betyg betonas att ett av skolans mål är att varje elev ska utveckla ett allt större 
ansvar för sina studier samt utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och att ställa sina och 
andras bedömningar i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Läraren ska 
genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling.!!
Varken skollag, allmänna råd eller läroplaner reglerar på vilket sätt utvecklingssamtalen ska 
genomföras. På många skolor, bl a min egen, genomförs idag s k elevledda utvecklingssamtal, där 
eleverna själva förbereder sitt utvecklingssamtal med hjälp av tillgängliga bedömningar, betyg och 
vetskap om sitt eget lärande. Innan samtalet har de arbetat fram ett bildspel om sitt eget lärande, 
som de presenterar för läraren eller en kamrat som en slags generalrepetition. Vid själva samtalet är 
eleven ordförande och berättar på egen hand om sitt lärande för sina föräldrar. Eleven ansvarar för 
att synliggöra sitt lärande och tillsammans med föräldrar och lärare slutligen komma fram till sina 
egna individuella mål för kommande termin. Min egen erfarenhet av detta arbetssätt är att eleverna 
är oerhört duktiga på att sätta ord på sitt eget lärande om man ger dem möjligheten. Scherp & 
Scherp (2007) har kommit fram till att lärares och skolledares lärdomar om hur man på bästa sätt 
bidrar till elevernas lärande och utveckling utifrån skolans uppdrag är att i första hand bygga 
förtroendefulla relationer, knyta an till elevernas föreställningsvärld samt ge återkoppling i 
vardagsarbetet. Som jag ser det har de skriftliga omdömena i denna form av utvecklingssamtal en 
minimal betydelse. Det är istället den vardagliga formativa bedömningen i form av muntlig 
handledning och kommentarer av typen ”two stars and a wish” som till största delen utgör grund för 
elevernas egna väl förberedda utvecklingssamtal. Giota (2005) skriver att hennes och andras 
forskning visar att det sätt elever uppfattar olika situationer i skolan bestämmer vilken sorts 
motivation de kommer att utveckla och därmed också hur de på sikt kommer att lära och utvecklas i 
skolan. Vidare skriver hon att kravet på att elever ska anpassa sig till de vuxnas krav och 
förväntningar är en av de faktorer som mest bidrar till att eleverna tappar sin egen motivation att 
lära i skolan. I stället lär de för andra, dvs genom sk yttre motivation. Utifrån min erfarenhet av 
elevledda utvecklingssamtal tror jag att denna form gynnar den inre motivationen genom att eleven 
själv tar ett större ansvar för sitt eget lärande och på så vis blir mer delaktig. Jag tror att man genom 
att genomföra utvecklingssamtal på detta sätt i högre grad aktiverar eleven som ägare av sitt eget 
lärande. Att de utvecklingssamtal som årligen genomförs i vårt land inte har någon enhetlig struktur 
skulle kunna tyda på att det förhåller sig på andra sätt. Inte heller forskningen är helt enig kring hur 
utvecklingssamtal genomförs på ”bästa” sätt varför jag i denna studie har valt att fokusera på just 
utvecklingssamtal.!!!!!!!
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2. Syfte!
Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelse av hur olika former av 
utvecklingssamtal påverkar dem när det gäller motivation för skolarbetet och delaktighet i sitt eget 
lärande. Syftet är också att kartlägga hur elever tänker kring användning av olika 
bedömningsformer.!!
3. Frågeställningar!
• Vad använder elever och vad tror elever att lärare använder som underlag i planeringen av sina 

utvecklingssamtal?!
• Ökar den inre motivationen om eleverna får leda sina utvecklingssamtal själva?!
• Ökar känslan av delaktighet om eleverna får leda sina utvecklingssamtal själva?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4. Tidigare forskning!!
4.1 Utvecklingssamtal!
Utvecklingssamtal kan se ut på många olika sätt i skolans värld i dag. Jag har valt att kategorisera 
dem i elevledda samtal och icke elevledda samtal eftersom jag i föreliggande studie vill granska 
skillnader mellan dessa.!!
I skollagen (2010) står att eleven, elevens vårdnadshavare och läraren minst en gång per termin ska 
genomföra ett utvecklingssamtal. Samtalet ska handla om hur elevens kunskapsutveckling och 
sociala utveckling kan stödjas på bästa sätt. Informationen under samtalet ska grunda sig på en 
utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven. På vilket sätt 
utvecklingssamtalet ska genomföras preciseras inte. Syftet med utvecklingssamtal preciseras av 
Pihlgren (2011): !!

Samtalet är istället i centrum av själva utvecklingsprocessen, ett tillfälle till 
lärande för eleven genom utvärdering och kommunicerande av den egna 
kunskapen för att förstå den och sin egen utveckling. Bedömning ses som en del 
av lärandet. Dialogen är läromedlet och den individuella utvecklingsplanen är 
den skriftliga dokumentationen. (Pihlgren, 2011)!!

Sedan 1980 har halvårsvisa utvecklingssamtal varit ett åläggande. Traditionellt har det varit läraren 
som har lett samtalet och vårdnadshavare och elev har varit mottagare av denna information 
(Pihlgren, 2011). Under samtalet för elever i år 1-5 ska en individuell utvecklingsplan (IUP) 
upprättas (Skollag 2010:800). Denna ska inte utgå från elevens brister utan den ska bygga på en 
framåtsyftande och formativ bedömning (Skolverket, 2009). Varje år genomförs ca 2,6 miljoner 
utvecklingssamtal i grundskolan och gymnasieskolan. Dessa möten involverar ca 5,5 miljoner 
deltagare årligen, men kunskaperna om hur de genomförs är begränsade (Hofvendahl, 2006). !!
Johan Hofvendahl (2006) har genomfört en studie av utvecklingssamtal som han har spelat in. 
Materialet utgörs av 80 inspelade samtal insamlade under två olika perioder och under två olika 
läroplaner. Den första omgången ljudupptagningar genomfördes under perioden 1992-1994 och 
bestod av 45 stycken inspelade samtal. Då kallades samtalen för kvartssamtal och rådande läroplan 
hette Lgr 80.  Den andra omgången samtal spelades in 2004 och utgjordes av 35 stycken inspelade 
utvecklingssamtal. Mellan båda tillfällena har det gått 11-12 år och en ny läroplan (Lpo 94) har 
hunnit implementeras. Inspelningarna omfattar drygt 36 timmar som sedermera har transkriberats. 
Materialet omfattar enbart elever i årskurs 5 och samma lärare har använts i serier av inspelningar 
för att skilja det rutinmässiga från det tillfälliga. !!
Hofvendahl (2006, 2010) menar att de flesta utvecklingssamtal genomförs på ett tillfredsställande 
sätt, men han ringar också in ett antal problem med de utvecklingssamtal som genomförs i vårt land 
idag. Det första problemet kallar han för ”förpappring”. Med det menar han att fokus i 
utvecklingssamtalen har förflyttats mot en mängd olika dokument och informationsbärande papper. 
Stora delar av samtalstiden handlar om att jämföra, granska, fylla i och underteckna olika papper. 
En konsekvens av denna ”förpappring” är att utvecklingssamtalet mestadels kommer att handla om 
en högläsning av kollegors (och i vissa fall för  läraren, sina egna) omdömen. Denna högläsning av 
läraren eller av eleven bjuder inte in till någon diskussion utan det skrivna ordet blir ”det sist 
sagda”. Bristfokus kallar Hofvendahl (2010) det andra problemet han ser med utvecklingssamtal 
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idag. Han menar att det finns två sätt att tala om elevers skolprestationer. Ett ”framgångsperspektiv” 
tar fasta på positiva faktorer och det en elev har lycktas med. I ett ”bristperspektiv” lyfts negativa 
faktorer fram, dvs elevens fel eller misstag. Hofvendahl kommer i sin studie fram till att i åtta fall 
av tio utgår läraren från ett bristperspektiv där en obetydlig proportion fel hamnar i fokus, 
exempelvis att en elev av 82 möjliga rätt har ett fel. Det tredje problemet Hofvendahl lyfter är 
bedömningsförmedling. För en lärare är förmedling av kollegors bedömningar enbart möjligt om 
dessa är tydligt och relevant formulerade samt har en tillfredsställande omfattning. Det förutsätter 
också att läraren i förväg har läst in sig på bedömningarna så att denna är förberedd på att svara på 
frågor. Det är viktigt att försöka undvika situationer där det under utvecklingssamtalet blir en fråga 
om att tolka eller förhandla om omdömets innebörd.!!
4.1.1 Elevledda utvecklingssamtal!
Sedan några år tillbaka används elevledda utvecklingssamtal som en metod på några skolor runt om 
i landet. Anna S. Pihlgren (2013) har genomfört en utvärdering av vilka effekter dessa har haft på 
två olika skolor. Hennes studie är kvalitativ och omfattar gruppintervjuer med 20 elever, 12 lärare, 
16 vårdnadshavare samt 9 skolledare på två olika skolor med olika lång erfarenhet av elevledda 
utvecklingssamtal. På den ena skolan har man systematiskt arbetat med elevledda utvecklingssamtal  
i fem år och på den andra har arbetet med elevledda utvecklingssamtal pågått i tio år. Resultatet av 
gruppintervjuerna användes sedan för att skapa en elevenkät, som samtliga elever fick besvara. 
Resultaten från dessa jämfördes sedan med resultaten från gruppintervjuerna.!!
Syftet med elevledda utvecklingssamtal är, enligt Pihlgren (2013), att på ett systematiskt sätt hjälpa 
eleven att fokusera på den egna lärandet och på så vis stödja kunskapsutvecklingen. 
Förberedelserna inför samtalet är av yttersta vikt. Dessa genomförs under lektionstid några veckor 
innan utvecklingssamtalet. Eleven gör en egenbedömning inom varje ämne och denna diskuteras 
sedan med läraren för att skapa en gemensam syn på elevens kunskapsutveckling. I Pihlgrens 
(2013) undersökning beskriver elever att förberedelsearbetet hjälper dem att göra strategiska val i 
sitt lärande. Denna kommunicerade bedömning samt utvalda arbeten utgör sedan underlag för 
utvecklingssamtalet. Innan utvecklingssamtalet ska genomföras får eleven en möjlighet att öva sitt 
samtal tillsammans med en annan elev, som då får agera förälder. Vid själva utvecklingssamtalet 
använder sig eleven av en dagordning med följande innehåll (Pihlgren, 2013):!!
1. Eleven går igenom varje ämne för sig och vilka utvecklingsmål denne har som förslag.!
2. Utvalda arbeten visas för föräldern.!
3. Mål för kommande termin formuleras och beslutas.!
4. Samtalet utvärderas.!!
Under samtalets gång fungerar läraren som ett stöd, men deltar sällan under punkt 1 och 2 
(Pihlgren, 2013). Enligt skollagen (2010:800) ska läraren delta i formulerandet av målsättningarna, 
dvs punkt 3. Vanligen pågår det i klassrummet samtidigt 3-4 samtal som läraren alternerar emellan.!!
Att genomföra utvecklingssamtal i dessa steg innebär att eleven får ett flertal möjligheter att 
reflektera kring sin egen kunskapsutveckling och framtida målsättningar. Genom att öva på samtalet  
och höra varandras upplägg och mål sker också en överföring av kompetens mellan eleverna 
(Pihlgren, 2013).!!
Enligt Tholander & Norrby (2008) blir elevernas talutrymme under elevledda utvecklingssamtal 
dubbelt så stort jämfört med lärarledda samtal. Eleverna får också en större möjlighet att själva 
tydliggöra sina problem och vilka utvecklingsmöjligheter de har. Att de själva beskriver detta för 
sina vårdnadshavare gör informationen mindre obehaglig (Hofvendahl, 2010). Även risken för att !
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läraren tar över samtalet minskar om denne inte deltar under hela samtalet. Däremot finns också 
risken för att informationen inte blir helt korrekt om läraren inte deltar i samtalet.!!
I sin utvärdering kommer Pihlgren (2013) fram till att kvaliteten på informationen till föräldrarna 
förbättras genom elevledda utvecklingssamtal. Informationen blir också tydligare och noggrannare 
analyserad än när läraren ensam står för informationsöverföringen. En annan effekt av elevledda 
utvecklingssamtal blir enligt Pihlgren (2013) att eleverna blir bättre på att ställa kvalitativa krav på 
sin undervisning och sina lärare. Även elevernas ansvarstagande för det egna lärandet ökar. Dock 
har inga tydliga effekter i nationella prov eller betyg kunnat påvisas.!!
Lärarens inställning till och kunskap om bakomliggande teorier kring elevledda utvecklingssamtal 
har betydelse för hur stora effekter för elevernas lärande samtalen kommer att få. Läraren behöver 
uppfatta arbetet som viktigt samt ha en förståelse av varför det elevledda utvecklingssamtalets olika 
moment genomförs. En informativ och begriplig dokumentation är viktig för elevernas förståelse av 
sin egen kunskapsnivå samt för att de ska kunna sätta realistiska mål.  De flesta eleverna är väl 
insatta i vad de kan och hur de ska gå vidare i sin utveckling. Framför allt gäller detta de elever vars 
lärare systematiskt arbetar med formativ bedömning (Pihlgren, 2013).!!
Pihlgren (2013) betonar vikten av att utbilda även föräldrar i elevledda utvecklingssamtal. De flesta 
föräldrar har själva varit med om en helt annan form av kvarts- och utvecklingssamtal och har 
ibland svårt att förstå varför samtalen genomförs på detta sätt. Denna utbildning bör vara 
regelbundet återkommande.!!
Hofvendahl (2010) kommer i sin studie av utvecklingssamtal fram till att den ”förpappring” och 
därmed högläsningsövning som beskrivits ovan kommer till sin fulländning i elevledda 
utvecklingssamtal. Högläsning av skriftlig dokumentation kan omintetgöra samtalet som ett öppet 
och levande samtal.!!
4.2 Bedömning!
”Kunskapsbedömningar är de kanske kraftfullaste pedagogiska verktygen i skolan för att 
disciplinera individen och forma lärandet” skriver Christian Lundahl (2011) i inledningen till sin 
bok ”Bedömning för lärande”. Han menar att värderingar av mänskliga prestationer såsom betyg, 
nationella prov och skriftliga bedömningar är ställningstaganden till vad som är kunskap och vad 
som inte är det. De som bedöms påverkas av bedömningarna och därmed får det effekter på både 
undervisnings- och inlärningsprocesser. Även Korp (2003) nämner den makt som ligger i själva 
bedömningsakten. Hon menar att det handlar om makt över människors identitet, självkänsla och 
framtidsutsikter samt över vilka perspektiv och erfarenheter som ska värderas i samhället. Astrid 
Pettersson (2011) påpekar att bedömningar alltid är begränsade till innehåll och form och att urvalet 
av innehåll för bedömning är viktigt eftersom det ger signaler om vad som anses viktigt att kunna. !!
Astrid Birgitte Eggens (2010) utgångspunkt är att bedömningar är politiska och att förståelsen av 
demokratibegreppet är avgörande för synen på bedömning. En elitistisk demokratiförståelse 
domineras av management och top-down-perspektiv och innebär ett elitlärande, rationella 
återkopplingsmekanismer med utvärderaren som expert. En deltagande demokratiförståelse präglas 
av decentraliserade modeller av typen bottom-up och innebär självmedvetenhet, självutveckling och 
en utvärderare som hjälpare. Ett tredje perspektiv, diskursiv demokrati, innebär ett kollektivt ansvar. 
Här är utvärderaren en handledare som deltar i förhandlingar. !!
Bedömningar och utvärderingar delas in i två typer: summativa och formativa. De summativa 
bedömningarna sammanfattar elevens kunskapsnivå i förhållande till exempelvis en betygsskala. De 
formativa bedömningarnas syfte är att utveckla elevernas kunskaper samt lärares undervisning och 
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formar därmed lärandeprocesser. Man skulle kunna säga att summativa bedömningar är en form av 
utvärderingar i efterhand medan formativa bedömningar används under lärandeprocessens gång 
(Lundahl 2011). Formativa bedömningar används för relevant återkoppling i syfte att förbättra och 
stödja lärande. Summativ bedömning däremot utgör en summering av många olika bedömningar 
efter avslutad kurs, termin eller utbildning (Klapp Lekholm, 2010). Pihlgren (2011) kommer fram 
till att gränsen mellan formativ och summativ bedömning kan vara otydlig. Samma 
värderingsinstrument kan användas i båda syftena, men den formativa bedömningen kräver en 
framåtsyftande del där nästa steg i utvecklingen preciseras.!!
I min studie har jag använt mig av en uppdelning i formativ och summativ bedömning som utgår 
från att summativ bedömning är en summering i form av exempelvis provbetyg eller terminsbetyg 
och att formativ bedömning är en återkoppling med en framåtsyftande del, exempelvis i form av 
kamratbedömningar, matriser, kommentarer på prov samt skriftliga omdömen. Dock bör man hålla i 
minnet att formativ bedömning kan användas i summativa syften och tvärtom samt att bedömningar 
i olika kombinationer kan ha olika effekter.!!
I mitten av 1980-talet genomförde Ruth Butler en effektstudie av bedömningar. Tre jämförbara 
elevgrupper fick vid två tillfällen uppgifter, som lämnades tillbaka med olika typer av bedömningar. 
En grupp fick på sina prov enbart betyg, en grupp fick enbart kommentarer (formativ bedömning) 
och den tredje gruppen fick på sina prov både betyg och kommentarer. Resultatet visar att gruppen 
som fick enbart kommentarer visade bättre resultat än gruppen som fick enbart betyg på sina prov. 
Störst var skillnaderna hos de högpresterande eleverna. Det som ledde till sämst resultat var 
kombinationen av betyg och kommentarer där eleverna tenderade att enbart komma ihåg betyget de 
fått (Lundahl, 2011).!!
4.3.1 Summativ bedömning!
Betygssystem varierar över tid med hänsyn till existerande utbildningssammanhang och rådande 
syn på och attityder till kunskap. De kan ha olika funktioner beroende på de ideologiska, politiska 
och ekonomiska förutsättningar som råder då systemet utvecklas (Klapp Lekholm, 2010).!!
1897 fick den svenska skolan sin första standardiserad betygsskala. I samband med införandet av 
enhetsskolan 1962 infördes en relativ skala 1-5. 1994 ersattes denna femgradiga skala med tre 
betygssteg Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG). Från och med läsåret 
2011/2012 ersattes denna tregradiga skala av betygsskalan F-A. De nordiska länderna har i 
jämförelse med andra länder de senaste decennierna tillämpat en relativt sen betygssättning. De har 
också till skillnad från andra länder målrelaterade betyg, vilka kan användas som resultat på skolans 
måluppfyllelse på ett bättre sätt än relativa betyg lämpar sig för. Däremot har målrelaterade betyg 
ansetts kräva en normering av lärares betygssättning. Till detta används externa prov och 
examinationer. För att undvika subjektiv betygssättning och främja likvärdighet har man i Sverige 
använt sig av ett system med standardprov, sedermera nationella prov. Kännetecknande för denna 
typ av externa prov är att de konstrueras centralt av en myndighet i samarbete med 
ämnesinstitutioner. Idag har dessa nationella prov inbyggda formativa syften, men instruktioner  för 
hur de kan användas i undervisningen saknas (Lundahl 2011). !!
Sedan 1980-talet har elevresultat i allt högre utsträckning setts som ett mått på enskilda skolors 
resultat. Dessa utbildningsresultat används både för statlig och lokal kontroll, som underlag i 
politiska debatter, som information till elever och vårdnadshavare för individuella val av skola, dvs 
som reklam för skolor och hela kommuner. I Finland däremot används inte elevers resultat och 
betyg till offentlig statistik, mycket på grund av en stark opinion mot detta. Som ett led i det norska 
kvalitetsbedömningsprogrammet infördes nationella prov 2004. De olika skolornas resultat 
publiceras på internet (Lundahl 2011). !
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I Sverige finns en tydlig utveckling mot prov i fler ämnen och årskurser. Allt fler prov har också 
blivit obligatoriska. De nationella provens syfte har även det blivit förskjutet från att fungera som 
ett utvecklingsinstrument till att kontrollera lärares betygssättning. I diskussioner förekommer att 
provresultaten lyfts fram som en indikator på bristande likvärdighet i lärares betygssättning 
(Lundahl 2011).!!
4.3.2 Formativ bedömning - bedömning för lärande!
Bedömningar som syftar till att påverka lärandet positivt kallas för formativ bedömning. På senare 
tid har även begreppet bedömning för lärande börjat användas alltmer. Om bedömningen innehåller 
en åtgärd för hur svårigheter ska hanteras kan vi tala om formativ återkoppling. Den formativa 
bedömningen ska med andra ord bidra till att öka förståelsen för  hur ”koden ska knäckas” (Lundahl 
2011). !!
Internationellt finns idag en rörelse från tester och summativa bedömningar mot fokus på formativ 
bedömning. I Norge finns det tydligaste programmet för formativ bedömning bland de nordiska 
länderna. Det ska användas för att få syn på de individuella behov eleverna har samt justera 
undervisningen. Tanken med formativ bedömning är att den ska användas för att främja lärandet 
och inte enbart mäta det. Det kan handla om allt från traditionella uppgifter till intervjuer, 
utställningar, självbedömningar och kamratbedömningar. Forskning visar att en förstärkning av 
verksamheters formativa bedömningar leder till signifikant förbättrat lärande. Framför allt är det 
bedömning som innefattar en framåtsyftande återkoppling som främjar lärandet. Internationella 
studier visar att  feedback också kan ha negativa effekter. Det handlar då om feedback som handlar 
om den bedömde som person eller dess motivation. För att feedback ska vara effektiv behöver den 
handla om uppgiften som ska utföras och innehålla information om hur uppgiften kan utföras på ett 
ännu bättre sätt (Lundahl 2011). !!
John Hattie genomförde 2009 en metastudie, Visible Learning, baserad på mer än 50 000 
kvantitativa studier, vilka i huvudsak uppmärksammar uppmätta elevprestationer utifrån prov, 
skattningsformulär eller enkäter som mäter attityder eller upplevelser av skola och undervisning. 
Denna typ av forskning benämns effektforskning och är vanligare i andra länder än i Sverige. I 
studien analyseras och rangordnas 138 faktorer med betydelse för elevers studieresultat. Dessa 
faktorer delas sedan in i sex huvudkategorier; eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplanen/
utvecklingsprogram och undervisningen. Nyckeln till goda studieprestationer är, enligt Hattie 
(2009), en öppen kommunikation och ömsesidighet mellan lärare och elever kring 
kunskapsinnehållet, undervisningen och det lärande som sker eller inte sker. Tittar vi specifikt på 
huvudkategorin undervisning visar Hatties (2009) metaanalys att tillhandahållande av formativ 
bedömning ger bäst effekt på elevernas studieresultat. Mycket goda effekter på studieresultaten ger 
också en kommunikativ undervisning där eleven allt mer övertar lärarens roll samt återkoppling på 
prestationer. Den viktigaste återkopplingen är den som sker från elev till lärare eftersom den bidrar 
till att synkronisera undervisning och lärande. Även kamrathandledning visar sig ha goda effekter 
på elevers studieresultat. !

Dylan Wiliam (2011) är en brittisk forskare som de senaste åren arbetat med att utveckla effektiva 
forskningsbaserade metoder för formativ bedömning. Han pekar på fem nyckelstrategier för 
formativ bedömning i skolan:!
• Att tydliggöra och skapa förståelse för mål och kriterier: Det är viktigt att elever vet vart de 

ska i sitt lärande. De behöver också nå en insikt i vad som räknas som kvalitet i ett arbete.!
• Att skapa diskussioner, uppgifter och aktiviteter som visar att lärande har skett: I ett normalt 

klassrum är det svårt för en lärare att skapa individuella uppgifter till samtliga elever, men med 
noggrann planering kan denne skapa uppgifter som är lätta att anpassa till alla elever.!
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• Att ge feedback som för elevers lärande framåt: Forskning visar att feedback i många fall 

sänker prestationsnivån hos mottagaren. Det är därför oerhört viktigt att den feedback man ger 
inte ger känslomässiga reaktioner utan istället ger förutsättningar för ytterligare tänkande. Den 
behöver fokusera på de lärandemål som läraren nogsamt delgett och förklarat.!

• Att aktivera eleverna som resurser för varandra: Wiliam (2011) visar att exempelvis 
kamratbedömningar kan vara speciellt kraftfulla både för mottagaren och den som levererar 
bedömningen eftersom denne då måste sätta lärandemål i samband med en annan persons arbete. 
Att dessutom försöka lära ut något till någon annan ökar även den egna förståelsen.!

• Att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande: Lärarna har en viktig roll i att skapa 
förutsättningar för lärande, men det är bara den som ska lära sig som kan skapa lärande. Att 
kritiskt reflektera över sina egna arbeten och sitt eget lärande kräver träning, men har visat sig 
framgångsrikt.!!

Lundahl (2011) menar att bedömning för lärande främjar elevers engagemang och intresse genom 
att fokus flyttas från att mäta resultat till att understödja elevernas lärande. Individen har ett behov 
av att känna till sina starka och svaga sidor för att kunna göra de val som passar denne. Det 
livslånga lärandet förutsätter en lust att lära. Bedömning för lärande möjliggör detta genom att de 
ger upphov till reflektioner över lärandet. Enligt Pettersson (2011) innebär en bedömning som 
stödjer och stimulerar lärandet att  elevernas kunnande analyseras och värderas på ett sådant sätt att 
de känner tilltro till sin egen förmåga. En bedömning där analysen saknas kan uppfattas som en 
dom eller ett fördömande och leda till ett eleven varken kan, vill eller vågar i fortsättningen.!!
För att återkoppling på bästa sätt ska främja elevers lärande behöver den innehålla utförliga 
beskrivningar av hur elevens kan förbättra sitt arbete. Om poängsammanställningar och betyg finns 
på uppgiften/provet tenderar elever att förbise den formativa bedömningen till förmån för 
jämförelser av resultat med andra elever (Lundahl 2011). En bedömning som främjar lärande istället 
för att användas som urvalsinstrument ger de svar som respektive individ behöver. Med det vill 
Lundahl (2010) säga att samma uppgift kan generera olika bedömning för att ge respektive individ 
lika mycket konstruktiv återkoppling.!!
Bäst effekt för lärandet har bedömningar som sker inom korta bedömningscykler, dvs cykler som 
omfattar tiden under och mellan lektioner (allt från 5 sekunder upp till två timmar). Exempelvis 
terminsbetyg sker alldeles för sällan för att ha en formativ funktion (Wiliam 2009). !!
Enligt Holmgren (2010) behöver bedömningen klargöra tre aspekter för eleven för att den ska verka 
utvecklande: !!
1. Det avsedda målet med arbetet.!
2. Beviset på elevens läge i förhållande till målet.!
3. Hur eleven ska krympa avståndet mellan det läge den befinner sig i och målet för arbetet.!!
Det bevis Holmgren (2010) menar är något i elevens arbete som får denne att förstå kvaliteten i sitt 
arbete och inse vad som bör bli nästa steg. Lyckas man med detta möjliggör man för eleven att själv 
äga sitt lärande. För att utveckla elevens förståelse av kvalitet i ett arbete behöver de få möjlighet att 
själva bedöma arbeten.!!
Skolans skriftliga omdömen ger lärare kontinuerliga möjligheter till beskrivningar av hur eleven 
ska komma vidare från punkt a till punkt b. Även Lundahl (2010) nämner att bedömningarna bör 
innehålla tre delar: var eleven befinner sig, vart eleven ska och hur den ska ta sig dit. Lundahl 
(2010) betonar också vikten av att skapa bedömningar där den som blir bedömd bjuds in till dialog 
om bedömningen. Lars Lindström (2011) påpekar att detta inte fungerar om inte eleven har kommit 
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till insikt om på vilket sätt den egna prestationen avviker från den eftersträvade. Risken är då att 
eleven ”bara gör som läraren säger” och att eleven även nästa gång denne stöter på samma problem 
måste be läraren om hjälp för att komma vidare. Detta pedagogiska fenomen kallas för lotsning. !!
De individuella utvecklingsplanerna (IUP) har tre syften: ge föräldrarna information om elevens 
resultat och fortsatta lärande, vara ett planeringsunderlag för elevens fortsatta lärande samt fungera 
som ett läromedel för att utveckla elevens egen förmåga att bedöma sitt lärande (Skolverket, 2009). 
Enligt Pihlgren (2011) bör IUP fokusera på elevens utveckling. Problem och åtgärder för dessa hör 
inte hemma i utvecklingssamtalet och därmed inte i IUP eftersom de kan leda till att eleven tappar 
självförtroendet eller utvecklar en motvilja till att engagera sig i sitt eget lärande.!!
Lärande sker i interaktion med andra och vår omgivning. Kamratbedömningar är ett exempel på 
situationer som är arrangerade för att vara interaktiva och stärka det kommunikativa utbytet. 
Kamratbedömningar har tre stora fördelar: att bedöma andras förmågor bidrar till elevernas 
bedömning av sina egna förmågor, elever utgör ofta bättre resurser för varandra än vad lärare gör 
och att bedöma andra stärker det egna lärandet. När man arbetar med kamratbedömningar är det 
viktigt att eleverna lär sig att ge kommentarer som inte sårar klasskamrater och på så vis förhindrar 
lärandet. Ett sätt är att använda sig av ”two stars and a wish”, dvs att man hittar två bra saker att 
nämna och en önskan som visar på något att utveckla (Lundahl 2011).!!
Ett sätt att konkretisera förhållandet mellan lärandemål, undervisning och bedömning är 
bedömningsmatriser. Här blir det tydligare vad eleven ska arbeta med och på vilket sätt. Man 
skulle kunna säga att betygsskillnaderna här uttrycks som kvantitativa skillnader i kunnandet. 
Matriser visar tydligt vad som är nästa steg och hur elevens ska göra för att komma vidare i sin 
kunskapsutveckling (Lundahl 2011). Det gemensamma för bedömningsmatriser är att de bedömer 
olika aspekter av kunskap. Inom varje aspekt bedöms dessutom kvaliteten i ett antal nivåer 
(Kjellström, 2011). När det gäller bedömning finns i princip två utgångspunkter. Om helheten ska 
bedömas utifrån bedömarens helhetsintryck kallas det för holistisk. Ur en analytisk utgångspunkt 
bedöms delar av en process eller aspekter av en produkt (Korp, 2003). Bedömningsmatrisen är en 
form av analytisk bedömning som beskriver elevens styrkor och svagheter. Den är bra då man vill 
ha en diagnostisk information. Används denna till att summera information i exempelvis ett betyg 
eller en poängsumma förlorar man dess fördelar (Kjellström, 2011). !!
4.4 Delaktighet och inflytande!
Demokratifostran som ett av skolans uppdrag har funnits sedan folkundervisning infördes 1842. 
Under efterkrigstiden blev detta än viktigare som ett led i att förebygga förtryck. God kunskap om 
samhällsfrågor skulle skapa engagerade demokratiska människor. Med utredningen Skola för 
Bildning (SOU 1992:24) synliggjordes även frågan om elevinflytande, dvs att eleverna måste ha 
möjlighet till inflytande över sitt eget lärande (Eriksson & Bostedt, 2011). 2006 kom en förordning 
om Individuella utvecklingsplaner (IUP). Syftet med IUP var bland annat att ”ge eleven ökad 
kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen, ge eleven ökad 
möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier och stärka elevens och vårdnadshavarens 
delaktighet i den individuella planeringen” (Skolverket, 2005). Dock visar forskning att det ofta 
saknas möjligheter till elevinflytande i elevernas skolvardag. Läraren har ofta ambitionen att arbeta 
utifrån demokratimålen, men det slutar oftast i att denne i alla fall sätter agendan (Pihlgren 2011).!!
Att elever tar ansvar, är delaktiga och har inflytande över sitt eget skolarbete beskrivs i 
styrdokumenten som en av de demokratiska principerna. Eva Söderströms forskning från 2006 visar 
att elevinflytandet i skolan i många fall begränsas till möjligheten för eleverna att välja i vilken 
ordning, var och vissa fall hur skolans uppgifter ska genomföras. Även Helene Elvstrand har forskat 
kring begreppet ”delaktighet”. Hennes resultat från 2009 visar att elever har svårt att beskriva och 
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reflektera kring delaktighet. Deras exempel handlar ofta om den formaliserade formen av 
elevdemokrati där de får vara delaktiga i att rösta eller lotta fram olika saker. De frågor elever anser 
att de har minst inflytande över handlar om själva undervisningen. Ju bättre sociala relationer och 
öppnare klassrumsklimat man har i klassrummet desto större påverkansmöjligheter har alla (Giota 
2013). !!!
Eriksson och Bostedt (2011) belyser elevers inflytande utifrån fyra dimensioner:!

Figur 1: Elevers inflytande utifrån fyra dimensioner!!!
De menar att begreppet elevinflytande är ett vidare begrepp, som även innefattar begreppet 
elevdemokrati, dvs de formella inflytandefunktioner som finns på skolorna i form av elevråd och 
klassråd. Kategorin genomskinlighet handlar om vikten av att tydliggöra mål samt informera elever 
och föräldrar. Detta sker exempelvis genom individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga 
omdömen. Respons förstärker den formativa processen och utvecklar elevernas metakognitiva 
förmågor. Även muntliga omdömen, val av arbetssätt och elevernas självvärdering anges som 
verktyg som har betydelse för elevernas inflytande. Kategorin elevperspektiv innefattar 
elevaktivitet, exempelvis i form av samtal för att utveckla elevernas förmåga att göra sin röst hörd. 
Variation i arbetssätt möter elevers olikheter och utgör en motiverande faktor genom att variation 
motverkar tristess. Ett förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i det kompetenta barnet främjar 
elevinflytandet liksom att eleverna känner trygghet och tillhörighet.!!
I Skolverkets lägesbedömning 2006 (Skolverket 2006:72) konstaterar Skolverket att det krävs en 
dialog med eleverna och att lärarna behöver tillvarata elevernas åsikter och synpunkter för att 
elevinflytandet ska få effekt och elevernas motivation ska öka. Enskilt arbete med egna uppgifter 
som enda form av elevinflytande tycks påverka elevernas lärande negativt.!!
Jag har i denna studie valt att bortse från de formella inflytandefunktionerna när jag diskuterar 
begreppet delaktighet utan i stället valt att fokusera på den betydelse av begreppet som innefattar 
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elevernas inflytande i sitt eget lärande genom utvecklingen av deras metakognitiva förmåga med 
hjälp av elevledda utvecklingssamtal.!!
Bedömning för lärande infriar skollagens krav på de demokratiska värden som skolan ska förmedla 
genom att öka elevernas delaktighet i undervisningen (Lundahl 2011). För att möjliggöra elevers 
inflytande över sitt eget lärande och bli delaktiga i sina lärprocesser behöver de utveckla sin !
metakognitiva förmåga, dvs kunskapen om sitt eget lärande (Kjellström, 2011). Forskning visar att 
elevers inre intresse för uppgifter i skolan ökar när elever ges möjlighet att kontrollera sin egen 
lärprocess (Giota 2013).!!!
4.5 Motivation!
Begreppet ”motivation” kommer från det latinska ordet ”movere”, som betyder ”att röra sig”. 
Nutida motivationsforskare är överens om att elevers motivation innefattar deras samtida och 
framtida mål med att gå i skolan och att lära eller att inte lära. Motivation är en inre process som 
inte är direkt observerbar. Genom personers (i det här fallet elevers) utsagor eller beteenden blir 
därför forskare och lärare tvungna att bilda sig en uppfattning om elevers motivation (Giota, 2013).!!
Sedan 1970-talet har forskning om ”målorienteringar” utvecklats. Man har i den internationellt 
dominerande forskningen fokuserat på ett antingen-eller-perspektiv där elever antas sträva efter 
lärandemål eller prestationsmål. Elever med lärandemål (inre mål) anses anstränga sig i skolan i 
syfte att erövra nya kunskaper och färdigheter, erhålla förståelse och insikter, hitta kreativa 
lösningar på uppgifter och finna nya utmaningar. Målet med lärandet är att utveckla den egna 
förmågan eller kompetensen. Elever med prestationsmål (yttre mål) å andra sidan ser lärandet som 
ett medel att nå efterlängtade mål och uppmärksamheten riktas mot att uppnå eller att överträffa 
normativa standarder för framgång, exempelvis betyg. Målet för lärandet blir här att demonstrera 
för andra att man har förmåga eller att undvika att visa för andra att man saknar förmåga. Elever 
med prestationsmål tenderar därför att undvika utmanande arbetsuppgifter. Elever med 
prestationsmål som strävar efter att bli ”bäst i klassen” tycks uppnå högre betyg i skolan än elever 
med lärandemål. Däremot har forskning påvisat en negativ trend för de elever med prestationsmål 
som vill undvika att visa sig svagare eller dummare än andra. Det har också visat sig att 
lärandemålen ökar kvaliteten i elevernas engagemang i själva lärandet. Svenska studier visar att 
elevers målsättning är flerdimensionell och att elevers målsättningar förändras genom årskurser och 
med högre ålder. Om elever kan sträva efter olika typer av mål samtidigt är dock en tvistefråga 
inom dagens motivationsforskning (Giota, 2013). Giotas studie från 2001 visar också den att elevers 
motivation att lära i skolan inte är en fråga om antingen-eller. Vissa elever lär i skolan för lärandets 
egen skull, andra lär i skolan för att de måste (för lärare, föräldrar). Ytterligare andra lär sig för 
betygens skull, för att komma in på framtida utbildningar eller få ett bra jobb. Vissa mål kan nås här 
och nu medan andra finns i framtiden. Samma elev kan sträva efter olika typer av mål på samma 
gång, multipla mål (Giota, 2013).!!
I nyare forskning om motivation har det skett en förskjutning av fokus från prestation till 
kompetens. Med kompetens eller kunnande som yttersta drivkraft (dvs inre motivation) byts yttre 
motivation i form av ”morot och piska” ut mot konkreta studietekniker. Om man jämför det med 
Zlatan som förebild hos unga fotbollsspelare så skulle det inte vara hans förmögenhet och priser 
som driver unga fotbollsspelare att spela fotboll flera timmar varje kväll utan det skulle i så fall vara 
viljan att bli lika duktiga som honom och att behärska bollen lika bra som honom. Om skolan och 
återkopplingen där kan stimulera elever till att flytta fokus från resultat av prestationer till kunnande 
och tänkande bör motivationen för skolarbete öka. En stark inre motivation är nödvändig för att 
man ska ta ett allt större ansvar för sitt lärande. Inre motivation främjas av känslan av att man lär 
sig, tillåts vara delaktig samt ges ansvar och möjlighet till självstyre (Lundahl 2011). Giota (2013) 
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beskriver att inre motivation är positivt relaterad till självupplevd kompetens och inre kontroll.  
Elever som själva tycker att de är kompetenta gläds mer över skoluppgifter samt uppvisar en högre 
inre motivation än elever som skattar sin kompetens lägre.!!
Hur bedömningen av elevernas prestationer genomförs är bland de mest avgörande faktorerna för 
vilken sorts motivation eleverna kommer att utveckla gentemot skolarbetet. I produktorienterade 
klassrum där fokus ligger på att göra rätt och fel  och där resultat på prov offentliggörs växlar elever 
snabbt från lärandemål till prestationsmål. För att inte förlora sitt självvärde och framstå som 
inkompetenta börjar dessa elever undvika situationer som skulle kunna utveckla deras förmågor 
eller så väljer de att gå in och börja tävla mot klasskamrater. Återkoppling, som påvisar att misstag 
är en del av lärandeprocessen och att ansträngning är viktigt för att uppnå lärande utvecklar en 
lärandeorientering gentemot skolarbete. Även i vilken utsträckning läraren involverar elever i beslut 
som berör deras lärande har en avgörande betydelse för vilken sorts motivation elever kommer att 
utveckla (Giota, 2013).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 Teoretiska utgångspunkter!
Min studie utgår från tankegången att elevledda utvecklingssamtal är nyckeln till ökad 
metakognition för elevens del. Genom dessa samtal får eleverna möjligheten till att vid ett flertal 
tillfällen kommunicera sina kunskaper om sitt eget lärande. Detta fördjupar deras egna tankar om 
sitt lärande och ger dem möjlighet att känna en ökad delaktighet, att aktivera dem som ägare av sitt 
eget lärande och därmed öka deras inre motivation. En viktig del i genomförandet av dessa 
utvecklingssamtal är de bedömningsunderlag som används. För att kunna skapa mål och se framåt 
behöver eleverna hjälp på traven genom bedömning med en framåtsyftande del, formativ 
bedömning. !
En inlärningsteori är beroende av vilken synvinkel man väljer som utgångspunkt för att undersöka 
lärande. Nedan presenteras två perspektiv; kognitivismen och sociokulturell teori, av vilka båda har 
relevans för min undersökning. Dessa perspektiv uppkommer ur olika syn på kunskap (Dysthe 
2003). När det gäller motivation så är Maslows teori om de övergripande behoven en av de mest 
kända (Armstrong 2009). Även den presenteras nedan.!!
5.1 Kognitiva teorier!
Kognitiva teorier har sitt ursprung i en rationalistisk kunskapssyn med rötter i Descartes och Piaget. 
I den av Piaget inspirerade kognitiva inlärningsteorin ses lärande som en aktiv process där eleverna 
tar emot information, tolkar den, införlivar den med det de redan vet samt omorganiserar sina 
mentala strukturer för att det nya ska passa in. Lärande sker bäst genom ett aktivt engagemang i 
ämnesmässiga problem. Detta betyder att eleverna när de ska bedömas behöver bedömas utifrån 
mer omfattande frågor för att utröna om de kan använda de metoder och strategier som behövs för 
att lösa ämnesrelaterade problem. Ett alternativ är också att samla arbeten som visar prestationer i 
ämnet under en längre tid för att läraren ska kunna bedöma processen och inte enbart produkten 
(Dysthe, 2003).!!
Begreppet ”metakognition” har sitt ursprung i kognitiva teorier. Det handlar om förmågan att 
reflektera över sitt eget lärande, sitt tänkande och sin förståelse för att dra slutsatser om hur man lär 
sig bäst. I de kognitiva teorierna betraktas de sociala sidorna av lärandet enbart som ett stöd för det 
individuella lärandet. Kognitivisterna betonar den inre motivationen som en drivkraft och menar att 
barn är motiverade att lära sig nya saker när de upplever saker som inte stämmer med deras 
förväntningar eller det de har lärt sig tidigare.  (Dysthe, 2003).!!
5.2 Sociokulturella perspektiv!
Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande och betonar att att kunskap 
konstrueras genom samarbete i ett sammanhang. Lärande skapas genom kommunikation och det är 
också genom kommunikation som det förs vidare. Lärandet främjas av att deltagarna har olika 
kunskaper och färdigheter. Dysthe (2003) menar att lärande har med relationer att göra och att 
lärande sker genom elevers deltagande samt genom deltagarnas samspel. I läroprocesserna är språk 
och kommunikation viktiga element. Att finna en balans mellan det individuella och det sociala är 
en avgörande aspekt i lärandet. Dessa tankar stämmer väl in på sociokulturella perspektiv, som från 
början utgör en förening av tankar från den amerikanska pragmatiska traditionen hos Dewey och 
Mead samt den kulturhistoriska traditionen hos Vygotskij, Luria och Leontjev. !!
Det sociokulturella perspektivet visar att viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet. 
Detta i sin tur beror på hur viktiga kunskap och lärande betraktas som i de grupper man tillhör. En 
god lärmiljö och situationer som stimulerar det aktiva deltagandet samt bidrar till elevens känsla av 
att vara accepterad är avgörande för motivationen. En sociokulturell syn på bedömning innebär att 
bedömningen inriktar sig på kvaliteten på elevens deltagande i läroaktiviteterna. Bedömning i sig 
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betraktas som en integrerad del av lärandet, vilket innebär att bedömning bör ske fortlöpande under 
arbetets gång och inte enbart mot slutet av läroprocessen. Att delta i en läroprocess innebär också att 
utvärdera sitt eget och gruppens arbete. Eleverna bör därför själva delta i bedömningsprocessen 
(Dysthe 2003).!!
5.2.1 Lev Vygotskij!
Lev Semonovitj Vygotskij föddes 1896 i staden Gomel i Vitryssland. Eftersom han var duktig i 
skolan fick han möjligheten att tillhöra den lilla grupp judar som fick studera. Han studerade 
medicin, juridik, litteratur, konst, filosofi och historia. Under en period undervisade han vid ett 
lärarseminarium och blev där intresserad av handikappade barns utveckling (Jerlang & Ringsted 
2008). 1924 blev han  inbjuden till Moskvauniversitetet som forskare. Där arbetade han tillsammans 
med Leontjev och Luria under en period då då tidigare teorier ifrågasattes. Samtiden präglades av 
revolution, inbördeskrig, utländsk intervention, ekonomiska kris och fattigdom. Denna 
sociopolitiska bakgrund blev en källa till inspiration. 1934 dog Vygotskij av tuberkulos efter enbart 
10 års arbete inom psykologin (Lindqvist 1999).!!
När det gäller utveckling och lärande står Vygotskij för att lärande medför utveckling och att 
utvecklingsprocesser skulle omöjliggöras utan lärande. Han utgår ifrån en mätning av barns mentala 
utveckling genom att först mäta vad ett barn klarar av utan hjälp och sedan vad samma barn klarar 
med assistans. Skillnaden mellan det barnet klarar av själv och det barnet klarar av tillsammans med 
en kamrat eller en vuxen kallar Vygotskij för den ”närmaste utvecklingszonen”. Det är i denna zon 
som funktioner i utveckling befinner sig. Det som i dag är den närmaste utvecklingszonen kan i 
morgon vara den utvecklingsnivå barnet befinner sig i i morgon. Därför bör undervisningen inte 
riktas mot det som uppnåtts eller avslutats utan man bör rikta sig mot det som befinner sig i 
utveckling. En förutsättning för att lärande och utveckling ska ske är att både den som lär och de 
som undervisar är aktiva i ett socialt sammanhang. Lärande är inte en soloprestation eller en passiv 
insats. Förhållandet mellan tänkande och språk hänger nära samman med undervisning och lärande 
varför det är av vikt att skapa för språklig samverkan gynnsamma förhållanden mellan elever och 
mellan elever och lärare (Vygotskij 1978, Dysthe & Igland 2003).!!
När det gäller bedömning sammanfaller Vygotskijs tankegångar väl med mina tankar om 
framåtsyftande formativ bedömning. Han betonar att det är lika viktigt att bedöma den potentiella 
utvecklingsnivån som den aktuella utvecklingsnivån. Undervisningen bör ta sin utgångspunkt i 
barnets tillkortakommanden. Undervisningen bör också ske i samverkan med andra, både elever 
och lärare.!!
5.3 Maslows motivationsteori!
Abraham Maslow (1908-1970) föddes och växte upp i en amerikansk, strängt ortodox judisk miljö. 
Han blev snart kritisk mot den strängt religiösa miljön och bröt som ung med den judiska tron. Han 
valde att studera psykologi och träffade under studietiden flera av de på den tiden tongivande 
psykologerna. Den existerande psykologin var inget Maslow kände sig nöjd med utan han ville ha 
en psykologi  grundad på den friska människan, ”den eupsykiska principen” från grekiskans eu, 
som betyder frisk, bra (Aasted Halse 2008).!!
Motivation är det psykologiska grundlaget till att vi handlar som vi gör (Aalsted Halse 2008). Det 
innebär att motivationsteorier kan hjälpa oss att förklara varför vi gör som vi gör. För Maslow är 
sambandet mellan motiv och behov anledningen till en människas handlingar. Det är det aktuella 
behovet hos den enskilda individen som motiverar denne till en bestämd handling. Maslow 
illustrerade detta i en behovspyramid indelad i fem olika nivåer:!!!
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Figur 2: Maslows behovspyramid!!
Den första och mest grundläggande nivån betår av de fysiologiska behoven för överlevnad. Den 
andra nivån representerar individens känsla av trygghet. Nivå tre och fyra handlar om medmänsklig 
samhörighet i form av gemenskap med andra samt uppskattning från omgivningen. Den femte 
nivån, självförverkligande kan människan, enligt Maslow, aldrig helt uppnå. Personlig utveckling 
sker när människan klättrar uppåt till nästa steg. Dock behöver de lägre nivåerna vara tillfredsställda 
innan individen kan motiveras att klättra uppåt (Maslow, 1970).!!
Motivation kan delas in i fysiologiska (nivå 1-2 i behovspyramiden) samt psykologiska och sociala 
behov (nivå 3-5). Den psykologiska motivationen kan delas in i interna och externa 
motivationsfaktorer. Den interna motivationen innebär att individen drivs av ett egenintresse i 
uppgiften och försöker genomföra den på bästa möjliga sätt samtidigt som denne anser att det är 
roligt och engagerande. Den externa motivationen däremot handlar om att uppgifterna utförs med 
anledning av belöningar i form av exempelvis pengar, berömmelse och uppmärksamhet. Konkreta 
belöningar påverkar den interna motivationen negativt medan verbala och abstrakta belöningar inte 
gör det. Värt att notera är att ingen individ drivs av enbart den ena eller den andra formen av 
motivation utan det beror på hur situationen ser ut (Reeve, 2009)!!
5.5 Sammanfattning!
Kognitiva teorier passar in i min undersökning utifrån deras tankar om att lärande bäst sker i ett 
aktivt sammanhang där processen och inte enbart produkten bedöms (Dysthe, 2003). Elevledda 
utvecklingssamtal handlar till stor del om att fördjupa elevernas egna tankar kring sitt egna lärande 
samt att därmed öka den inre motivationen. Metakognition har sitt ursprung i kognitiva teorier och 
betonar den inre motivationen som drivkraft (Dysthe, 2003). !
Inom det sociokulturella perspektivet menar man att kunskap konstrueras i ett socialt sammanhang 
genom kommunikation. Bedömning betraktas som en del av lärprocessen (Dysthe, 2003). Detta 
stämmer väl överens med min syn på elevledda utvecklingssamtal där kommunikation med andra 
elever, föräldrar och lärare är central. Mina tankar om att formativ bedömning är gynnsamt stämmer 
även det överens med sociokulturella perspektiv. Här passar även Vygotskijs teori om den 

�19



!
”närmaste utvecklingszonen” in. Han betonar vikten av att bedöma den potentiella utvecklingsnivån 
såväl som den aktuella utvecklingsnivån (Vygotskilj, 1978). !
Maslow (1970) konstruerade en behovspyramid där de högsta nivåerna består av psykologiska och 
sociala behov. Den psykologiska motivationen delades in i interna och externa motivationsfaktorer. 
Detta tar jag fasta på i föreliggande undersökning genom att finna faktorer i skolarbetet som baserar 
sig på inre och yttre motivation. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6. Metod!
Eftersom jag under ett antal år har funderat mycket kring elevledda utvecklingssamtal och hur de 
påverkar elevens medvetenhet kring det egna lärandet har jag valt att i min undersökning utgå ifrån 
en hypotes. Enligt Hartman (2004) är den hypotetisk-deduktiva metoden, eller den hypotesprövande 
metoden, ett sätt att ta fasta på idén att man inte kan göra en undersökning teorineutralt. Istället 
börjar man med att forma en hypotes, som sedan styr vilka observationer man gör eller vilka frågor 
man ställer.  Ordet deduktiv betyder ”logiskt härledd” och själva metoden handlar om att man 
beskriver en observation, som man menar kan uttala sig om framtida observationer. Denna hypotes 
är det man vill testa och antingen bekräfta eller förkasta. Ett problem med den hypotetisk-deduktiva 
metoden är att man inte enkelt kan påstå att en hypotes är falsk. Det kan vara så att det är 
initialvillkoren som är falska och inte hypotesen i sig.!!
Den hypotes jag formulerat utgör grunden för frågeställningarna i den kvantitativa 
enkätundersökning jag skapat. Magne Holme & Krohn Solvang (1997) menar att det inte finns 
någon absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder och att man med fördel kan 
kombinera både kvalitativa och kvantitativa element i samma undersökning. Båda angreppssätten  
är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur människor, grupper och 
institutioner handlar och påverkar varandra. Den grundläggande skillnaden är enligt dem att den 
kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror och mängder, som sedan kan användas till 
statistiska analyser. Kvantitativa data kan användas för att tolkas kvalitativt liksom kvalitativa data 
kan tolkas kvantitativt genom till exempel rangordningsskalor (Trost 2012). Detta innebär att den 
kvantitativa enkätundersökning jag genomför kommer att ge mig möjlighet att dra slutsatser om i 
hur stor utsträckning formen av utvecklingssamtal påverkar elevernas inre motivation och möjlighet 
till ägandet av sitt eget lärande.!!
6.1 Urval!
Undersökningen bygger på ett flerstegsurval, eller klusterurval, där jag i första steget valt en 
geografisk begränsning till min hemkommun. Eftersom jag i mitt arbetslag har två elevgrupper i 
grundskolans år 8 som jag vet har genomfört elevledda utvecklingssamtal under ett antal terminer 
och jag vill undersöka effekterna av detta har jag valt att använda mig av dem alla (45 stycken).  För 
att få en grupp att jämföra med vänder jag mig också till ytterligare en kommunal skola med 
ungefär lika många elever i år 8 (49 stycken). Dessa elever har haft en mer traditionell form av 
utvecklingssamtal under innevarande termin. Eftersom jag har valt att undersöka samtliga individer 
i dessa båda kluster kan man se detta som två skilda totalundersökningar valda utifrån en 
bekvämlighetsprincip eftersom jag redan innan hade kännedom om vilken form av 
utvecklingssamtal samtliga genomfört. Bekvämlighetsurval innebär att man likt Cajsa Warg ”tager 
vad man haver” (Trost 2012). Enligt Magne Holme & Krohn Solvang (1997) beror valet av 
urvalsmetod på vilket syfte undersökningen har och  hur mycket pengar och tid vi disponerar. Om 
syftet är att studera vissa tänkbara samband mellan olika egenskaper menar de att kravet på 
representativitet inte blir lika centralt utan underordnat till exempel krav som handlar om variation. 
Djurfeldt m.fl (2010) menar att det är viktigt att ta hänsyn till urvalsdesignen för att undvika att 
mätresultaten ger sken av att vara mer precisa än de faktiskt är. Man bör hålla i minnet att 
klusterurval innebär att varje nytt urvalssteg tillför ytterligare osäkerhet till resultatet. Ju fler steg 
urvalsprocessen innehåller desto större blir osäkerheten.!!
Lantz (2011) anser att man bör skilja på ett aktivt och ett passivt självbestämmande när det gäller 
urvalet. Det aktiva självbestämmandet handlar om att individer på egen hand upptäcker en 
undersökning de vill delta i. Denna typ av undersökningar saknar generellt vetenskapligt värde. Ett 
passivt självbestämmande innebär att den som genomför undersökningen har gjort ett urval och att 
dessa individer sedan får möjligheten att välja om de vill delta eller ej. Att urvalet i min 
undersökning handlar om ett passivt urval är naturligt. !
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Båda grupperna kommer från kommunala skolor för att skolformen inte ska utgöra en faktor i 
känslan av delaktighet och ansvarstagande.!!
Undersökningen är inte representativ för elever i allmänhet eftersom den riktar sig enbart till en 
ålderskategori. Inte heller finns i undersökningen någon variation när det gäller skolform, vilket 
innebär att den inte är representativ för samtliga skolformer. Även urvalsdesignen tillför en viss 
osäkerhet till undersökningens resultat.!!
6.2 Genomförande!
Respondenterna får innan enkätens genomförande information om att jag ska komma och 
genomföra en enkät med dem. Eftersom respondenterna är minderåriga informerar jag även deras 
föräldrar via ett mail (Bilaga 1) som distribueras av respektive mentor. I mailet finns en uppmaning 
till föräldrarna att höra av sig till mig via mail eller telefon om det är så att de inte vill att deras barn 
ska delta i undersökningen. Vid svarstillfället informerar jag dem om att jag går ett 
Magisterprogram  i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstad universitet och jag 
informerar dem om syftet med undersökningen. Jag informerar också om att enkäten är frivillig att 
svara på och att svaren enbart kommer att användas till den här undersökningen och att jag när 
rapporten är klar kommer att radera all information. Enkäten distribueras digitalt till varje enskild 
respondent vid svarstillfället och jag finns till hands för att svara på eventuella oklarheter och frågor 
utan att för den skull påverka dem i hur de svarar. För respondenternas del tar det slutligen 10-15 
minuter att fylla i enkäten i dess helhet.!!
6.3 Bortfall !
Bortfall är enligt Djurfeldt m.fl (2010) en osäkerhet som omgärdar kvantitativa undersökningar. Det 
kan dels handla om att respondenterna inte svarat på vissa frågor eller att hela enkäter inte blivit 
besvarade. Många enkätundersökningar ger idag svarsfrekvenser på 50-75% medan 
intervjuundersökningar kan ge svarsfrekvenser på 75-85%. Att vända sig till speciella grupper kan 
ge högre svarsfrekvenser både när det gäller intervjuer och enkäter (Trost 2013).!!
Enkäten har besvarats av 89 av de 94 som fått enkäten skickad till sig. Det innebär en svarsfrekvens 
på 94,7%. Det interna bortfallet är mycket litet, i stort sett obefintligt. Dock kan man se att de som 
svarat på fråga 5 inte har svarat på fråga 6 och tvärtom, precis som de skulle göra enligt 
instruktionerna i enkäten. Eftersom enkäten skickades digitalt till deltagande grupper beror 
bortfallet på att samtliga respondenter inte var närvarande vid tillfället då enkäten genomfördes.!
 !
6.4 Etiska överväganden och ställningstaganden  !
Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt ett antal principer att ta hänsyn till inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning:!
• Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet med den aktuella 

forskningsuppgiften.!
• Samtyckekravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva avgöra om de vill delta 

eller ej.!
• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. !

• Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål.!!

I min undersökning informeras respondenterna samt deras förmyndare både muntligt och skriftligt 
om syftet med undersökningen. De informeras också om att deltagande är frivilligt och de ges en 
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möjlighet att avstå även vid genomförandet. I enkäten finns inga personuppgifter varför det inte går 
att identifiera enskilda respondenter. Tillgången till svaren på enkäten begränsas till mig och dessa 
uppgifter kommer enbart att användas i denna undersökning. Därmed anser jag att jag har 
tillgodosett även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.!!
6.5 Enkätkonstruktion!
Utgångspunkter i konstruktionen av min enkät har varit att språket ska vara lättillgängligt och lätt 
för en 14-åring att förstå. Frågorna behöver vara intresseväckande och engagerande samtidigt som 
enkäten inte får bli för lång. Jag har därför valt färre frågor med risk för att enkäten inte blir 
heltäckande och att information kommer att saknas.!!
Jag inleder min enkät med två frågor om bakgrundsfaktorer. Den första är en fråga om kön som 
finns med för att den är lätt att svara på. Eventuellt kommer jag att använda den för att se om det är 
någon skillnad mellan pojkar och flickor, men det är inte det primära fokuset i denna undersökning. 
Den andra frågan om bakgrundsfaktorer handlar om vilken form av utvecklingssamtal man 
använder sig av. Den är relevant i min jämförelse av elevledda och mer traditionella 
utvecklingssamtal.!!
Fråga 3 och 4 handlar om inställningen till utvecklingssamtal samt om hur mycket tid respondenten 
lägger ner på förberedelser av utvecklingssamtalen. De är intressanta för mig utifrån att 
inställningen till och mängden förberedelser går att jämföra med hur man upplever nyttan av 
utvecklingssamtalen samt vilka drivkrafter som styr innehållet. Trost (2012) menar att det när man 
konstruerar enkäter inte alltid är lätt att i svarsalternativen täcka hela dimensionen och inte endast 
delar av den. En diskussion i sammanhanget är den om man ska ge möjlighet till ett ”vet ej”-
alternativ eller inte. Å ena sidan finns risken att respondenten väljer det alternativet för att slippa ta 
ställning, men å andra sidan bör en möjlighet att få uttrycka det finnas om man verkligen inte vet. 
Jag har därför valt att i fråga 3 ha det som ett alternativ. !!
Jag har i min enkät försökt att operationalisera begreppen delaktighet och motivation, genom att ta 
fasta på Maslows teori om den interna och den externa motivationen (Reeve, 2009). Den interna 
motivationen innebär att individen drivs av ett egenintresse, vilket jag här har tolkat som att elever 
gör genom alternativen lära sig för livet, egenintresse i arbetsområden, stolthet över de egna 
prestationerna samt öka medvetenheten om de egna kunskaperna. Den externa motivationen 
representeras i min enkät av svarsalternativen gör föräldrarna stolta, få bra betyg, få belöningar 
samt göra lärarna nöjda. Fråga 5 och 6  handlar om vad eleven använder eller den lärare, som 
förbereder utvecklingssamtalet, enligt eleven använder som underlag. Här vill jag komma åt vad 
eleven anser är viktigt som förberedelse, yttre motivation i form av betyg och betygsliknande 
omdömen eller  inre motivation i form av konkret handledning och formativ bedömning.  Fråga 8 
handlar om resultatet av de utvecklingssamtal man har och fråga 9 handlar om vad som motiverar 
eleven till att prestera bättre i skolan. I båda frågorna finns delfrågor som handlar om både 
delaktighet, inre- och yttre motivation. Jag har valt att istället för att låta respondenterna rangordna 
alternativen i frågorna 5, 6, 8 och 9 skapat en fyrgradig skala från ”i mycket hög grad” till ”inte 
alls”. Trost (2012) menar att det är enklare för en forskare att få fram en rangordning om man ställer 
upp alla egenskaper och ber respondenten ange viktighetsgraden för varje enskild egenskap. När det 
ska bearbetas ger man svarsalternativen olika värden för att på så vis få fram en rangordning. I 
dessa frågor har jag valt att inte använda mig av alternativet ”vet ej” eftersom jag vill att alla tar 
ställning. En fara med fasta svarsalternativ är enligt Trost (2012) att svarsalternativen kanske passar 
mig som konstruktör och mitt sätt att tänka, men inte alltid respondenten och dennes sätt att tänka. 
Jag har tagit detta i beaktande i konstruktionen av min enkät, men ändå valt att ha fasta 
svarsalternativ för att undvika bortfall.!!
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Fråga 7 är en fråga med möjlighet till flera svarsalternativ, som handlar om delaktighet. Jag vill här 
undersöka om delaktigheten i formulerandet av individuella mål påverkas av dels vilken typ av 
utvecklingssamtal man har, men också vilka drivkrafter som driver en i skolan. Finns det något 
samband när det gäller delaktighet och inre motivation?!!
Trost (2013) varnar för användningen av öppna frågor i enkäter av flera anledningar. Bland annat 
menar han att det är oerhört besvärligt att ta hand om de svaren. Han menar också att det interna 
bortfallet tenderar att bli stort när människor ska formulera sig själva. Blir de osäkra så kanske de 
hellre låter bli att svara. Dock rekommenderar han användningen av en öppen fråga som avslutning 
på en enkät med frågor med fasta svarsalternativ. Svaren på dessa öppna frågor kan ibland vara ett 
sätt för en irriterad respondent att avreagera sig på och ibland kan dessa svar ge vägledning i 
tolkningen av ett datamaterial. Jag har därför valt att ha en öppen fråga som avslutning på min enkät 
och jag hoppas att jag får in många bra tankar även här.!!
6.6 Validitet och reliabilitet!
Den information man samlar in i en undersökning ska vara både tillförlitliga och giltiga. 
Tillförlitligheten kallas för reliabilitet och giltigheten kallas för validitet. Om man som genomförare 
av en undersökning är medveten om farorna mot reliabilitet och validitet har man en större 
möjlighet att minimera de negativa effekterna. !!
Djurfeldt m.fl. (2010) beskriver validitet som undersökningens begreppsmässiga och teoretiska 
relevans, dvs hur väl de frågor vi ställt ger svar på det vi vill undersöka. Att ha lyckats väl med att 
operationalisera, dvs att gå från begrepp och övergripande frågeställningar till konkreta mätbara !
frågor och indikatorer, ger en högre validitet och större frånvaro av systematiska fel. Enligt Cohen 
m.fl (2011) behöver den som genomför undersökningen fundera över ett flertal faktorer för att säkra 
undersökningens validitet. Har respondenterna besvarat enkäten ärligt, noggrant och korrekt 
exempelvis. I min undersökning finns en utmaning i att formulera enkäten på ett sådant sätt att 14-
åringar kan förstå den. För att säkra förståelsen för språket i enkäten har jag låtit tre stycken 13-
åringar genomföra en liten pilotstudie. Eftersom det handlar om elever jag känner har jag dessutom 
haft en möjlighet att diskutera enkätens konstruktion med dem samt ändra formuleringar de ansett 
vara svåra att förstå. Risken att frågor missförståtts eller misstolkats kvarstår dock alltid.Ärligheten 
i de slutgiltiga enkätsvaren ökar genom att enkäten besvarats anonymt. Att respondenterna besvarat 
enkäten noggrant  har möjliggjorts genom att alla respondenter fått tid under skoldagen för att 
besvara enkäten. Ett annat av hoten mot validiteten i en undersökning är både det externa och det 
interna bortfallet.I min undersökning kodar jag om ordinaldata och använder det som om det vore 
variabler på en intervallskala. Enligt Lantz (2011) minskar detta validiteten i undersökningen, men 
för att kunna omvandla ordinaldata till medelvärden och därmed kunna tolka kvantitativa data mer 
kvalitativt och få en möjlighet till en djupare analys har jag ändå valt att göra det.!!
Hög reliabilitet visar på en hög frånvaro av slumpmässiga fel och en hög överensstämmelse mellan 
olika mätningar med samma mätinstrument (Djurfeldt m.fl. 2010). Cronbach´s alpha är ett sätt att 
mäta reliabilitet. Den räknar ut korrelationskoefficienter för samtliga variabler i en undersökning på 
en skala från 0 till 1,0. Ett Cronbach´s alpha på över 0,8 visar på en god tillförlitlighet. Enligt vissa 
räcker det med en signifikansnivå på 0,67 eller högre för att undersökningen ska anses vara 
tillförlitlig (Cohen m.fl, 2011).  Enligt Larsson (2013-10-28) kan ett Cronbach´s alpha på 1,0 tyda 
på att spridning bland frågorna i en undersökning saknas. Det är därför att föredra att 
signifikansnivån hamnar något under 1,0. I min undersökning hamnar Cronbach´s alpha på 0,93 för 
samtliga frågor. Vid en differentiering hamnar Cronbach´s alpha för frågorna om inre drivkrafter 
(8a, 8c, 8f, 9c, 9f) på 0,772, för frågorna om yttre drivkrafter (8g, 9a, 9d, 9e, 9h) på 0, 684 samt för 
frågorna om delaktighet (8b, 8e, 9g, 8h) på 0,813. Sammantaget tyder dessa resultat på en relativt 
hög eller hög reliabilitet.!
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6.7 Replikerbarhet!
Att genomföra samma undersökning med samma enkät i andra grupper är inte några problem 
eftersom frågorna är allmängiltiga med begrepp som är kända för elever i hela vårt land.!!
Samtliga respondenter i undersökningen har tillgång till en egen dator för skolarbete och samtliga 
respondenter använder  i dagsläget någon slags webbaserad plattform för sina skriftliga omdömen. 
Detta kan påverka generaliserbarheten i undersökningen så till vida att resultatet skulle kunna bli 
annorlunda på frågorna om exempelvis underlag för förberedelse inför utvecklingssamtalen om man 
inte har tillgång till dessa verktyg.!!!
6.8 Bearbetning och analys!
Svarsalternativen på frågorna 5, 6, 8 och 9 utgörs av en fyrgradig rangordningsskala.  De är 
egentligen kvalitativa variabler på en ordinalskala. Jag använder dem dock som variabler på en 
intervallskala för att kunna redovisa resultaten i form av medelvärden. Inom samhällsvetenskaplig 
och pedagogisk forskning förekommer detta  med syftet att få en större statistisk styrka och en 
rikare bild av materialet. Lantz (2011) är tveksam till detta tillvägagångssätt och menar att det 
sänker validiteten eftersom risken för systematiska fel ökar.!!
Att beskriva samband och analysera orsaker är ofta ett mål i samhällsvetenskapen. Djurfeldt m.fl. 
(2010) nämner beskrivande statistik (univariat analys) som ett sätt att utforska det datamaterial man 
har samlat på sig för att kunna ställa sig rätt frågeställningar och göra fler analytiska 
undersökningar.!!
Att göra korstabeller är ett sätt att visa på samband. Man kombinerar då frekvensfördelningarna av 
två kvalitativa variabler för att se hur många observationer man får av samtidigt förekommande 
värden. Jag har valt att presentera mina korstabeller i procentform eftersom det enligt Djurfeldt m.fl. 
(2010) är att föredra framför absoluta frekvenser, framför allt vid urvalsundersökningar.!!
För att ytterligare analysera begreppen inre motivation, yttre motivation samt delaktighet har jag 
valt att slå samman flera variabler i ett index. I detta fall summeras värdena för flera variabler för 
fråga 8a, 8c, 8f, 9c och 9f till ett index över inre drivkrafter. Frågorna 8g, 9a, 9d, 9e och 9h slås 
samman till ett index avseende yttre drivkrafter. Slutligen summeras variablerna för frågorna 8b, 8e, 
8h och 9g till ett index över delaktighet. Därefter presenteras resultaten i procentform för respektive 
svarsalternativ. !!
Jag har även genomfört ett t-test på dessa indexerade variabler för de båda grupperna elever (de 
som lett sina utvecklingssamtal själva och de som inte lett sina utvecklingssamtal själva). T-test 
används för att kontrollera om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan två gruppers 
medelvärden. ”Independent samples t-test” används då man vill testa två separata grupper. Ett värde 
på mindre än 0,05 (two-tailed p= <0,05) visar på att skillnaden är statistiskt säkerställd. En 
signifikansnivå på över 0,05 (two-tailed p= >0,05) visar på att skillnaden i medelvärde inte är 
statistiskt säkerställd. Dock kan detta värde ändå användas och slutsatsen kan bli att två grupper 
delar åsikter när det gäller den testade variabeln (Cohen, Manion & Morrison, 2011). !!
Hartman (2004) beskriver icke experimentella undersökningar som undersökningar där man iakttar 
individer utan att manipulera någon variabel. Om man har en hypotes som styr undersökningen, 
vilket jag har, kan man göra en korrelationsundersökning. I en sådan studerar man de variabler som 
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hypotesen säger är korrelerade, i mitt fall t ex typ av utvecklingssamtal och delaktighet och inre 
motivation, och försöker finna ett samband mellan dem. Lantz (2011) menar att det finns ett antal 
faror med korrelationer och orsakssamband. Att man tycker sig finna en korrelation eller 
samvariation mellan två variabler betyder i sig inte att det finns ett bevisat orsakssamband. I flertalet 
fall visar det sig att det är en helt annan variabel, som kanske inte ingår i undersökningen, som 
påverkar båda variablerna på ett sådant sätt att man tror sig se en samvariation, s k falskt samband. 
Jag kan se att det är en fara i min undersökning eftersom det i den typen av undersökning kan finnas 
många faktorer som påverkar varandra. Icke desto mindre tror jag att en observerad samvariation i 
mitt fall åtminstone kan tyda på att det finns ett samband. Djurfeldt m.fl (2010) menar att det finns 
två kriterier som hjälper oss att bestämma om ett statistiskt samband är ett orsakssamband och i så 
fall vilken variabel som är beroende av den andra. Det ena kriteriet är tidsaspekten. En förändring i 
den orsakande variabeln måste tidsmässigt inträffa före en förändring i effektvariabeln. Då min 
undersökning genomförs under en begränsad tid och tidsrymden mellan förändringar i mina 
variabler torde ta relativt lång tid är detta kriterium av mindre intresse i min undersökning. Det 
andra kriteriet, däremot, är av större intresse. Det handlar om ”vardagsempirism”, dvs att vårt sunda 
förnuft hjälper oss att skilja ut det som är verkliga orsakssamband.!!
För genomförandet av dessa olika analyser har jag använt mig av programmet IBM SPSS statistics 
2.0. Tabeller och diagram har skapats med hjälp av skrivprogrammet Pages.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7. Resultat!
Enkäten har besvarats av 89 av de 94 som fått enkäten skickad till sig. Det innebär en svarsfrekvens 
på 94,7%. Det interna bortfallet är mycket litet då man kan se att de som svarat på fråga 5 inte har 
svarat på fråga 6 och tvärtom, precis som de skulle göra enligt instruktionerna i enkäten. !
Fördelningen mellan pojkar och flickor som svarat på enkäten är förhållandevis jämn, 47%flickor 
och 53% pojkar. Av de 89 som svarat på enkäten anger 52 respondenter att de senaste gången de 
hade utvecklingssamtal hade ett samtal som de själva ledde och förberedde. Det innebär lite drygt 
58% av dem som svarat och utgör därmed en liten övervikt till dess fördel. Här kan man anta att 
några respondenter har tolkat frågan på ett sätt som inte varit avsikten då urvalet från början vände 
sig till 46 elever som jag visste hade genomfört elevledda utvecklingssamtal samt 49 elever som 
hade genomfört utvecklingssamtal av en mer traditionell karaktär.!!
Svarsalternativen på ett flertal frågor är ”inte alls”, ”i ganska låg grad”, ”i ganska hög grad” samt ”i 
mycket hög grad”. Jag har kodat om dessa variabler, som egentligen hör hemma i ordinalskalan, till 
en fyrgradig skala från 1-4 där 1 motsvarar ”inte alls” och 4 motsvarar ”i mycket hög grad”. Detta 
innebär att jag kan använda dem som variabler på en intervallskala och därmed räkna ut 
medelvärden som då hamnar mellan  1 och 4.!!
7.1 Underlag för planering av utvecklingssamtal!
Min första frågeställning handlar om vad elever använder som underlag i förberedelserna inför sina 
egna utvecklingssamtal samt i hur stor utsträckning. I enkäten besvaras denna fråga av fråga 5, 
vilken enbart vänder sig till dem som angett att de själva leder sin utvecklingssamtal. För att ha 
något att jämföra finns i enkäten också fråga 6, som enbart vänder sig till dem som angett att de inte 
själva leder sina utvecklingssamtal. De har då besvarat frågan i hur stor utsträckning de bedömer att 
deras lärare använder följande som underlag. Båda frågorna har besvarats med hjälp av 
svarsalternativen ”inte alls”, ”i ganska låg grad”, ”i ganska hög grad” samt ”i mycket hög grad”, !
vilka jag sedan kodat om till en fyrgradig skala 1-4 för att kunna räkna ut medelvärden.!!!

�27

Bedömningar på webbplattform

Bedömningar i LPP

Matriser

Muntlig handledning från lärare

Terminsbetyg

Betyg på prov/uppgifter

Kommentarer på prov/uppgifter

Kamratbedömningar

0 0,75 1,5 2,25 3

Elever som lett sina utvecklingssamtal själva
Elever som inte lett sina utvecklingssamtal själva



!
!
Resultatet visar att elever som leder sina utvecklingssamtal själva använder ett flertal olika underlag 
för sina utvecklingssamtal. I störst utsträckning använder de de bedömningar lärare skriver på 
webbplattformar av olika slag, exempelvis schoolsoft eller unikum. Här hamnar medelvärdet på 
2,81 för de som leder sina utvecklingssamtal själva. Ännu högre blir medelvärdet bland de som 
bedömer vad deras lärare använder som underlag. Här hamnar medelvärdet för bedömningar på 
webbplattformar på 2,96. Elever som leder sina utvecklingssamtal själva använder i högre 
utsträckning terminsbetyg (2,9) och betyg direkt kopplade till prov (2,8) som underlag för sina 
samtal än vad elever som inte leder sina samtal själva bedömer att deras lärare gör i sina 
förberedelser (medelvärdet 2,72 på terminsbetyg och 2,67 på betyg på prov/uppgifter). De bedömer 
i stället att lärare använder sig av bedömningar i lokala pedagogiska planeringar (LPP)(medelvärdet 
2,91), matriser (2,85) och muntlig handledning från lärare (2,87) i större utsträckning än vad elever 
som leder sin egna samtal anger att de gör. Här hamnar medelvärdena på 2,61 för bedömningar i 
LPP,  2, 65 för matriser och 2,68 för muntlig handledning från lärare. Det elever som leder sina 
egna utvecklingssamtal anger att det de använder i minst utsträckning är kamratbedömningar (2,03). 
Detsamma gäller för de elever som inte leder sina samtal själva. Medelvärdet hamnar här på 2,42.!!
7.2 Inre och yttre motivation!
Min andra frågeställning handlar om huruvida man kan se att den inre motivationen som drivkraft 
ökar om man får en möjlighet att leda sina utvecklingssamtal själv. I enkäten handlar frågorna 8 och 
9 bland annat om yttre och inre drivkrafter. Jag har valt att ställa upp dem i två diagram. Det första 
(figur 2) visar medelvärden av de frågor som tyder på inre motivation och det andra (figur 3) visar 
medelvärden av de frågor som tyder på yttre motivation. !!
Figur 4: inre drivkrafter!

! Fråga 8:! Jag tycker att mina utvecklingssamtal..!
! ! ! a) hjälper mig att få syn på vad jag behöver träna mer på.!
! ! ! c) motiverar mig till att prestera bättre.!
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! ! ! f) gör mig stolt över mig själv och mina prestationer.!
! !
! Fråga 9:! I hur stor utsträckning för följande dig att vilja göra bra ifrån dig i skolan?!
! ! ! c) att jag lär mig bra saker jag har nytta av senare i livet.!
! ! ! f) att jag är intresserad av de arbetsområden vi arbetar med.!!
Det totala resultatet i det första diagrammet, där urvalet av frågor pekar på inre motivation, visar ett 
högre medelvärde för de elever som har lett sina utvecklingssamtal själva (2,99) jämfört med de 
som inte har gjort det (2,68). Frågorna 8a, 8c och 8f handlar om hur utvecklingssamtalen påverkar 
motivationen. Frågorna 9c och 9f handlar om i hur stor utsträckning olika faktorer påverkar viljan 
att prestera bättre i skolan.  En stor skillnad mellan de elever som själva lett sina utvecklingssamtal 
och de som inte har gjort det finner vi i fråga 8c. Frågan handlar om att utvecklingssamtalen 
motiverar respondenten till att att prestera bättre i skolan. För de som har genomfört elevledda 
samtal hamnar medelvärdet på 3,06 medan det för de som inte lett sina samtal själva hamnar på 2,5. 
Fråga 9c, att viljan att prestera bra påverkas av att man lär sig saker som man har nytta av senare i !
livet, visar den största skillnaden. Medelvärdet bland de som själva lett sina utvecklingssamtal 
ligger här på 3,17 medan medelvärdet för dem som inte gjort det ligger på 2,6. Fråga 9f, intresset 
för de arbetsområden man jobbar med påverkar viljan att prestera bra i skolan, är den enda frågan 
där båda kategorierna av respondenter hamnar på samma medelvärde, 2,8. !!
Tabell 1: index över inre drivkrafter!!

!!
En indexering av de frågor som behandlar inre drivkrafter visar att av de som lett sina 
utvecklingssamtal själva instämmer nästan hälften, dvs 48%, i mycket hög grad att de drivs av inre 
drivkrafter. 42,3% instämmer i detta i hög grad. Detta innebär att drygt 90% av alla elever som lett 
sina utvecklingssamtal själva i denna undersökning ställer sig positiva när det gäller frågorna om 
inre motivation. Av de elever som inte lett sina utvecklingssamtal själva är det något färre som 
ställer sig positiva till frågan, drygt 78%. Av dem är det närmare 22% som instämmer i frågan i 
ganska låg grad. !!
Medelvärdet av ett independent samples t-test på den indexerade variabeln inre drivkrafter visar att 
det saknas statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna elever som lett sina egna 
utvecklingssamtal (M=14,9, SD=3,03) samt elever som inte lett sina utvecklingssamtal själva 
(M=13,4, SD=3,53) när det gäller den indexerade variabeln yttre motivation (t=1,507, df=87, two-
tailed p=0,135)!!
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För att undersöka ytterligare samband mellan typen av utvecklingssamtal och inre motivation 
gjorde jag en korrelationsundersökning (Spearman´s)  mellan samtliga frågor om inre drivkrafter 
(frågorna 8a, 8c, 8f, 9c, 9f) samt fråga 2, som handlar om typ av utvecklingssamtal. Analysen visar 
på inga eller mycket svaga negativa samvariationer mellan typ av utvecklingssamtal (fråga 2) och 
fråga 8a, som handlar om att utvecklingssamtalen hjälper respondenten att få syn på vad den 
behöver träna mer på (Spearman´s korrelation -0,085), fråga 8f, som handlar om att 
utvecklingssamtalen gör respondenten stolt över sig själv och sina prestationer (Spearman´s 
korrelation - 0,089) samt fråga 9f, som handlar om att intresset för aktuellt arbetsområde påverkar 
respondentens vilja att prestera bra i skolan (Spearman´s korrelation 0, 019). Något starkare 
statistiskt signifikanta, men ändå mycket svaga, negativa samvariationer visar 
korrelationsundersökningen av sambandet mellan fråga 2 (typ av utvecklingssamtal) och fråga 8c, 
som handlar om att utvecklingssamtalen motiverar respondenten till att prestera bättre (Spearman´s 
korrelation - 0, 218) samt fråga 9c, som handlar om att respondenten tycker att lära sig saker man 
har nytta av senare i livet påverkar viljan att prestera bättre i skolan (Spearman´s korrelation 
-0,184).!!
Figur 5: yttre drivkrafter!

! Fråga 8:! Jag tycker att mina utvecklingssamtal..!
! ! ! g) gör mina föräldrar stolta över mig.!
! !
! Fråga 9:! I hur stor utsträckning för följande dig att vilja göra bra ifrån dig i skolan?!
! ! ! a) möjligheten att få bra betyg.!
! ! ! d) att jag kan komma in på den utbildning jag vill på gymnasiet.!
! ! ! e) att jag får belöningar om jag får bra betyg.!
! ! ! h) att mina lärare blir nöjda med mig.!!
Det totala resultatet i det andra diagrammet, där urvalet av frågor pekar på yttre drivkrafter, visar 
även här ett högre medelvärde för de elever som har lett sina utvecklingssamtal själva (3,12) 
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jämfört med de som inte har gjort det (2,88). Skillnaden är dock inte lika stor som för frågorna om 
inre drivkrafter. De totala medelvärdena blir dock högre för de yttre drivkrafterna än för de inre. De 
högsta medelvärdena får frågorna 9a och 9d. 9a handlar om i hur stor utsträckning betyg påverkar 
viljan att prestera bättre i skolan. För de respondenter som angett att de genomför elevledda 
utvecklingssamtal hamnar medelvärdet här på 3,63. För de som inte leder sina samtal själva hamnar 
det på 3,3. Detta är även ett högre medelvärde än på någon av frågorna om inre drivkrafter. Fråga 
9d handlar om i hur stor utsträckning möjligheten att komma in på den gymnasieutbildning man vill 
påverkar skolprestationerna. För de respondenter som angett att de genomför elevledda 
utvecklingssamtal hamnar medelvärdet här på 3,59. För de som inte leder sina samtal själva hamnar 
det på 3,5, vilket innebär en mycket liten skillnad mellan de två kategorierna av respondenter. Även 
dessa medelvärden är högre än på någon av frågorna om inre drivkrafter. De största skillnaderna 
mellan de två kategorierna av respondenter får frågorna 8g och 9h. Fråga 8g handlar om att 
utvecklingssamtalen gör föräldrarna stolta över respondenten. Skillnaden i medelvärde är här 0,43 
där de som genomfört elevledda utvecklingssamtal har det högre medelvärdet (3,13). Skillnaden i 
medelvärde mellan respondentgrupperna i fråga 9h (att göra lärarna nöjda som en drivkraft för 
högre prestationer i skolan) är 0,4 där de som genomfört elevledda utvecklingssamtal även här 
ligger på det högre medelvärdet 2,9. Den fråga som här avviker från mönstret är svaren på fråga 9e, 
som handlar om belöningar som en drivkraft för att prestera bättre i skolan. För de respondenter 
som inte genomfört elevledda utvecklingssamtal ligger medelvärdet på 2,4, medan medelvärdet för 
de som genomfört elevledda samtal ligger något lägre, på 2,35.!!
Tabell 2: yttre drivkrafter indexerad!!

!!
En indexering av de frågor som behandlar yttre drivkrafter visar att av de som lett sina 
utvecklingssamtal själva ställer sig drygt 94% positiva till frågorna om yttre drivkrafter som 
motivationsfaktor. Närmare, 4% instämmer i ganska låg grad och nästan 2% intämmer inte alls. Av 
de elever som inte lett sina utvecklingssamtal själva hamnar samtliga respondenter på den positiva 
sidan; 59,4% instämmer i ganska hög grad och 40,6% instämmer i mycket hög grad. Dock är det 
fler av de som lett sina utvecklingssamtal själva som svarar att de instämmer i mycket hög grad än 
av de som inte lett sina samtal själva. !!
Medelvärdet av ett independent samples t-test på den indexerade variabeln yttre drivkrafter visar att 
det saknas statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna elever som lett sina egna 
utvecklingssamtal (M=15,6, SD=2,9) samt elever som inte lett sina utvecklingssamtal själva 
(M=14,4, SD=2,36) när det gäller den indexerade variabeln yttre motivation (t=1,275, df=87, two-
tailed p=0,206).!

Yttre drivkrafter indexerad

Instämmer inte 
alls

Instämmer i 
ganska låg 

grad

Instämmer i 
ganska hög 

grad

Instämmer i 
mycket hög 

grad

Elevledda 
utvecklings-

samtal
1,9 % 3,8 % 42,3 % 51,9 %

Icke elevledda 
utvecklings-

samtal
0 % 0 % 59,4 % 40,6 %
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För att undersöka ytterligare samband mellan typen av utvecklingssamtal och yttre motivation 
gjorde jag en korrelationsundersökning (Spearman´s)  mellan samtliga frågor om yttre drivkrafter 
(frågorna 8g, 9a, 9d, 9e, 9h)) samt fråga 2, som handlar om typ av utvecklingssamtal. Analysen 
visar på inga eller mycket svaga negativa samvariationer.!!
7.3 Delaktighet!
Min tredje frågeställning handlar om huruvida känslan av delaktighet ökar om man får en möjlighet 
att leda sina utvecklingssamtal själv. I enkäten handlar frågorna 8 och 9 bland annat om delaktighet.  
Samtliga frågor har besvarats med hjälp av svarsalternativen ”inte alls”, ”i ganska låg grad”, ”i 
ganska hög grad” samt ”i mycket hög grad”, vilka jag sedan kodat om till en fyrgradig skala 1-4 för 
att kunna räkna ut medelvärden. Även här har jag delat upp svaren i två grupper där den ena 
representeras av de som lett sina utvecklingssamtal själva och den andra av dem som inte har gjort 
det. Även fråga 7 handlar om delaktighet utifrån vem som bestämmer vilka individuella mål eleven 
ska ha kommande termin.!!
Figur 6: delaktighet!

! Fråga 8: ! Jag tycker att mina utvecklingssamtal!
! ! ! b) gör mig delaktig i mitt eget lärande.!
! ! ! e) gör att jag känner att jag kan påverka min skolgång.!
! ! ! h) ger mina föräldrar en möjlighet att påverka min skolgång!!
! Fråga 9:! I hur stor utsträckning får följande dig att vilja göra bra ifrån dig i skolan!
! ! ! g) att jag känner att jag kan påverka min egen skolgång!!
Det totala resultatet, dvs medelvärdet av samtliga frågor ovan, visar ett högre medelvärde för elever 
som lett sina utvecklingssamtal själva (3,11) än för de som inte lett sina samtal själva (2,9). Tittar vi 
på varje fråga var för sig finner vi den största skillnaden mellan de olika grupperna av respondenter 
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fråga 8b

fråga 8e

fråga 9g

fråga 8h

Totalt

2,6 2,75 2,9 3,05 3,2

Elever som lett sina utvecklingssamtal själva
Elever som inte lett sina utvecklingssamtal själva



!
i fråga 8b. Den handlar om i hur stor utsträckning utvecklingssamtalen möjliggör delaktighet i det 
egna lärandet. Här hamnar de som lett sina samtal själva på ett medelvärde på 3,11, medan de som 
inte genomfört elevledda utvecklingssamtal hamnar på medelvärdet 2,8. Den minsta skillnaden 
mellan de två grupperna av respondenter finns i fråga 8e (mina utvecklingssamtal gör att jag känner 
att jag kan påverka in egen skolgång). För de som genomfört elevledda utvecklingssamtal hamnar 
medelvärdet på 3,14, medan det för dem som inte genomfört elevledda samtal hamnar på 3,0. Även 
medelvärdet avseende möjligheten att påverka sin egen skolgång som en faktor för att vilja prestera 
bättre (fråga 9g) är högre för dem som lett sina samtal själva (3,15) än för dem som inte har gjort 
det (3,0). Fråga 8h handlar inte om respondentens egen möjlighet till påverkan utan om i hur stor 
utsträckning respondenten tycker att utvecklingssamtalen ger dess föräldrar en möjlighet att 
påverka. Här blir medelvärdet för båda grupperna något lägre än för övriga frågor. För elever som 
leder sina egna utvecklingssamtal hamnar medelvärdet på 3,05 och för dem som inte gör det 
hamnar det på 2,8.!!
Tabell 3: indexering av delaktighet!!

!!
En indexering av de frågor som behandlar delaktighet visar att av de som lett sina utvecklingssamtal 
själva instämmer drygt 90% i ganska hög eller i mycket hög grad i känslan av delaktighet. Närmare 
10% instämmer i ganska låg grad. När det gäller de elever som inte lett sina utvecklingssamtal 
själva är det nästan 22% som av respondenterna som svarar att de instämmer i ganska låg grad. 
Resterande (78,3%) ställer sig positiva till frågan.!!
Medelvärdet av ett independent samples t-test på den indexerade variabeln delaktighet visar att det 
saknas statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna elever som lett sina egna 
utvecklingssamtal (M=12,45, SD=2,57) samt elever som inte lett sina utvecklingssamtal själva 
(M=11,6, SD=2,54) när det gäller den indexerade variabeln yttre motivation (t=0,993, df=87, two-
tailed p=0,324).!!!!!!!!!!

Känslan av delaktighet indexerad

Instämmer inte 
alls

Instämmer i 
ganska låg 

grad

Instämmer i 
ganska hög 

grad

Instämmer i 
mycket hög 

grad

Elevledda 
utvecklings-

samtal
0 % 9,6 % 42,3 % 48 %

Icke elevledda 
utvecklings-

samtal
0 % 21,6 % 48,6 % 29,7 %
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Tabell 4: delaktighet!!

!
En korstabulering av fråga 7 (om vem som bestämmer de individuella målen) samt fråga 2 (vilken 
typ av utvecklingssamtal man hade senast) visar en stor skillnad mellan de respondenter som leder 
sina egna utvecklingssamtal och de som inte gör det. Av de som leder sina utvecklingssamtal själva 
anser 95% att de själva bestämmer de individuella målen, medan 5% tycker att läraren är den som 
avgör frågan. Föräldrarna är överhuvudtaget inte iblandade i detta för deras del. När det gäller de 
respondenter som inte leder sina samtal själva ser det annorlunda ut. 57% anser att de själva avgör 
hur de individuella målen för kommande termin ska se ut, 29% anser att det är läraren som avgör 
och 14% menar att det är föräldrarna.!!
För att undersöka ytterligare samband mellan typen av utvecklingssamtal och delaktighet gjorde jag 
en korrelationsundersökning (Spearman´s)  mellan samtliga frågor om yttre delaktighet (frågorna 
8b, 8e, 8h samt 9g) samt fråga 2, som handlar om typ av utvecklingssamtal. Analysen visar på inga 
eller mycket svaga negativa samvariationer.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vem som bestämmer de individuella målen

Eleven själv Läraren Föräldrarna Totalt

Elevledda 
utvecklings-

samtal
95 % 5 % 0 % 100 %

Icke elevledda 
utvecklings-

samtal
57 % 29 % 14 % 100 %
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8. Diskussion!
Detta avslutande kapitel inleds med en kritisk granskning av den undersökning jag har genomfört. 
Därefter har jag valt att dela in min analys och diskussion utifrån de huvudrubriker jag har använt i 
resultatkapitlet. En avslutande diskussion avslutar kapitlet.!!
8.1 Kritisk granskning!
De enkätfrågor jag använt mig av besvarar de frågeställningar jag har. Eftersom enkäten vänder sig 
till 14-åringar har det varit av största vikt att göra frågorna lättförståeliga och enkäten 
förhållandevis kort för att respondenterna inte ska tappa intresset. Detta har inneburit att den mängd 
data jag har haft att tillgå har varit begränsad i sitt omfång och risken finns att vissa nyanser därför 
har gått förlorade. Ett par frågor har visat sig vara överflödiga för min undersökning och jag har inte 
kunnat använda dem på ett bra sätt. Ett exempel är frågan om man är flicka eller  pojke. Några 
snabba analyser i SPSS med den bakgrundsfaktorn visar i och för sig ganska stora skillnader och 
intressanta resultat, men detta blir en annan undersökning och ryms inte inom ramen för mitt syfte 
och mina frågeställningar. Inte heller har jag i denna undersökning haft användning för den öppna 
sista frågan, men även där finns spännande tankar som skulle kunna rymmas i en framtida mer 
kvalitativ undersökning. I min undersökning har jag enbart använt mig av vilken typ av 
utvecklingssamtal man har haft som bakgrundsfaktor. Detta innebär att jag inte har tagit någon 
hänsyn till andra bakgrundsfaktorer som skulle kunna påverka resultatet, exempelvis 
socioekonomiska bakgrundsfaktorer.!!
Att inte använda sig av ett fullständigt slumpmässigt urval innebär en osäkerhet i undersökningen 
och minskar dess generaliserbarhet. Dock har det urval jag har använt mig av minskat risken för 
bortfall, vilket i sin tur minskar osäkerheten. Att jag själv varit på plats och genomfört undersökning 
bidrar troligen till den höga svarsfrekvensen, men risken för att respondenterna känt sig ”tvingade” 
att svara på enkäten ökar. !!
8.2 Underlag för planering av utvecklingssamtal!
2013 fattade Riksdagen beslutet att kravet på de skriftliga omdömena försvinner för de klasser som 
får betyg. Den information som tidigare givits via de skriftliga omdömena ska istället ges muntligt 
vid utvecklingssamtalen (Riksdagen 2013). Detta innebär att utvecklingssamtalens funktion i 
framtiden kommer att bli allt viktigare. Min första frågeställning handlade därför om vad elever och  
vad elever tror att lärare egentligen använder som underlag i planeringen av utvecklingssamtal. !!
Frågan besvaras i enkäten av två frågeställningar beroende på om man svarat att man leder sitt 
utvecklingssamtal själv eller om man inte gör det. De som själva leder sina utvecklingssamtal 
besvarade frågan utifrån vad de själva använder som underlag och de som inte leder sina samtal 
själva besvarade frågan utifrån vad de tror att läraren använder som underlag i förberedelsen av 
utvecklingssamtalen. !!
Min undersökning visar  att de elever som leder sina utvecklingssamtal själva i högre grad använder 
sig av terminsbetyg och betyg på prov och uppgifter, dvs summativa bedömningsformer, som 
underlag inför sina utvecklingssamtal än vad de elever som inte leder sina samtal själva tror att 
deras lärare använder som underlag. Dessa elever tror att deras lärare använder sig av mer formativa 
bedömningsformer, såsom bedömningar på webbplattform, i lokala pedagogiska planeringar (LPP) 
och direkt på prov och uppgifter. De tror också i högre utsträckning att lärarna använder matriser 
och muntlig handledning som underlag. Den största skillnaden mellan de två grupperna hittar vi när 
det gäller användande av kamratbedömningar som underlag för planering av utvecklingssamtal där 
gruppen som leder sina samtal själva tycks ha lägre tilltro till denna bedömningsform än den andra 
gruppen. Denna bedömningsform hamnar också på det lägsta medelvärdet av samtliga 
bedömningsformer hos båda grupperna. !
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Korp (2003), Pettersson (2011) och Lundahl (2011) diskuterar alla den makt som ligger i vilken typ 
av bedömning man väljer att använda sig av. Beroende av val av bedömningsform sänder man ut 
signaler om vilken typ av kunskap som är av vikt. Eggens (2010) menar att förståelsen av 
demokratibegreppet har betydelse för valet av bedömningsform. Att de elever som leder sina 
utvecklingssamtal själva i min undersökning i stor utsträckning förlitar sig på terminsbetyg och 
betyg på prov skulle kunna tyda på att skolan präglas av en elitistisk demokratiförståelse och ett 
top-down-perspektiv. Att de nationella provens syfte har blivit förskjutet till att kontrollera lärares 
betygssättning (Lundahl 2011) kan också påverka detta. Att i större utsträckning använda sig av de 
nationella provens inbyggda formativa syften skulle kunna vara en väg att nå en mer deltagande 
demokratiförståelse. !!
I min undersökning visar det sig också att skillnaderna mellan vilken typ av bedömning man 
använder sig av är relativt små. Detta bekräftas av Pihlgren (2011), som menar att gränsen mellan 
formativ och summativ bedömning kan vara otydlig. Lundahl (2011), Wiliam (2011). Hattie (2009) 
och Holmgren (2010) menar alla att den formativa, framåtsyftande bedömningen är den mest 
kraftfulla för lärandeprocessen och studieresultaten. Vygotskij (1978) menar att undervisningen inte 
bör riktas mot det som uppnåtts och avslutats utan man bör rikta sig mot det som befinner sig i 
utveckling, den närmaste utvecklingszonen, vilket formativ bedömning handlar om. Han betonar att 
det är lika viktigt att bedöma den aktuella som den potentiella utvecklingsnivån. Det sociokulturella 
perspektivet (som Vygotskij var en del av) betraktar bedömning som en integrerad del av lärandet, 
dvs inte något som man enbart avslutar med (Dysthe 2003). Att respondenterna i min undersökning 
nämner samtliga typer av bedömning som underlag för utvecklingssamtal tolkar jag som att även 
den formativa bedömningen är en del av skolvardagen och att eleverna tycker att den är värdefull. !!
Kamratbedömningar som underlag inför utvecklingssamtal är den bedömningsform som minst antal 
respondenter använder och tror används av lärare som underlag. Skillnaden mellan grupperna är 
också större än för de andra bedömningsformerna. Bland de elever som lett sina utvecklingssamtal 
själva får denna bedömningsform ett lägre medelvärde än bland dem som inte har lett sina samtal 
själva. Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av att delta i läroprocessen och utvärdera 
både sitt eget och andras arbete (Dysthe 2003). Wiliam (2011) visar att kamratbedömningar kan 
vara speciellt kraftfulla för både mottagaren och den som levererar bedömningen. Hattie (2009) har 
i sin studie, Visible Learning, visat att kamrathandledning ger goda effekter på studieresultaten.  
Även Lundahl (2011) menar att kamratbedömningar förstärker både det egna och kamratens 
lärande. Att utveckla arbetet med kamratbedömningar torde därför vara av intresse för att öka 
samtliga elevers resultat. !!
8.3 Inre och yttre motivation!
Min andra frågeställning, ”Ökar den inre motivationen om eleverna får leda sina utvecklingssamtal 
själva?”, utgår från Maslows teori om motivation och indelningen i interna och externa 
motivationsfaktorer (Reeve 2009). Kognitiva teorier betonar den inre motivationen som en 
drivkraft. Här har även begreppet ”metakognition”, dvs förmågan att reflektera över sitt lärande,  
sitt ursprung (Dysthe 2003).!!
I min undersökning besvarades denna fråga av fem frågor om inre drivkrafter samt fem frågor om 
yttre drivkrafter. Medelvärdena på åtta av tio frågor visar att de elever som har lett sina 
utvecklingssamtal själva påverkas mer av både yttre och inre drivkrafter än de elever som inte har 
lett sina utvecklingssamtal själva. Giota (2013) menar i sin studie från 2001 att elevers motivation 
inte handlar om antingen eller utan att samma elev kan sträva efter olika typer av mål på samma 
gång. Detta är dock en tvistefråga inom motivationsforskning idag.!!
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Två frågor avviker från övriga. Den ena handlar om att intresse för aktuella arbetsområden får 
respondenten att prestera bättre. Där svarar båda grupperna lika. På frågan om belöningar när man 
får bra betyg får en att prestera bättre svarar gruppen som inte har lett sina utvecklingssamtal själva 
i högre utsträckning att så är fallet. !!
En indexering av frågeställningarna visar att drygt 90 % av de elever som lett sina 
utvecklingssamtal själva instämmer i frågorna om inre drivkrafter. 94% av samma grupp instämmer 
i frågorna om yttre drivkrafter. Här svarar dock ca 6% att de inte instämmer. När det gäller de elever 
som inte har lett sina utvecklingssamtal själva instämmer 100% i frågorna om yttre drivkrafter och 
knappt 80% av dem instämmer i frågorna om inre drivkrafter, medan drygt 20% har svarat att de 
inte instämmer här. Detta bekräftas av Lundahl (2011), som menar att den inre motivationen främjas 
av att man tillåts vara delaktig samt ges ansvar och möjlighet till självstyre, vilket man kan säga att 
man ges när man får möjligheten att leda sina utvecklingssamtal själv. Giota (2013) menar att i 
vilken utsträckning läraren involverar elever i beslut som rör deras lärande har en avgörande 
betydelse för vilken sorts motivation eleverna kommer att utveckla. De resultat jag har fått fram är 
dock inte statistiskt signifikanta vilket skulle kunna tyda på att dessa båda grupper i stort delar 
uppfattning om både inre och yttre drivkrafter (Cohen, Manion, & Morrisson, 2011). !!
Det sociokulturella perspektivet visar att känslan av meningsfullhet har betydelse för motivationen 
(Dysthe 2003). Detta beror då på inställningen till kunskap i de grupper man tillhör. I denna 
undersökning har inte hänsyn tagits vare sig till socioekonomiska bakgrundsfaktorer eller till att 
utröna vilken gruppdynamik som finns i de grupper respondenterna befinner sig. Detta kan dock ha 
betydelse för resultaten i undersökningen.!!
Giota (2013) menar att hur bedömningen av elevernas prestationer görs är avgörande för vilken typ 
av motivation eleverna utvecklar. Denna koppling har inte gjorts i denna undersökning, men skulle 
kunna vara ett intressant framtida forskningsområde. !!
8.4 Delaktighet!
Elever ska ha möjlighet till inflytande över sitt eget lärande (Eriksson & Bostedt, 2011). 
Forskningen visar dock dystra resultat. Elevinflytandet begränsas ofta på olika sätt (Pihlgren 2011, 
Giota 2013, Skolverket 2006). Min tredje och sista frågeställning handlar därför om detta. Ökar 
känslan av delaktighet om eleverna får leda sina utvecklingssamtal själva?!!
Fyra frågor i min enkätundersökning berör frågan om delaktighet. Samtliga visar att känslan av 
delaktighet är betydligt högre hos de elever som lett sina utvecklingssamtal själva jämfört med dem 
som inte har gjort det. En indexering av samma frågor visar att drygt 90% av de elever som lett sina 
utvecklingssamtal själva instämmer i frågeställningarna. Av de som inte har lett sina 
utvecklingssamtal själva instämmer drygt 20% inte. Tittar man å andra sidan på medelvärden av 
denna indexering så visar resultaten på mindre, dock inte statistiskt säkerställda, skillnader.!!
Eriksson & Bostedt (2011) har vidgat begreppet elevinflytande från enbart formella 
inflytandefunktioner till att även innefatta den formativa processen och utvecklande av elevens 
metakognition. Kjellström (2011) menar att eleverna behöver utveckla sin metakognition för att få 
inflytande över sitt eget lärande och bli delaktiga i sina lärprocesser. Det tycks som att elevledda 
utvecklingssamtal kan vara ett sätt att utveckla elevinflytandet, som på många skolor begränsar sig 
till att handla om de demokratiska processerna, och på så vis göra eleverna mer delaktiga i sitt 
lärande. När elever får en möjlighet att kontrollera sin egen lärprocess ökar också den inre 
motivationen (Giota 2013).!!

�37



!
Jag har i min undersökning också tittat på vem eller vilka som bestämmer de individuella målen 
under utvecklingssamtalet. Resultatet visar att av dem som har lett sina utvecklingssamtal själva är 
det hela 95% som bestämmer de individuella målen själv. Av dem som inte har lett sina 
utvecklingssamtal själva är motsvarande siffra 57%. Pihlgren (2011) skriver att det ofta saknas 
möjligheter till elevinflytande i elevernas skolvardag. Detta har inte undersökts i denna 
undersökning, men resultatet visar att det finns metoder att ändra på detta.!!
Tholander och Norrby (2008) menar att elevledda utvecklingssamtal innebär ett ökat talutrymme 
för eleven. Detta stärker denna undersöknings resultat om att känslan av delaktighet ökar om man 
genomför elevledda utvecklingssamtal. Om eleven får en större chans att säga sin mening torde det 
också innebära en ökad känsla av delaktighet. !!
8.5 Avslutande diskussion!
Undersökningen syfte var att ta reda på vilken form av bedömning som elever anser vara mest 
angelägen samt om det är så att formen för utvecklingssamtal har någon betydelse för elevers 
motivation och känsla av delaktighet i sitt eget lärande. !!
De resultat jag har kommit fram till visar att elever använder sig av av både summativa och 
formativa bedömningsformer som underlag för utvecklingssamtal. Tilltron till summativa 
bedömningsformer såsom terminsbetyg och prov på betyg som underlag verkar vara stor hos de 
elever som leder sina egna utvecklingssamtal. Kamratbedömningar tycks vara den bedömningsform 
som elever i allmänhet har minst tilltro till, trots att forskning visar att denna bedömningsform 
kanske är den kraftfullaste vi har att tillgå. För skolans del behöver denna bedömningsform 
utvecklas. Min egen upplevelse av denna bedömningsform i skolans värld är att även många lärare 
har låg tilltro till denna och att man därför väljer att lägga mindre tid på denna. Jag tror att skolan 
som helhet har mycket att vinna på att utveckla arbetet med kamratbedömningar, inte minst ur 
perspektivet tidsbrist, som ständigt är närvarande. !!
Vilken typ av motivation som ökar beroende på vilken typ av utvecklingssamtal man har har inte 
kunnat påvisas i denna undersökning. Dock kan jag konstatera att det verkar som att både den inre 
och den yttre motivationen ökar om man genomför elevledda utvecklingssamtal. Forskning visar att 
även sammanhanget och gruppdynamiken kan ha betydelse för motivationen. Detta har jag inte 
tagit hänsyn till i denna undersökning.!!
Min erfarenhet av kundenkäter av olika slag är att frågorna om elevinflytande generellt får låga 
värden. Att känslan av delaktighet ökar om man har lett sina utvecklingssamtal själv är tydligt. Att 
vidga begreppet elevinflytande från enbart formella demokratiformer till att även omfatta 
metakognition och ansvar för sitt eget lärande är ett sätt att aktivera eleverna som ägare av sitt eget 
lärande. Detta kan i sin tur öka motivationen och därmed också elevens egna skolresultat. För att 
lyckas med detta behöver denna diskussion väckas till liv på många skolor och framför allt tror jag 
att begreppen behöver diskuteras och användas i olika sammanhang för att visa att elevinflytande 
kan ha många sidor.!!
Hofvendahl (2006, 2010) beskriver i sin undersökning ett antal faror med utvecklingssamtal; 
”förpappring”, bristfokus och bedömningsförmedling. Att elever väljer att använda sig av ett flertal 
olika underlag för bedömning skulle i och för sig kunna tolkas som ett belägg för  både 
”förpappring” och bedömningsförmedling, men det faktum att eleverna i de elevledda 
utvecklingssamtalen känner sig delaktiga i så pass hög utsträckning talar emot detta. Hur det 
egentligen ser ut med bristfokuset Hofvendahl (2006) beskriver är en annan intressant undersökning 
då jag inte tittat på innehållet i några utvecklingssamtal, men jag tror ändå att det minskar om 
eleverna själva får enmöjlighet att leda sina samtal.!
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Denna studie har visat att elevledda utvecklingssamtal är ett sätt att öka elevernas delaktighet och 
inflytande i sitt eget lärande och därmed också deras motivation. Som jag ser det behöver alla vi 
som arbetar i skolan fundera på vilka syften de utvecklingssamtal vi genomför ska ha och utforma 
dessa utifrån detta. Att börja använda oss av även utvecklingssamtalen i formativa syften i stället för 
summativa kommer på sikt att ge oss motiverade elever med en god känsla av delaktighet.!!
Att bedömningsform och motivation hänger ihop nämns av ett flertal forskare, men på vilket sätt 
vore intressant att ta reda på framöver. Hur socioekonomiska bakgrundsfaktorer samt kön påverkar 
motivationen är även det intressanta områden att undersöka framöver. Både det sociokulturella 
perspektivet (Dysthe, 2003) och Vygotskij (1978) lyfter fram att lärande sker i ett socialt 
sammanhang. Hur detta sociala sammanhang och de relationer som ryms däri påverkar elevers 
studieresultat skulle även det vara intressant att fördjupa sig i.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bilaga 1!
Informationsmail till föräldrar!!!
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Bilaga 2!
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4. 4. Hur mycket tid lägger du ner på förberedelse av ditt utvecklingssamtal? *
Markera endast en oval.

 Ingen tid alls.

 Mindre än 30 minuter.

 Mellan 30 minuter och en timme.

 Mer än en timme.

5. 5. Om du själv förbereder dina utvecklingssamtal; hur mycket använder du följande som
underlag?
Om du inte förbereder dina samtal själv går du direkt till fråga 6.
Markera endast en oval per rad.

I mycket hög
grad

I ganska hög
grad

I ganska låg
grad

Inte
alls

a) Skriftliga omdömen på en
webbplattform (t ex unikum eller
schoolsoft).

b) Bedömningar kopplade direkt
till pedagogiska planeringar
(LPP).

c) Matriser.

d) Muntlig handledning från
lärare.

e) Terminsbetyg.

f) Betyg på prov och uppgifter.

g) Kommentarer från lärare på
prov och uppgifter.

h) Kamratbedömningar.
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6. 6. Om din lärare leder dina utvecklingssamtal: hur mycket bedömer du att han/hon använder
följande som underlag?
Om du förbereder dina samtal själv hoppar du över denna fråga.
Markera endast en oval per rad.

I mycket hög
grad

I ganska hög
grad

I ganska låg
grad

Inte
alls

a) Skriftliga omdömen på en
webbplattform (t ex unikum eller
schoolsoft).

b) Bedömningar kopplade direkt
till pedagogiska planeringar
(LPP).

c) Matriser.

d) Muntlig handledning från
lärare.

e) Terminsbetyg.

f) Betyg på prov och uppgifter.

g) Kommentarer från lärare på
prov och uppgifter.

h) Kamratbedömningar.

7. 7. Vem eller vilka bestämmer vilka individuella mål du ska under kommande termin? *
Flera svarsalternativ är möjliga
Markera alla som gäller.

 Jag själv

 Min lärare

 Mina föräldrar
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8. 8. Jag tycker att mina utvecklingssamtal *
Markera endast en oval per rad.

I mycket hög
grad

I ganska hög
grad

I ganska låg
grad

Inte
alls

a) hjälper mig att få syn på vad
jag behöver träna mer på

b) gör mig delaktig i mitt eget
lärande

c) motiverar mig till att prestera
bättre

d) gör mig medveten om vad jag
kan

e) gör att jag känner att jag kan
påverka min skolgång

f) gör mig stolt över mig själv
och mina prestationer

g) gör mina föräldrar stolta över
mig

h) ger mina föräldrar en
möjlighet att påverka min
skolgång

9. 9. I hur stor utsträckning får följande dig att vilja göra bra ifrån dig i skolan? *
Markera endast en oval per rad.

I mycket hög
grad

I ganska hög
grad

I ganska låg
grad

Inte
alls

a) möjligheten att få bra betyg

b) att mamma och pappa blir
stolta över mig

c) att jag lär mig bra saker jag
har nytta av senare i livet

d) att jag kan komma in på den
utbildning jag vill på gymnasiet

e) att jag får belöningar om jag
får bra betyg

f) att jag är intresserad av de
arbetsområden vi arbetar med

g) att jag känner att jag kan
påverka min egen skolgång

h) att mina lärare blir nöjda med
mig
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Tillhandahålls av

10. 10. Slutligen: Beskriv med ord på vilket sätt dina utvecklingssamtal hjälper dig att få syn på ditt
lärande och hjälper dig att prestera bättre i skolan. *
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