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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur bedömning kommer till uttryck på ett 
utvecklingssamtal i årskurs sju. Fyra frågeställningar har tagits fram för att undersöka 
syftet:  Hur samspelar formativ och summativ bedömning på utvecklingssamtalet? 
Vilket utrymme ges åt elevens självbedömning på utvecklingssamtalet? Hur informerar 
läraren om andra lärares bedömningar? Hur gör man för att eleven ska förstå 
bedömningens syfte? Metoden som används i studien är deltagande observation. Genom 
observation och ljudinspelning av ett utvecklingssamtal samlades material in för att 
sedan analyseras, vilket ledde fram till ett resultat. Resultatet visar att bedömning på 
utvecklingssamtal är ett komplext fenomen och att både formativa och summativa 
bedömningar behöver förmedlas för att bedömningarna ska nå sin fulla funktion på 
utvecklingssamtal. Resultatet visar också att lärare som håller i utvecklingssamtal 
hamnar i en svår situation då de ska informera om andra lärares bedömningar. Detta 
gäller i synnerhet ifall lärarnas bedömningar är korta och otydliga. Studien talar för 
betydelsen av ett samarbete mellan lärare inför utvecklingssamtal för att höja kvaliteten 
på bedömningsförmedlingar. Slutligen framgår det av resultatet att det är svårt att 
avgöra vad som är självbedömning på utvecklingssamtal och huruvida självbedömning 
är något som ges på utvecklingssamtal, eller om det är något som eleven själv behöver 
initiera. 
 
Nyckelord 
Bedömning, utvecklingssamtal, självbedömning, formativ bedömning, summativ 
bedömning, saklig, personlig. 
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1 Inledning 
En lärares bedömning har stor inverkan på elevers framtid. Det är lärarens bedömning 
som leder till de betyg elever går ut skolan med. Betygen kan sedan i sin tur leda till 
möjligheter till kvalificerade yrken och fortsatt utbildning. Men betygen kan även 
begränsa och osäkra framtiden för elever. Det beror helt på vilka betyg man har. Agneta 
Hult och Anders Olofsson (2011) menar detsamma i boken ”Utvärdering och 
bedömning i skolan”, där de skriver att ”Eftersom betygen  används som 
urvalsinstrument kan de vara avgörande för elevens framtida sysselsättning” (18). Med 
detta i åtanke är det viktigt att synliggöra för elever hur lärare ser på bedömning och 
vilken betydelse bedömningen har för eleverna. Ett verktyg för att hjälpa elever till 
sådana insikter är utvecklingssamtalen. 
 
Utvecklingssamtal är ett känsligt fenomen. Att i tät miljö tala om en elevs prestationer, 
resultat, möjligheter, begränsningar o.s.v. i skolan är givetvis stressande för elev och 
föräldrar, men även för läraren. Som elev är det en utsatt situation att tillsammans med 
lärare och föräldrar prata så ingående om ens skolgång. Eftersom situationen är just så 
stressande finns det risk att eleven uppfattar det som sägs på samtalet som personligt 
snarare än sakligt. Kanske ännu mer så med tanke på att det är just barn det handlar om 
och som kanske inte ännu har hunnit utveckla förmågan att skilja mellan vad som är 
personligt och vad som är sakligt. Det är även stressigt för lärare eftersom man ska prata 
om ett barns kunskaper och resultat, vilket är ett känsligt område. Således är det ett 
intressant undersökningsområde.   
 
Varje termin ska lärare ha utvecklingssamtal med sina elever. Utvecklingssamtalet har 
många syften. Ett av dem är att informera om elevens kunskapsutveckling och vad som 
krävs för att nå kunskapskraven. Således är utvecklingssamtalet en viktig del för att 
synliggöra bedömning för elever och var eleven befinner sig. I skollagen står det 
följande: ”Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering 
av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som 
eleven får undervisning i” (SFS 2010:800). Med andra ord ska utvecklingssamtalen vara 
nära kopplade till läroplanen och kunskapskraven, vilket innebär att lärarens bedömning 
av elevens utveckling är avgörande för utvecklingssamtalet. 
 
Men hur kommer bedömning till uttryck vid utvecklingssamtal i praktiken? Hur 
samspelar formativ och summativ bedömning under utvecklingssamtal? Hur informerar 
lärare om andra lärares bedömning på utvecklingssamtal? Är bedömningarna sakliga 
eller personliga på utvecklingssamtal? Hur mycket utrymme ges åt elevens 
självbedömning på utvecklingssamtal?  
 
Genom att svara på dessa frågor syftar studien till att bidra med kunskap och insikt om 
kopplingen mellan utvecklingssamtal och bedömning och hur bedömning kommer till 
uttryck vid utvecklingssamtal. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att synliggöra hur bedömning kommer till uttryck på ett 
utvecklingssamtal i årskurs 7. 
 
För att konkretisera syftet har följande frågeställningar tagits fram: 
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• Hur samspelar formativ och summativ bedömning under utvecklingssamtalet? 
• Hur informerar läraren om andra lärares bedömningar? 
• Är bedömningarna sakliga eller personliga? 
• Vilket utrymme ges åt elevens självbedömning vid utvecklingssamtalet? 

 
1.2 Avgränsningar 
Studien i denna uppsats berör enbart vad man kan kalla traditionella, lärarledda 
utvecklingssamtal. Någonting som fått ökad uppmärksamhet på senare tid är s.k. 
elevledda utvecklingssamtal. Denna form av utvecklingssamtal skiljer sig från det 
traditionella i det hänseende att det är eleven som leder utvecklingssamtalet. Även om 
det elevledda utvecklingssamtalet fått mycket uppmärksamhet är det fortfarande ett nytt 
inslag i skolan och det traditionella utvecklingssamtalet är ännu det som används på de 
flesta skolor. Därför är det det traditionella utvecklingssamtalet som valts som 
undersökningsobjekt för denna studie. 
 
1.3 Disposition 
I nästa avsnitt presenteras bakgrund som är relevant för studiens sammanhang. Det 
gäller bakgrund kring utvecklingssamtalets historia, bedömning i skolan och kopplingen 
mellan utvecklingssamtal och bedömning. I avsnitt tre presenteras tidigare forskning 
kring de frågeställningar som formulerats i denna studie. I det fjärde avsnittet 
presenteras den metod som använts för att samla in studiens data. Här presenteras även 
urval, genomförande, etiska överväganden, tankar kring fallstudier samt metodkritik. 
Sedan redovisas och analyseras det resultat som framkommit i och med studien. Efter 
resultatet redovisats och analyserats diskuteras resultatet i förhållande till syfte, 
frågeställningar, litteratur och tidigare forskning i kapitlet diskussion. Uppsatsen 
avslutas med ett kapitel där studiens resultat sammanfattas. I detta kapitel redogörs det 
även för tankar kring vad som gått bra med studien och vad som hade kunnat göras 
bättre, samt förslag på fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras information som syftar till att ge förståelse för 
utvecklingssamtalets och bedömningens historia, plats och funktion i skolan. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt om hur utvecklingssamtal och bedömning är sammankopplade 
och hur bedömning kan komma till uttryck vid utvecklingssamtal. 
 
2.1 Utvecklingssamtalets historia 
Johan Hofvendahl (2006), fil.dr i språkvetenskap som intresserat sig för dilemman med 
och förutsättningar för utvecklingssamtal, redogör för elevsamtalens historia i sin 
avhandling ”Riskabla samtal: En analys av potentiella faror i skolans kvarts- och 
utvecklingssamtal”. Begreppet elevsamtal som Hofvendahl nyttjar används som 
samlingsnamn för olika typer av samtal mellan lärare, elev och föräldrar. Enskilda 
samtal mellan lärare, elev och föräldrar har sitt ursprung i efterkrigstiden, som 
förändrade synen på barn och deras utveckling (ibid.). Vid denna tid insåg man att 
eleven inte formades enbart av skolan, utan även i andra miljöer och då särskilt 
hemmiljön. Därför blev ett samarbete mellan hem och skola nödvändigt för att läraren 
skulle få en uppfattning om barnets sociala liv och hemmiljö (ibid.). Det dröjde dock 
innan dessa tankar ledde fram till något konkret. Inte förrän på 70-talet introducerades 
s.k. enskilt samtal, vilket var den formella benämningen för det mer allmänt kända 
begreppet kvartssamtal. Kvartssamtalet fyllde dock aldrig den funktion som det var 
avsett att göra, utan det användes till största delen som resultatredovisning snarare än 
som ett tillfälle att diskutera och planera lämpliga, framåtriktade åtgärder. Detta innebar 
att kvartssamtalet blev relativt kortlivat (ibid.). 
 
På 90-talet, i samband med den nya läroplanen Lpo94, introducerades 
utvecklingssamtalet, som skulle ersätta tidigare kvartssamtal. Nu var tanken att samtalet 
skulle vara ett ”framtidsinriktat, jämbördigt, dialogiskt samtal” (ibid.). Sedan dess 
inträde har utvecklingssamtalet exponerats för forskning, granskning och analys av 
olika intressenter. Samtalet har utsatts för både kritik och glädjerop och även om ca 
tjugo år har passerat sedan man började med utvecklingssamtal menar vet man 
fortfarande förhållandevis lite om vad som faktiskt sker inne på samtalen (ibid.). 
 
2.2 Bedömning i skolan 
Bedömning är ett återkommande ämne i diskussioner och debatter gällande skolan. Men 
vad är egentligen ”bedömning i skolan”? I ett försök att reda ut detta har Skolverket 
(2011) skrivit ett dokument kallat ”Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, 
problem och möjligheter”. Likt det tidigare dokumentet om utvecklingssamtal fungerar 
detta dokument som ett stödmaterial för lärare och andra integrerade i skolans 
verksamhet. Skolan har ett kunskapsuppdrag och det är detta som bedömningen ska 
kopplas till (ibid.). Bedömningen som görs utgår från olika kunskapsformer (fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet). Dessa kunskapsformer ska tillsammans skapa en 
balanserad undervisning för eleverna. Det är  sedan elevernas prestationer som ligger till 
grund för bedömningen och som leder fram till deras betyg. Skolverket skriver:  

 
En bedömning av en elevs kunskaper tar sin utgångspunkt i elevens arbetsprestation. 
Arbetsprestationen kan i sin tur betraktas som en reaktion eller svar på de uppgifter som 
ingår i en bedömningssituation. Själva arbetsprestationen kan både vara en produkt i form 
av ett slutresultat och en process som visar hur arbetet framskrider (ibid, 66). 
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Detta är grunden för bedömning i skolan. Det är sedan både lärarens och elevens ansvar 
att tillsammans använda bedömningen för att utveckla lärandet. Christian Lundahl 
(2014) skriver i boken ”Bedömning för lärande” om detta tudelade ansvar. Han menar 
att det är lärarens ansvar att organisera arbetet i skolan på ett sådant sätt att eleverna blir 
delaktiga och anpassar undervisningen till de behov som manifesterats vid olika 
bedömningstillfällen (ibid.). Gällande elevens ansvar menar Lundahl (2011) att eleven 
måste visa läraren hur långt hen har kommit och att hen gör det bästa av den 
information hen har fått genom skolans bedömningar. Bedömning handlar alltså inte 
enbart om att utvärdera vilket betyg en elev ska få. Även om detta förstås är en viktig 
del av bedömningen så är bedömningen som görs för att stötta lärandet kanske ännu 
viktigare. Man brukar skilja mellan formativ och summativ bedömning. 
 
2.2.1 Formativ och summativ bedömning 
När man talar om bedömning i skolan är det nästintill omöjligt att inte också tala om 
formativ och summativ bedömning. Dessa två termer har sedan 2000-talets början, då 
man på allvar började tala om bedömningens påverkan på elevers lärande (Hult & 
Olofsson 2011), blivit väl omtalade i bedömningssammanhang. Hult och Olofsson 
(2011) redogör för formativ bedömning. De skriver att sådan  handlar om ”att elever får 
feedback från läraren om hur deras prestationer och förståelse av ämnet utvecklas mot 
målen” (ibid, 19). Även Anders Jönsson beskriver formativ bedömning i texten 
”Formativ bedömning”. Han skriver: 
 

Sammantaget kan man säga att det som utmärker formativ bedömning dels är att man 
samlar in nyanserad information om elevens prestationer i förhållande till mål och 
kriterier, dels att man faktiskt använder denna information för att hjälpa eleverna att 
utvecklas vidare mot målen (ibid, 122). 

 
Med andra ord, den formativa bedömningens funktion är att stötta och hjälpa eleven att 
nå kunskapsmålen. Summativ bedömning handlar i sin tur om att sammanfatta ”elevens 
kunskapsnivå i förhållande till något kriterium, till exempel en betygsskala, ett 
statistiskt värde eller en norm” (Lundahl 2014:11). Summativ bedömning används för 
att redogöra för resultat på olika nivåer, som exempelvis på skolnivå. Summativa 
bedömningar påverkar även undervisning och lärande i det hänseende att man främst 
fokuserar på resultat. Det är vad bedömningen används till som avgör om den är 
formativ eller summativ (ibid.). Om bedömningen görs i efterhand, vid ett avslutat 
moment, då är den summativ. Om bedömningen ger underlag under momentets gång, då 
är den formativ. Man brukar tala om formativ bedömning som en bedömning för 
lärande och summativ bedömning som en bedömning av lärande. I dagens skola talar 
man om vikten av formativ bedömning och att medvetandegöra eleverna om var de 
befinner sig i relation till kunskapsmålen och för att utveckla en självmedvetenhet hos 
eleverna.  
 
2.3 Utvecklingssamtal och bedömning 
Utvecklingssamtalet är väl omnämnt bland styrdokumenten och kopplingen mellan 
utvecklingssamtal och läroplan är tydlig. I skollagen står det följande:  
 

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett 
utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan 
stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen (SFS 2010:800). 
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Samtidigt som detta tydligt beskriver utvecklingssamtalets syfte och hur återkommande 
det ska vara, står det inte hur man ska gå tillväga för att uppnå syftet. Detta är alltså 
lämnat för tolkning. För att underlätta tolkningen och bana väg för en enhetlig 
tillämpling av utvecklingssamtal har Skolverket släppt publikationer som ska stötta 
rektorer och lärare avseende utvecklingssamtalets utformning och innehåll. Ett exempel 
på en sådan publikation är ”Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet 
och den skriftliga individuella utvecklingsplanen” (Skolverket 2013). Med allmänna råd 
menar man följande: ”Allmänna råd är rekommendationer om hur lärare, rektorer och 
huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i vissa bestämmelser” (ibid, 6). I 
detta fall är det alltså bestämmelserna gällande utvecklingssamtal som de allmänna 
råden avser. I dokumentet kan man läsa att ”Det är viktigt att eleven under 
utvecklingssamtalet själv ges möjlighet att beskriva sitt skolarbete och hur han eller hon 
upplever sin skolsituation” (ibid, 14) och att ”Eleven kan vidare bidra till delaktighet 
genom att vid utvecklingssamtalet själv värdera och beskriva sitt skolarbete” (ibid, 13). 
Här nämns det alltså att eleven vid utvecklingssamtal bör få tala om hur hen själv 
värderar sitt skolarbete. 
 
I publikationen kan man även läsa om problematiken kring faktumet att läraren som 
leder ett utvecklingssamtal ska informera om bedömningar som andra lärare gjort i 
andra ämnen. Detta är en problematik eftersom bedömningarna som de andra lärarna 
tillhandahåller läraren som leder utvecklingssamtalet ofta är otillräckliga och det finns 
inga möjligheter till fördjupning av bedömningen eftersom ansvarig lärare inte är 
närvarande (se Hofvendahl (2004) i avsnitt 3.1). Skolverket skriver följande om 
fenomenet: 
 
En förutsättning för utvecklingssamtalet är att varje lärare som har eleven i undervisning lämnar 
information om elevens kunskapsutveckling och om hur eleven kan utvecklas vidare till den lärare som 
ansvarar för att genomföra utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet omfattar konkret och relevant 
information även i ämnen som läraren själv inte ansvarar för vilket innebär samarbete mellan lärare inför 
utvecklingssamtalen (Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den 
skriftliga individuella utvecklingsplanen 2013:15). 
 
Med andra ord går Skolverket inte in på hur ansvarande lärare ska redogöra för de andra 
lärarnas bedömningar, utan enbart att det erfordras ett samarbete mellan lärarna inför 
utvecklingssamtalet. Forskning visar dock att sådant förarbete ofta är otillräckligt (se 
Hofvendahl (2004) i avsnitt 3.1). 
 
Skolverket skriver även att informationen som ges på utvecklingssamtal ska vara saklig 
och inte personlig. Detta verkar dock vara enklare sagt än gjort då de motsäger sig 
själva och samtidigt skriver att det ibland kan vara av intresse att ta upp områden av 
mer personlig karaktär. De skriver följande: 
 
Varken informationen om elevens sociala utveckling eller kunskapsutveckling får innehålla subjektiva 
beskrivningar av elevens karaktär och beteenden, som kan kränka elevens personliga integritet. Sådana 
beskrivningar kan vara pigg och glad, positiv, flitig, att ta för sig, inte bli sittandes, inte vara tystlåten, 
lyda tillsägelser, vara trevlig, slarvig m.m. Detta är en viktig gränsdragning då sådana exempel kan 
påverka elevens identitetsskapande (Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den 
skriftliga individuella utvecklingsplanen 2013:14). 
 
Här skriver de alltså klart och tydligt att elevens personliga egenskaper inte ska 
behandlas på utvecklingssamtal. Strax därefter skriver de dock även följande: 
 

Även om informationen om elevens utveckling inte får innehålla subjektiva beskrivningar 
kan det ändå finnas skäl att i utvecklingssamtalet beröra dessa aspekter som glad, tyst, 
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flitig, slarvig m.m. då dessa kan ha inverkan på elevens skolsituation och därför kan 
behöva diskuteras (ibid, 15). 

 
Det är inte helt enkelt att tolka hur dessa två utdrag ska förhålla sig till varandra. En 
möjlig tolkning kan vara att själva bedömningen av eleven ska vara saklig, medan man 
kan prata om mer personliga aspekter utanför eller efter bedömningen är avklarad. I 
vilket fall är det ett komplicerat och känsligt område. Även forskningen bekräftar detta 
då det visar sig att bedömningar av elevens personliga drag snarare än deras prestationer 
i relationen till kunskapsmålen är relativt vanligt förekommande på utvecklingssamtal 
(se avsnitt 3.2). 
 
I själva läroplanen står det inte mycket om utvecklingssamtal, utan kopplingen mellan 
utvecklingssamtal och läroplanen beskrivs istället i andra texter. Det enda som står om 
utvecklingssamtal i läroplanen återfinns i avsnittet om bedömning och betyg: ”Läraren 
ska genom utvecklingssamtal [...] främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling” (Skolverket 2011:18). Att det enda avsnittet i läroplanen där 
utvecklingssamtal nämns är i avsnittet om bedömning och betyg avslöjar att 
utvecklingssamtalet är nära kopplat till just betyg och bedömning. 
 
Man kan konstatera att Skolverket skriver en hel del om hur lärare kan och bör tänka 
kring hur man ska behandla bedömning på utvecklingssamtal. Samtidigt är det inte en 
fullständig handbok de erbjuder utan det finns utrymme för olika tolkningar och 
uppfattningar. Detta innebär att man kommer arbeta olika på olika skolor och även 
lärare på samma skola kommer ha olika uppfattningar. 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien i denna uppsats. 
Främst är det nationell forskning som avhandlas, men även internationell forskning 
förekommer. 
 
3.1 Att informera om andra lärares bedömningar 
Johan Hofvendahl (2004) har skrivit en artikel kallad ”Positiv, pigg och bra attityd” som 
behandlar utvecklingssamtal och bedömning. I denna studie intresserade sig Hofvendahl 
särskilt för hur lärare informerar om andra lärares bedömningar på utvecklingssamtal.  
Syftet med studien var ”dels att demonstrera typiska lärarstrategier (återkommande 
handlingsmönster) inom ramen för utvecklingssamtalets bedömningsförmedling, dels 
att visa vad dessa samtalssekvenser kan ha till följd, såväl för förmedlare (lärare) som 
för mottagare (elev och förälder)” (ibid, 2). Studiens data insamlades genom deltagande 
på och ljudinspelning av 35 utvecklingssamtal. Samtliga samtal genomfördes i årskurs 
5. 
 
Hofvendahl (2004) kunde genom sin studie konstatera att en återkommande strategi 
som lärare använde sig av vid förmedling av andra lärares bedömningar vid 
utvecklingssamtal var att distansera sig från skolan och sin kollega och istället inta ett 
”vi-perspektiv” med eleven och föräldrarna. Lärarna gör detta eftersom de vid 
bedömningsförmedling av en annan lärarens bedömning hamnar i en situation där de 
inte kan motivera eller stå för bedömningen (ibid.). Med andra ord är det ett sätt att 
delegera bort ansvar från sig själv. Genom att inta detta perspektiv kan läraren vid 
eventuellt mothugg från elev och/eller förälder frånta sig ansvar genom att hänvisa till 
läraren som gjort bedömningen och be dem kontakta hen istället (ibid.). 
 
Vidare visar studien att bedömningarna som läraren som leder utvecklingssamtalet 
tillhandahålls från andra lärare ofta är korta och luddiga. Hofvendahl skriver: ”Den 
övervägande delen av lärarkollegors skriftliga bedömningar – som utgör lärarens 
förmedlingsunderlag – är, å ena sidan, betydligt kortfattade och, å andra sidan, vagt 
formulerade” (ibid, 7). Studien visar att detta kan skapa irritation hos elev och föräldrar. 
I följande fall, där läraren som leder utvecklingssamtalet informerar om en annan lärares 
bedömning i NO, är ett exempel på detta. Hen säger: ”Han tycker att du är okej i NO. 
Men han skriver såhär: ”Förstå betydelsen av ditt beteende. Du får inte fram nu vad du 
kan”” (ibid, 8). Denna otydliga bedömning gör föräldern irriterad. Hen säger ”Jag 
tycker det känns som det är nåt som inte stämmer riktigt” (ibid, 8) och ”Han skrev ju 
den där meningen som en gåta alltså” (ibid, 9). Det ges fler exempel i studien där 
liknande luddiga bedömningar ger uppskov till liknande reaktioner, vilket tyder på att 
detta är en problematik för utvecklingssamtal.  
 
Som en möjlig lösning på problemet påpekar Hofvendahl följande:  
 

Den som har ambition att förändra/förbättra genomförandet, måste oundvikligen granska 
utvecklingssamtalets förberedande arbete. Min studie talar för nödvändigheten av en 
anpassning av bedömningsförfarandet (förarbetet). Lärare behöver ett underlag som gör 
att de inte hamnar i kommunikativa dilemman och som gör det möjligt att bilda sig en 
välgrundad uppfattning om elevens skolsituation (ibid, 13). 

 
Hofvendahl (2004) menar alltså att förarbetet avseende utvecklingssamtal brister och att 
lärare behöver en bättre uppfattning om elevers skolsituation i ämnen även utöver 
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lärarens egna. Frågan är dock om detta i sin ensamhet är lösningen eller om det bara är 
en del av ett komplext område med fler orsakssamband. 
 
3.2 Sakliga eller personliga bedömningar 
Gunnel Lindh och Agneta Lindh-Munter (2005) har genomfört en studie i deras text 
”Antingen får man skäll eller beröm”, där de undersökte hur elever i årskurs 6 kunde 
uppfatta utvecklingssamtal. Författarna motiverar sin studie utifrån faktumet att 
utvecklingssamtalet tidigare har undersökts ur skilda sammanhang, men att 
undersökningar ur ett elevperspektiv saknas. Studiens resultat bygger på intervjuer som 
genomfördes i anslutning till ett utvecklingssamtal för 37 elever i årskurs 6 och en enkät 
som skickades ut till fem klasser på en skola i årskurs 6. De flesta av de intervjuade 
elevernas utvecklingssamtal filmades, vilket innebar att författarna även hade möjlighet 
att se utvecklingssamtalet.  
 
Resultatet visar att elever upplever att bedömning är det som är viktigast med 
utvecklingssamtal; att man på samtalet ”fick veta hur det gått i skolan” (ibid, 24) och 
”Det är bedömningen som är det som är bra med utvecklingssamtalet” (ibid, 19). 
Samtidigt som eleverna säger detta så framträder även en bild av att det kanske inte är 
bedömningen i allmänhet som är bra, utan att bedömningen enbart är bra ifall den är 
positiv. Lindh och Lindh-Munter skriver: ”Många elever är missnöjda med att samtalet 
har handlat om deras tillkortakommanden och negativa omdömen – ”all dålig kritik”, 
”att de klagade ”, ”att man fick skäll om man har varit dålig” (ibid, 17). På så vis kan 
man uppleva att eleverna kanske främst är känslostyrda vid utvecklingssamtal. Lindh 
och Lindh-Munter menar att ”Många av eleverna kan uppenbarligen inte skilja mellan 
sak och person. De tycks uppfatta att de blir bedömda som personer av personer, snarare 
än att deras prestationer sätts i relation ”till målen i läroplanen och i kursplanerna”” 
(ibid, 23). Frågan är dock om man kan kräva annat av elever, eller om det inte ligger på 
lärarens ansvar att tala på ett sätt så att eleverna tolkar bedömningarna som sakliga. 
Lindh och Lindh-Munter skriver: ”Vår studie understryker vikten av att kunna förmedla 
bedömningar så att de inte uppfattas som värderingar av eleven som person. Vilket stöd 
får lärare att utveckla dessa insikter och denna kompetens? (ibid, 25).  
 
Även Hofvendahls (2004) tidigare nämnda studie pekar på att det kanske främst är 
lärare som behöver revidera hur de förmedlar bedömning på utvecklingssamtal ifall man 
ska hjälpa elever att uppfatta bedömningen som saklig snarare än personlig. I artikeln 
kan man läsa: ”I de flesta fall tycks de rapporterade bedömningarna gälla elevens 
beteendesätt och personlighet framför konkreta kunskaper med anknytning till det 
specifika ämnet; omdömena hämtar sitt innehåll från ”psykologisk” vokabulär framför 
ämnets egen vokabulär” (ibid, 13). Hofvendahl lyfter fram autentiska bedömningar som 
”Glad och positiv” (ibid, 13) i musikämnet och ”Duktig. Pigg. Positiv. Bra attityd” 
(ibid, 13) från idrottsämnet för att exemplifiera. Även Lisa Asp-Onsjö (2011), som har 
intresserat sig för dokumentationen av elever i behov av särskilt stöd, konstaterar att 
bedömning av elevens personliga egenskaper är vanligt förekommande hos elever i 
behov av särskilt stöd. Hon skriver att ”Det är ett välbelagt faktum i forskning kring 
elever i behov av särskilt stöd att det snarast är elevens personliga egenskaper som 
fokuseras” (ibid, 181). Detta uttalande grundar Asp-Onsjö bland annat på hennes egen 
studie ”Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan” från 
2008. I denna studie genomförde Asp-Onsjö 39 intervjuer med bland annat lärare, 
elever och föräldrar och det resultat hon fick fram står i paritet med hennes citat ovan: 
Att det är personliga egenskaper som fokuseras hos elever i behov av särskilt stöd. 
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Om bedömningen grundar sig i elevens beteendesätt och personlighet, som vi sett 
tendenser på ovan, är det kanske inte heller så konstigt att elever tolkar bedömningen 
som personlig. 
 
3.3 Elevers självbedömning 
I läroplanen för grundskolan skriver Skolverket i avsnittet om bedömning och betyg att 
”Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och 
ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 
förutsättningarna”  (2011:18). Frågan är hur väl skolan lyckas uppnå detta mål och hur 
eller till och med om elevers självbedömning kommer till uttryck på utvecklingssamtal. 
 
Det finns studier som visar på förtjänsterna med självbedömning. Dock, som Anders 
Jönsson (2011) påpekar, finns det inte många sådana studier och således bör man tolka 
resultaten med viss försiktighet. En av de mest framstående studierna inom området 
heter ”Student self-assessment: at the intersection of metacognition and authentic 
assessment” som genomfördes av Heidi Goodrich Andrade (1999). I denna studie 
undersökte Andrade ifall hypotesen som gör gällande att självbedömning har positiva 
effekter på elevers lärande stämmer. För att undersöka detta genomfördes ett test för 
fyrtio sjundeklassare. Testet gick ut på att svara på frågor gällande insekter. Eleverna 
delades upp i två grupper, en grupp där eleverna gavs möjlighet att själva bedöma och 
revidera sina svar och en grupp där sådana möjligheter inte presenterades för eleverna. 
Kortfattat beskrivet visade resultatet att gruppen som gavs möjlighet till självbedömning 
och revidering visade bättre resultat än gruppen som inte gavs sådana möjligheter. 
Andrade skriver: ”Thus, there is support for my hypothesis that self-assessment can 
increase content learning” (ibid, 40). Studien visar alltså att självbedömning kan ha 
positiva effekter på lärande. Frågan kvarstår dock huruvida elevers självbedömning 
kommer till uttryck på utvecklingssamtal och i sådana fall hur.  
 
I Lindh och Lindh-Munters (2005) studie konstaterar författarna att det i 
styrdokumenten målas upp en bild av den självdinstanserade eleven som på 
utvecklingssamtal kan bemöta och ta till sig av bedömningar för att stötta sin egen 
utveckling. Resultat i deras studie pekar dock åt ett annat håll. En av anledningarna till 
detta går att koppla till det vi pratat om tidigare gällande sakligt och personligt. 
Eftersom eleverna, som tidigare redovisats, tolkar bedömningarna som personliga kan 
de inte heller reflektera kring den på ett utvecklande sätt, utan de blir istället antingen 
glada ifall den är positiv eller ledsna ifall den är negativ (ibid.). Det finns dock ett fåtal 
undantag. En elev säger exempelvis i studien att man har utvecklingssamtal ”för att man 
ska kunna utvecklas och inte stå på samma nivå hela tiden” (ibid, 15). Men det verkar 
svårt för eleverna att omsätta detta i praktiken när man är på ett utvecklingssamtal. 
Återigen bör det påpekas att detta inte enbart är elevens ansvar, utan även lärarens. Som 
vi tidigare sett är lärarnas bedömningar ofta av personlig karaktär. Detta bidrar förstås 
till hur eleverna reagerar på bedömningarna.   
 
I varken Hofvendahls (2004) eller Lindh och Lindh-Munters (2005) studier verkar det 
som att eleverna ges någon möjlighet till att tala om hur de själva bedömer sina resultat 
och prestationer i olika ämnen. Åtminstone inte utan att det föregåtts av att läraren redan 
informerat om sin egen eller någon annan lärares bedömning. Och om så är fallet 
påverkar det förstås vad eleven säger och då är det kanske inte så mycket 
självbedömning längre. Inte heller Hofvendahls (2006) omfattande avhandling som vi 
varit inne på tidigare och som baserar sin data på 80 inspelade elevsamtal visar på 
möjligheter för elever att tala om sin egen uppfattning om sina resultat och prestationer 
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utan att det föregåtts av läraren. Med detta sagt är tanken inte att dessa studier ska 
fungera som bevis för att elever inte erbjuds möjligheter till självbedömning på 
utvecklingssamtal. Syftet är snarare att genom dessa studier aktualisera frågeställningen 
kring elevers självbedömning på utvecklingssamtal som denna studie gör gällande. 
 
3.4 Formativ bedömning 
Som vi tidigare varit inne på är formativ bedömning idag ett uppmärksammat 
bedömningssätt och det är de formativa bedömningsmedlen som hyllas och står i fokus. 
Men som vi också varit inne på tidigare kan bedömningarna som förmedlas på 
utvecklingssamtal ofta vara en bedömning av en elevs personlighet snarare än hens 
kunskaper. Och i de fall då bedömningarna grundar sig på elevens kunskap och 
prestationer är det oftast summativa bedömningar som förmedlas. Med detta i åtanke 
vore det intressant att se ifall det finns någon forskning som styrker den formativa 
bedömningens förtjänster. Nedan presenteras forskning kring formativ bedömning. 
 
3.4.1 Hur definieras formativ bedömning? 
Gällande formativ bedömning är det främst internationell forskning som är framstående. 
Hallam et al. (2007) genomförde en studie där de på 35 skotländska skolor undersökte 
hur ett projekt där lärare försökte utveckla ett formativt sätt att bedöma påverkade 
lärande och inlärning. Studien fick namnet “Revolution, evolution or a Trojan horse? 
Piloting assessment for learning in some Scottish primary schools” och resultaten var 
övervägande positiva. Författarna skriver exempelvis “A major outcome of the 
implementation of the project was the change in classroom practices […] which 
increased the active engagement of pupils. This involved pupils taking ownership of 
their learning rather than being the passive recipients of the ‘delivery’ of the 
curriculum” (ibid, 614). Genom att lärarna utvecklade ett formativt bedömningssätt blev 
eleverna alltså mer aktiva och tog ett större ansvar för sitt eget lärande. Man kan även se 
positiva resultat på lärarna som övergick till ett mer elevcentrerat arbetssätt där eleverna 
och deras lärande prioriterades. Studien visar dock även att ge elever ansvar på det här 
sättet är något som inte alla lärare är bekväma med utan det kan också upplevas som 
riskfyllt (ibid.). Det är alltså inte problemfritt att arbeta enligt ett formativt 
bedömningssätt. En annan svårighet som redovisas i studien är att formativ bedömning 
innebär att lärare behöver göra grundliga förändringar i hur man tänker om undervisning 
och hur man genomför den. Detta upplevs som stressande av somliga lärare (ibid.). Men 
överlag är forskare överens om att formativ bedömning fungerar. 1998 publicerade Paul 
Black och Dylan William sin, inom bedömningsforskning kända, forskningsöversikt 
”Assessment and classroom learning”. I denna översikt gick de igenom 580 
vetenskapliga artiklar som tog upp formativ bedömning. De kunde i och med sin 
översikt konkludera att det fanns många studier som visade att undervisning där 
formativ bedömning användes gav positiva effekter på elevernas lärande: ”Several 
studies show firm evidence that innovations designed to strengthen the frequent 
feedback that students recieve about their learning yield substantial learning gains” 
(ibid, 7). Ibland är det dock problematiskt för lärare att hålla sig till formativa 
bedömningar även om det är vad man eftersträvar. 
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas vilken metod som använts för studien samt hur deltagarurvalet 
gått till och hur genomförandet har sett ut. I samband med genomförandet presenteras 
även hur materialet har analyserats. Kapitlet avslutas med ett metodkritiskt avsnitt, där 
för- och nackdelar med den aktuella metoden beskrivs och problematiseras.  
 
4.1 Deltagande observation 
Metoden som använts för att samla in data till denna studie är deltagande observation. 
Katrine Fangen (2005) skriver i boken ”Deltagande observation” att deltagande 
observation innebär att man befinner sig på fältet och närvarar bland deltagare och 
informanter i deras naturliga sammanhang. Det naturliga sammanhanget i det här fallet 
är alltså ett utvecklingssamtal. När man bedriver deltagande observation befinner man 
sig på en skala som går från att endast deltaga till att enbart observera (ibid.). Det är upp 
till varje undersökning och dess syfte huruvida det är lämpligast att främst delta, 
observera eller en kombination av de bägge. Denna studie befinner sig i en av ändarna 
av skalan, då undersökningen enbart handlar om att observera. Förutom min närvaro 
förekommer det alltså inte någon form av deltagande på utvecklingssamtalet från min 
sida. Detta är ett medvetet val då deltagande från extern part på utvecklingssamtal är 
opassande, samt att det skulle påverka samtalets autencitet negativt. 
 
Deltagande observation lämpar sig väl som metod för denna studie. Eftersom ett 
utvecklingssamtal är ett samtal som sker mellan två eller fler parter (beroende på ifall 
föräldrar närvarar eller inte) finns det en naturlighet och autencitet i att observera 
samtalet, som inte skulle gå att nå genom exempelvis intervjuer eller 
enkätundersökning, utan enbart genom att observera själva samtalet. Genom att 
situationen undersöks i sin naturliga kontext kan man med relativt stor säkerhet även 
kvalitetssäkra det material man får. Man skulle kunna hävda att samtalet kanske inte blir 
fullständigt naturligt då det är en deltagare med på samtalet som inte skulle vara där i 
vanliga fall. Fangen (2005) påpekar detta då hon skriver ”Att du (som forskare och 
människa) finns närvarande kan förändra eller påverka situationer på olika sätt” (ibid, 
31). Även om detta är sant förefaller det som osannolikt att det skulle förändra 
dynamiken och innehållet för samtalet på ett sådant vis att resultatet skulle alterneras i 
nämnvärd utsträckning. En annan fördel med deltagande observation är att information 
som en deltagare inte hade velat tala om i exempelvis en intervju eventuellt kan komma 
fram genom observation av det naturliga sammanhanget (ibid.). På så vis minimerar 
man risken för en diskrepans mellan deltagarens svar på hur något är och hur det faktiskt 
är. 
 
4.2 Fallstudie 
Eftersom denna studie lägger allt fokus på ett utvecklingssamtal klassificeras den som 
en fallstudie. I och med att syftet är att gå på djupet kring frågor som rör bedömning på 
utvecklingssamtal är det lämpligast att utgå från ett fall snarare än flera. 
Frågeställningarna som ställs är komplexa frågor och som är svåra att mäta, vilket 
innebär att kvantitativa resultat inte är av intresse. Istället är studien medvetet 
avgränsad, för att kunna analysera frågeställningarna och resultatet på djupet. Detta 
aktualiserar begreppen generalisering och allmängiltighet. Även om studien inte är 
kvantitativ och således inte kan användas som statistik finns det slutsatser som kan dras 
även ur en fallstudie. Detta grundar sig i att man med förkunskaper och allmängiltiga 
sanningar kan göra rimliga antaganden och generaliseringar även ur endast ett fall. Trots 
att studien inte kan sägas vara statistiskt talande kan man alltså ändå dra generella 
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lärdomar från den. Just vad det är som går att generalisera och vad som kan räknas som 
allmängiltigt är svårt att redogöra för. Senare i avsnitten resultat och analys samt 
diskussion kommer det att göras vissa generaliseringar och allmängiltiga antaganden 
som är baserade på kunskaper som införskaffats från litteratur, forskning samt mina 
egna erfarenheter som verksam lärare. På så vis är det min uppfattning att även en 
fallstudie i viss mån kan generaliseras kring och bidra med slutsatser som är 
applicerbara även utanför studiens undersökning. 
 
4.3 Urval 
Utvecklingssamtal är en särskilt påfrestande miljö för elever, men det kan även vara 
påfrestande för föräldrar och lärare. Därför är det förståeligt att man inte gärna vill 
släppa in utomstående för att ta del av samtalet. Lindh och Lindh-Munter (2005) går in 
på denna problematik i deras studie ”Antingen får man skäll eller beröm”, där de ”hade 
haft mycket besvär med att få tillgång till utvecklingssamtal att videofilma” (ibid, 21). 
Författarna frågade eleverna varför de tror att elever var så motvilliga till detta. Bland 
svaren fann man att det främst handlade om att man inte vill visa upp sina brister. 
Eleverna säger exempelvis ”ifall det har gått dåligt och lärarna tar upp de negativa 
sakerna” (ibid, 21) och ”för att man har dåliga betyg” (ibid, 21). Denna problematik 
blev aktuell även för denna studie. Det var svårt att hitta ett utvecklingssamtal där både 
elev och förälder/föräldrar godkände till observation och ljudinspelning. Dessutom kan 
det vara så att läraren upplever en viss stress av att bli observerad när hen ska hålla i ett 
utvecklingssamtal, vilket kan innebära att många lärare är motvilliga till utomstående 
deltagande på utvecklingssamtal.  
 
Efter ett antal försök utan framgång hittades tillslut ett fall där både föräldrar, elev och 
lärare gav tillåtelse till observation av elevens utvecklingssamtal. Deltagarna föll 
dessutom inom ramen för mina kriterier, som innefattade att läraren som höll i 
utvecklingssamtalet skulle vara legitimerad och ha arbetat som lärare i minst fem år och 
att eleven vars utvecklingssamtal det handlade om gick på högstadiet. Dessa kriterier 
formulerades för att jag ville ha en erfaren lärare som höll i utvecklingssamtalet samt 
för att jag själv ska vara verksam som lärare på ett högstadium framöver. Jag valde att 
inte formulera några fler kriterier eller ta reda på vidare information om läraren och 
eleven eftersom studiens syfte och frågeställningar inte kräver det. 
 
4.4 Genomförande 
Möjligheten till att delta på studiens utvecklingssamtal organiserades tack vare det 
kontaktnät som skapats i och med mina studier på lärarutbildningen. Genom att 
kontakta lärare jag kommit i kontakt med under min utbildning kunde jag nå ut till ett 
flertal skolor med min önskan om att delta på ett utvecklingssamtal. Efter att en av 
lärarna fått godkännande från elev och föräldrar till mitt deltagande på och 
ljudinspelning av elevens utvecklingssamtal blev jag informerad om tid och plats för 
utvecklingssamtalet. Väl på plats informerades samtliga deltagare om syftet med 
observationen och samtliga deltagare godkände att samtalet observerades, 
ljudinspelades och att det som sades och observerades fick användas i min uppsats. 
Under samtalets gång placerade jag mig i bakgrunden och observerade och antecknade. 
Min mobiltelefon användes som ljudinspelning och placerades mitt på bordet där 
utvecklingssamtalet hölls. Efter samtalet tilldelades deltagarna mina uppgifter ifall det 
skulle uppstå några funderingar eller oklarheter i efterhand. Samtalet tog ca 45 minuter 
och de som var närvarande vid insamlingstillfället var jag, läraren, eleven och hens två 
föräldrar. Utvecklingssamtalet hölls i ett av skolans grupprum. 
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Materialet från utvecklingssamtalet samlades alltså in på två vis; dels genom 
observationer som antecknades och dels genom ljudinspelning via mobiltelefon. Vid 
anteckning av mina egna observationer fokuserade jag främst på sådant som kunde 
noteras utöver det som deltagarna sade. Jag ansåg att detta var lämpligast eftersom 
samtalet ljudinspelades, vilket innebar att jag hade tillgång till deltagarnas 
konversationer i efterhand. Däremot var inte videoinspelning av utvecklingssamtalet 
möjlig. På grund av detta handlade mina observationer och anteckningar främst om 
deltagarnas kroppsspråk, humör och annat som låg utanför deltagarnas ord. På så vis 
hade jag i viss mån tillgång även till det visuella i efterhand. Min uppfattning av vad 
som är viktigt att observera och anteckna grundar sig i den litteratur och forskning jag 
läst inom området och mina egna erfarenheter som verksam lärare. Efter 
insamlingstillfället analyserades materialet genom att mina egna anteckningar från 
utvecklingssamtalet lästes igenom och renskrevs. Efter detta lyssnade jag igenom 
ljudinspelningen för att identifiera vilka delar som var intressanta för studiens syfte och 
frågeställningar. Nästa steg var att lyssna på de intressanta delarna för skriva ner vad 
som sades. Avslutningsvis kompletterades de utskrivna, intressanta delarna från 
ljudinspelningen med mina observationer och anteckningar från insamlingstillfället för 
att tillsammans bilda en helhet från utvecklingssamtalet. Således kommer det i resultatet 
presenteras både mina egna observationer från utvecklingssamtalet samt utdrag från 
konversationer mellan deltagarna. 
 
4.5 Etiska överväganden 
Denna studie följer de forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) formulerat och som man 
behöver ta hänsyn till när man bedriver olika former av forskning. Bland dessa principer 
finns det fyra huvudkrav som är särskilt viktiga: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid.). Nedan beskrivs de viktigaste 
delarna av dessa huvudkrav samt på vilket sätt de har efterföljts i denna studie. 
 
4.5.1 Informationskravet och samtyckeskravet 
Deltagarna ska informeras om vad deras deltagande innebär och vilka villkor som 
gäller. Deltagarna ska också informeras om att deltagande är frivilligt och att de har 
rättigheten att när som helst avbryta sitt deltagande (ibid.). Den som driver 
undersökningen ska ha deltagarnas samtycke till att undersökningen genomförs. I 
somliga fall kan vårdnadshavares samtycke vara nödvändigt (ibid.). 
 
Inför undersökningstillfället blev deltagarna i denna studie informerade om att jag 
skulle närvara på utvecklingssamtalet genom att ett mail skickades ut från lärare till 
föräldrarna samt genom att läraren frågade eleven på skolan. Alla parter gav sitt 
godkännande, även läraren. Väl vid utvecklingssamtalet informerade jag vidare om 
syftet med undersökningen, att deltagande var helt frivilligt och att de när som helst 
kunde be mig att lämna utvecklingssamtalet. Alla parter gav även här sitt samtycke. 
Deltagarna fick även tillgång till mitt telefonnummer och mail, ifall de skulle ha några 
funderingar eller invändningar i efterhand. 
 
4.5.2 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
Alla som på något sätt medverkar i undersökningen ska erbjudas konfidentialitet. Alla 
namn och andra uppgifter som på något sätt kan avidentifiera en deltagare ska ändras på 
ett sådant sätt att det inte kan spåras till personen (ibid.). Den eller de som bedriver 
forskningen ska ha tystnadsplikt (ibid.). Uppgifter och det material som framkommer i 
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och med forskningen får inte användas i andra syften än det vetenskapliga syfte som 
undersökningen gör gällande (ibid.). 
 
Inför utvecklingssamtalet informerade jag om att alla som deltar är och kommer att 
förbli anonyma. Jag informerade om att avsikten med min observation är rent 
vetenskaplig och kommer inte att användas i några andra sammanhang. Det påpekades 
även att alla namn och annat som kan avidentifiera deltagarna kommer att fingeras. 
 
4.5.3 Avslutande tankar kring etiska överväganden 
Som tidigare påtalats är utvecklingssamtal ett känsligt område. Således är det i detta 
sammanhang särskilt viktigt att etiska principer efterföljs. Det har genom 
undersökningens gång varit min ambition att ständigt följa de forskningsetiska 
principerna. Som ansvarig för en undersökning kan det vara svårt att hitta den rätta 
balansen mellan vad som är korrekt ur ett etiskt hänseende samtidigt som man bedriver 
en studie. Det är dock min uppfattning att denna studie har genomförts i enlighet med 
forskningsetiska principer och följaktligen värnat om samtliga deltagares integritet och 
rättigheter. 
 
4.6 Metodkritik 
En invändning mot deltagande observation som metod är att studien inte blir statistiskt 
talande, vilket innebär att man inte kan dra några generella slutsatser utifrån den. 
Samtidigt är detta inte heller syftet med kvalitativa metoder, där man istället vill 
undersöka ett eller ett fåtal fall på djupet snarare än att se till kvantiteten. Eftersom 
denna studie är en fallstudie kan man alltså inte med säkerhet dra några generella 
slutsatser utifrån den, även om det samtidigt mycket väl kan vara så att mycket av det 
som framkommer i resultatet är applicerbart även på andra utvecklingssamtal. Gällande 
just utvecklingssamtal kan man hävda att varje utvecklingssamtal är unikt och viktigt 
eftersom varje elev är unik. Detta innebär att det kan vara problematiskt att klumpa ihop 
flera utvecklingssamtal eller att försöka hitta mönster dem emellan. Detta innebär också 
att det inte finns några missvisande eller ”dåliga” utvecklingssamtal eftersom varje 
utvecklingssamtal opererar under sina egna omständigheter och eleven som individ. På 
så sätt kan man hävda att det kan vara högst intressant att fokusera på ett samtal snarare 
än flera. 
 
En invändning som kan göras är att observationen hade kunnat kompletteras med en 
efterföljande intervju med läraren och/eller eleven, där man hade kunnat tala om särskilt 
intressanta passager ur utvecklingssamtalet. Detta var något som försökte genomföras, 
men utan framgång på grund av organisatoriska skäl. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras det resultat som framkom i och med studiens 
undersökning och som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Sådant som 
sades och observerades på utvecklingssamtalet som inte är av intresse för denna studie 
har alltså utelämnats. Kapitlet är strukturerat på så sätt att frågeställningarna och det 
resultat som är intressant för varje frågeställning presenteras en och ett åt gången. Vid 
utdrag ur konversationer mellan läraren och eleven har jag valt att använda mig av 
standardiserad stavning, d.v.s. skriva ut orden så som dem stavas och inte hur dem 
uttalas av deltagarna, samt inte skriva ut läten som kan förekomma vid muntlig 
kommunikation. Detta sätt att skriva ut konversationerna på har valts dels för att 
underlätta läsligheten, men också för att det i denna studie är vad som sägs som är av 
betydelse, inte hur det sägs fonologiskt. I övrigt är konversationerna återgivna helt i 
enlighet med hur de utspelade sig. 
 
Som påpekades i metodkapitlet är alla namn fingerade för att värna om deltagarnas 
anonymitet. Namnen har bytts ut även i citat och konversationsutdrag. 
 
5.1 Hur samspelar formativ och summativ bedömning på 
utvecklingssamtalet? 
I utvecklingssamtalet som är aktuellt för denna studie visar det sig att det inte finns 
några tydliga tendenser till samspel mellan formativ och summativ bedömning på 
utvecklingssamtal och att balansfördelningen dem emellan är skev. Detta beror främst 
på en stor avsaknad av formativa bedömningar och försök till formativa insatser, 
åtminstone som kommer till uttryck på utvecklingssamtalet, vilket innebär att det i 
huvudsak är summativa bedömningar som är representerade. Överlag är bedömningarna 
korta och i vissa ämnen saknas dem helt. Nedan kommer jag gå igenom materialet och 
redogöra för vad som sades och observerades under samtalets gång och som är relevant 
för denna frågeställning. 
 
Som nämndes i genomförandet hölls utvecklingssamtalet i ett av skolans grupprum. De 
som närvarade på samtalet var jag, eleven, elevens mamma, elevens pappa samt läraren 
som höll i utvecklingssamtalet. Föräldrarnas närvaro är knappt märkbar i resultatet. 
Detta beror på att de mestadels förhöll sig tysta under samtalet. Utvecklingssamtalet 
pågick i ca 45 minuter.  
 
Vid ett tillfälle av utvecklingssamtalet var eleven förundrad över att hen inte hade fått 
något betyg på ett prov hen skrivit. Konversationen mellan eleven och läraren såg ut 
som följande:  

 
Elev: Jag ville ha ett betyg och Lina sa att man skulle sätta betyg själv hur 
det har gått. 
Lärare: Det är lite så att, många prov, vi sätter inte betyg på prov. På vissa 
prov kan man sätta betyg men på många prov kan vi inte sätta betyg för 
det är så många mål och det är svårt att sätta ett, utan det gör vi sen i 
terminen. Summativt betyg i slutet av terminen. Det viktiga är att du får en 
kommentar till ditt prov, hur har det gått, vad kan du bra och vad är det du 
kan utveckla. 

 
Här kan man tydligt se att läraren pratar om både summativ och formativ bedömning. 
Läraren menar att det inte går att sätta betyg på alla prov (summativt), utan att det är 
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kommentarerna och hur man går framåt härifrån som är det viktiga (formativt). 
Samtidigt förklarar inte läraren att formativa bedömningar har syftet att hjälpa eleven att 
utvecklas och nå goda betyg (summativ bedömning). Detta kanske är uppenbart för 
många, men för en elev i sjundeklass är det inte säkert att det är det. På så sätt blir inte 
sambandet mellan formativ och summativ bedömning tydligt för eleven, även om det 
kanske är det för läraren. 
 
Vidare på utvecklingssamtalet är det ont om någon form av formativa bedömningar 
eller försök till formativa insatser. I de ämnen där eleven når målen (minst betyg E) 
finns det ytterst korta kommentarer till bedömningen. I engelskan, där eleven når målen, 
säger läraren ”vi träffas ju på engelskan, där går det ju jättebra. Där är det inga problem 
med betyg, det är ju frågan hur högt betyg du kan nå ”. Gällande idrottsämnet säger 
läraren ”idrotten går bra, inga problem”. Rent bedömningsmässigt nämns det inget mer 
gällande dessa ämnen. I de ämnen där det finns tveksamheter kring huruvida eleven 
kommer nå målen är bedömningarna också sparsamma. I religion säger läraren ”när det 
gäller religionen där så var det lite gränsfall. Förmodligen blir det betyg, men det är lite 
gränsfall i religionen där. Men han skriver ändå att troligtvis okej, att det blir ett E”. 
Gällande slöjden utspelar sig följande samtal mellan läraren som håller i 
utvecklingssamtalet och eleven: 
 

Lärare: Slöjden funderade jag på. För du har textil, va? Textilslöjd? 
 Elev: Ja. 

Lärare: För Angelika skrev att hon inte hade något underlag där, liksom  
ingenting o betygsätta. 
Elev: Nä. 
Lärare: Hur tycker du att det har gått? 
Elev: Jag hinner inte med. 
Lärare: För Angelika har inte så mycket o gå på, att sätta betyg på för du 
har inte gjort så mycket. Men det hon har sett ändå, Angelika heter 
textilslöjdläraren, det hon har sett ändå når inte målen i slöjd. 
Elev: Ja. 
Lärare: Så där är väl risk att det inte blir nånting denna termin. Nu är det 
ju första i sjuan så att vi har ju hela högstadiet på oss, i alla fall. 

 
I denna konversation kan man till en början se att det inte finns någon underlag för 
bedömning i textilslöjden. Samtidigt säger läraren sedan att det Angelika 
(textilslöjdläraren) ”sett ändå” inte når målen. Då kan man förstås undra, vad är det som 
Angelika har ”sett ändå”, när man först säger att det inte finns något underlag till 
betygsättning. 
 
I det ämne där läraren som håller i utvecklingssamtalet själv har eleven och som täcks 
på utvecklingssamtalet är bedömningen också sparsam. Åtminstone framstår det som så 
för en utan några förkunskaper om eleven och läraren och eventuella tidigare samtal om 
ämnet dem emellan. 
 

Lärare: O sen träffas vi på tyskan också. O där håller jag på o titta igenom 
lite grann, jag vet att du tycker tyska är svårt. 
Elev: Ja. 
Lärare: Ja, så där håller jag på o kika igenom allt. 
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Utöver detta som sägs här presenteras ingen bedömning eller hur eleven ligger till när 
det gäller tyskan. Att läraren säger att hen håller ”på o kika igenom allt” kan tolkas som 
att hen har material från eleven i tyskämnet men att hen inte gått igenom dessa ännu och 
således inte kan presentera någon bedömning. Att läraren säger ”jag vet att du tycker 
tyska är svårt”, och eleven håller med om detta, kan tolkas som att alla parter redan vet 
hur situationen ligger till gällande tyskan, vilket kan innebära att läraren och eventuellt 
också eleven anser att man inte behöver gå in på mer detalj än så. 
 
  
Gällande bedömning av ämnet matte representerar nedanstående utdrag hela 
konversationen för detta ämne mellan läraren och eleven. 
 
 Lärare: Matten där, som du når inte målen för E-nivån. 
 Elev: Ja, det gick inte så bra där. 
 Lärare: Nej, så hur tycker du det gått på matten? 

Elev: Jag vet inte. Vi hade ett prov och det var lite av det som jag inte 
kunde så bra, så där gick det inte så bra direkt. 
Lärare: Nä. 
Elev: Men jag väntar på andra prov, som det kanske kan gå bättre på. 
Lärare: Precis. Och det är också hur du jobbar, alltså det du visar på 
lektionstid o sånt också. Så det är jätteviktigt. För Sara är lite tveksam när 
det gäller matten, hur det blir med betyget där. 

 
Även här man kan se att just bedömningsaspekten är tunn. Detta beror troligtvis främst 
på bristande underlag från läraren som har eleven i matte. Egentligen ges det två skilda 
bedömningar; dels att eleven inte når målen för E-nivå, men också att Sara (läraren i 
matte) är tveksam till hur det blir med betyget i matte. I slutändan är det tämligen 
förvirrande vad detta faktiskt innebär. Kan det ändå bli ett E? Att läraren säger att det 
inte enbart är proven som räknas utan också hur eleven jobbar och det hen visar på 
lektiontid ”o sånt” kan tolkas som ett försök till att stärka eleven. Det kan också tolkas 
som en metod för att göra utläggningen om matteämnet lite mer omfattande än vad den 
annars varit. 
 
I utvecklingssamtalet börjar man direkt efter sista meningen i ovanstående 
konversationen om matteämnet prata om svenskämnet. 

 
Lärare: O samma sak när det gäller Lotta o svenskan, hon har inte fått 
sådär jättemycket heller från dig när det gäller svenskan. För nu håller ni 
på med insändare va?  
Elev: Ja. 
Lärare: Har ni skrivit klart den? Ni började förra veckan? 
Elev: Nä, alltså jag har fortfarande tänkt alltså vad jag ska skriva. 
Lärare: Mm. 
Elev: Men det är liksom lite kvar också. 
Lärare: Okej. För ni skrev ingenting i måndags för då skulle Lotta ha 
genomgång. Det var därför jag inte var med, jag brukar vara med lite 
extra. 
Elev: Det ska vara klart på fredag. 
Lärare: Okej. För då har ni ganska lång lektion på fredag och även på 
torsdag. Då kanske Lotta lättare kan svara på också på hur det går, när hon 
har sett lite mer av ditt skrivande. Så är det lättare också att följa. 
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Efter denna konversation är svenskämnet avhandlat. Svenskläraren menar på, 
åtminstone enligt läraren som håller i utvecklingssamtalet, att det inte finns särskilt 
mycket underlag för eleven i ämnet ännu för att kunna ge någon form av bedömning. 
Detta kan tyckas något märkligt då utvecklingssamtalet ägde rum ca tre veckor före 
terminsslut. Det enda som egentligen konkluderas i konversationen om svenskämnet är 
att eleven just nu håller på att skriva en insändare, att den ska vara klar på fredag och att 
svenskläraren då kanske kan ha en bedömning att komma med.  
 
I slutändan kan man konstatera, som nämndes inledningsvis, att det i de fall där man 
kan påstå att en bedömning har gjorts är det främst summativa bedömningar som är 
representerade på detta utvecklingssamtal. I somliga av ämnena finns det en avsaknad 
av konkret bedömning, vilket således faller under varken summativa eller formativa 
bedömningar. Bedömningarna är genomgående korta och det är svårt att se någon tydlig 
struktur för hur bedömningarna hanteras och förmedlas. Vid ett tillfälle i 
utvecklingssamtalet talas det om summativa och formativa bedömningar och där de 
samspelar, men det är inte särskilt omfattande och räcker inte för att kunna hävda att det 
finns ett tydligt samspel mellan summativa och formativa bedömningar. Vissa ämnen 
har inte belysts överhuvudtaget och detta beror på att de inte nämndes på 
utvecklingssamtalet. Vad orsaken till detta är framgår inte av materialet, men det kan 
rimligen antas att anledningen är avsaknad av tilldelat material från ämnesläraren till 
läraren som höll i utvecklingssamtalet. 
 
 
5.2 Vilket utrymme ges åt elevens självbedömning vid 
utvecklingssamtalet? 
I denna studies utvecklingssamtal ges det förhållandevis stort utrymme för eleven att 
själv tala om sin skolgång. Samtidigt visar utvecklingssamtalet att det kan vara svårt att 
definiera vad som faktiskt är självbedömning. Kan allt eleven säger om skolan och hens 
skolgång klassas som självbedömning? Eller är det enbart när eleven pratar om hur det 
går i de olika ämnena som man bör kalla det för självbedömning? Eleven på detta 
utvecklingssamtal ges nämligen goda möjligheter till att själv få tala, men detta innebär 
inte per automatik att självbedömning kommer till uttryck. Utvecklingssamtalet visar 
också att man missar möjligheten att spinna vidare på det eleven säger och gå in på 
djupet av vad det faktiskt innebär. Nedan presenteras det resultat som är av intresse för 
denna frågeställning. 
 
Under utvecklingssamtalets gång kommer man in på ett samtal om den 
modersmålsundervisning som eleven deltar på. Följande konversation utspelade sig då: 
 

Lärare: Modersmålsundervisning har du. På måndagar har ni albanska. 
Och det vill du fortsätta med? Hur känner du...ni? 
Elev: Jag vet inte, det är inte så mycket jobb där.  
Lärare: Okej. 
Elev: Det hjälper inte så mycket.  
Lärare: Du tycker inte det hjälper dig i andra studier eller hjälper dig att 
hålla albanskan kvar? 
Elev: Nej, man lär sig liksom inte nya ord, det blir mest trams där. 
Lärare: Det var inte bra. 
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Här ser man att eleven reflekterar kring sin egen studiegång. Eleven tycker inte att 
modersmålsundervisningen som hen får ger särskilt mycket, utan att det mest är trams. 
Ungefär en minut senare sägs även följande: 
 

Elev: Mitt betyg är liksom lite orättvist på albanskan, för han vill inte att 
någon ska känna sig lite ledsen så han ger alla samma betyg.  
Lärare: Okej. 
Elev: Så jag, det är inte liksom så kul. Liksom i sexan så var jag med hela 
tiden, nästan hela tiden jag bara kanske missat bara två lektioner, medans 
dom andra var borta flera gånger så jag fick vara ensam. Och då när han 
sa, vad heter det, betygen så hade liksom Linus samma sak, fastän han inte 
varit där så ofta. Så det är B då. Fast, det är orättvist.  
Lärare: Det är ju inte bra. Så får det ju inte va. Det är ju inte professionellt. 

 
Även här kan man se att eleven reflekterar kring hur det är i modersmålsämnet. Eleven 
menar att bedömningen går orättvist till och att hen förtjänar högre betyg i relation till 
vissa av de övriga eleverna i ämnet, men att hen inte får det. Eleven motiverar detta med 
att hen haft högre närvaro. Intrycket från min observation av samtalet var dock att det 
låg mer bakom orättvisan än bara just närvaron, men detta var aldrig något som 
uttrycktes, utan det är enbart min egen observation baserad på elevens sätt att tala i detta 
fall. 
 
I matten pratar eleven också kort om hur hen tycker att det går: 
 

Lärare: Nej, så hur tycker du det gått på matten? 
Elev: Jag vet inte. Vi hade ett prov och det var lite av det som jag inte kunde så 
bra, så där gick det inte så bra direkt. 
Lärare: Nä. 
Elev: Men jag väntar på andra prov, som det kanske kan gå bättre på. 

 
Här fungerar elevens självbedömning dock mer som ett svar på lärarens fråga snarare än 
något som eleven kanske nödvändigtvis själv ville lyfta. Man kan också se att svaret 
inte är särskilt uttömmande och det görs heller inga försök till att gå in djupare på vad 
som sägs, exempelvis vad det är konkret som är svårt med matten. På så sätt kan man 
hävda att självbedömningen här inte fyller någon större funktion.  
 
Ganska sent i samtalet frågar läraren eleven om det är något hen tycker är svårt.  
 

Lärare: Är det några ämnen som du känner är att, det här tycker jag är 
jättesvårt? 

 Elev: Ja, tyska. 
 Lärare: Tyskan, mm. 
 Elev: Kanske lite matte. 
 Mamma: Inte lite, utan mycket. 
 Lärare: Mm, det är matten. 
 
Även här fungerar elevens självbedömning mest som ett svar på lärarens fråga. Det 
eleven säger är inte heller särskilt detaljerat eller välutvecklat, utan det blir mer som ett 
”standardsvar” som egentligen inte betyder så mycket. Eftersom man gått igenom både 
tyska och matte tidigare så vet både läraren och eleven att dessa ämnen är svåra för 
eleven, vilket innebär att detta troligtvis är de svar läraren förväntar sig på frågan om 
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vad eleven tycker är svårt. I och med detta framkommer egentligen inget nytt och 
eftersom man inte heller här gör några försök till att ta reda på vad det är som är svårt så 
känns detta utdrag tämligen meningslöst; varken läraren eller eleven lär sig något av det.  
 
I utvecklingssamtalet pratar de också om mål framöver i skolan. Vad eleven 
själv  tycker att hen ska satsa på. 
 

Lärare: Om man ska skulle sätta upp några mål framöver, vad tycker du att 
du ska satsa på framåt i skolan? Om man säger till nästa gång vi ses, och 
det kanske är ungefär i slutet av januari, början av februari? 
Elev: Att kunna i alla fall få nå ett E i matte. Fast annat E och högre är det 
man vill ha. 

 Lärare: Skriver att du vill lyckas med matten, att nå minst E i betyg, 
 Elev: Tyskan också, men mest matte. 

Lärare: Jo men matten är ju ett av de här basämnena. Svenska, matte o 
engelska det är de första, de tre viktigaste ämnena. 

 Elev: Mm. 
 Mamma: Ja jag vet att hon kan, det är bara, va lite mer… 
 Elev: Det är lathet 
 Mamma: Hon är jätteduktig i språk. 
 
Likt tidigare är det alltså matte och tyska som hamnar i fokus. Eleven menar att hen vill 
nå upp till ett E i matte och tyska, men helst matte. Läraren förklarar då att matten är 
viktigare eftersom det är ett basämne. Sedan framkommer det dock även att eleven själv 
menar att resultaten i matte och tyska handlar om lathet. Även om mamman inte säger 
det uttryckligen så tycker jag att det framgår under samtalets gång att även hon håller 
med om detta. Här framkommer det alltså lite ny information och eleven visar att hen 
kan kritiskt granska sig själv. Här hade man kunnat spinna vidare på tankar om 
studieteknik, motivation och läxläsning. Men man missar detta och istället förblir 
latheten okommenterad. Det är givetvis inte helt enkelt att direkt kunna spinna vidare på 
något som plötsligt sägs, men det är synd att möjligheten missas. Särskilt med tanke på 
att samtalet i övrigt saknar försök till att gå in på konkret vad det är eleven tycker är 
svårt, mer än just vilka ämnen. 
 
5.3 Hur informerar läraren om andra lärares bedömningar? 
Resultatet i denna studie visar att bedömningarna som förmedlas på utvecklingssamtalet 
övervägande är korta och inte särskilt informativa. Utvecklingssamtalet belyser också 
den problematik som kan uppstå gällande lärare och kommunikationen och samarbetet 
dem emellan inför ett utvecklingssamtal. Vidare kan man också se att läraren som håller 
i utvecklingssamtalet försätts i en svår situation när hen ska förmedla andra lärares 
bedömningar. Nedan presenteras det resultat som är intressant för denna frågeställning. 
Eftersom både 5.1 och detta avsnitt handlar om bedömningar och hur de ser ut kommer 
många av de utdrag från utvecklingssamtalet som togs upp i 5.1 även att tas upp här.  
 
Den första bedömningen som tas upp i utvecklingssamtalet är den i ämnet matte. Det är 
en annan lärare som har eleven i matte, vilket innebär att den läraren har behövt dela 
med sig av sin bedömning till läraren som håller i utvecklingssamtalet. Det som sägs 
bedömningsmässigt om matte är ”matten där, som du når inte målen för E-nivån” och 
kort senare ”för Sara är lite tveksam när det gäller matten, hur det blir med betyget där”. 
Samtidigt som bedömningen är tydlig ur ett hänseende, att eleven inte når E-nivån, är 
den också väldigt otydlig eftersom den inte alls tar upp varför eleven inte når målen för 
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betyget E eller vad eleven behöver göra för att nu upp till de målen. Det är min 
uppfattning att det här är ett typiskt exempel på ett fall där läraren som håller i 
utvecklingssamtalet fått väldigt lite material från läraren som har eleven i ämnet, vilket 
gör det svårt för läraren på utvecklingssamtalet att prata om ämnet matte. En metod som 
jag tyckte mig ana under min observation av utvecklingssamtalet var att prata om saker 
som betyder väldigt lite, som egentligen inte är relevant, för att få mer att säga om 
ämnet. Exempelvis går läraren väldigt fort, efter att den korta bedömningen om matten 
levererats, vidare till hur eleven själv känner och liknande. Det är förstås bra att läraren 
frågar om detta, men det är också viktigt att man pratar utförligt om bedömningen. 
 
Gällande idrottsämnet är den bedömning som läraren som håller i utvecklingssamtalet 
blivit tilldelad från idrottsläraren också sparsam: ”Idrotten går bra, inga problem”. Detta 
är det enda som sägs gällande idrott. I religion sägs följande: ”När det gäller religionen 
där så var det lite gränsfall. Förmodligen blir det betyg, men det är lite gränsfall i 
religionen där. Men han skriver ändå att troligtvis okej, att det blir ett E”. Lite mer som 
sägs i och denna bedömning, men det är fortfarande en bedömning som saknar svar på 
nyckelfrågor som var? hur? och varför? Det är min uppfattning att läraren som höll i 
utvecklingssamtalet tyckte det var något obekvämt att informera om andra lärares 
bedömningar av detta slag. Detta beror troligtvis på att man som lärare själv tycker det 
är otillräckligt att inte kunna komma med mer ingående bedömningar, utan man vill 
vara mer detaljerad och nyanserande. Detta är dock svårt eftersom det är en annan lärare 
som gjort bedömningen och det är enbart den lärarens bedömning som man kan utgå 
från. 
 
I matte säger läraren som håller i utvecklingssamtalet ”matten där, som du inte når 
målen för E-nivån”. Detta sätt att informera om en annan lärares bedömning skiljer sig 
från de flesta andra tillfällena på utvecklingssamtalet i det hänseende att det inte direkt 
framgår att det är en annan lärare som gjort bedömningen. Det är förstås självklart för 
både läraren och eleven att det är en annan lärare som har hand om matte, men det är 
ändå ett annat sätt än vid de flesta andra bedömningsförmedlingarna. Inte förrän lite 
senare säger läraren ”för Sara är lite tveksam när det gäller matten, hur det blir med 
betyget där”. Detta går något emot det som läraren sade inledningsvis där det klart och 
tydligt framgår att eleven inte når målen för E i matte. En möjlig förklaring till detta är 
att den första utsagan, att eleven inte når målen för betyget E, är läraren som håller i 
utvecklingssamtalets egen tolkning av det material hen fått från matteläraren. Den andra 
utsagan, att Sara (matteläraren) är tveksam gällande betyget i matte, är kanske istället 
direkt taget från materialet som hon delat med sig av till läraren som håller i 
utvecklingssamtalet, och således alltså ingen tolkning. Hur det än må vara så är 
bedömningen motsägande och det blir förvirrande för eleven, även om hen var 
medveten om att matte är något som behöver arbetas med. 
 
För att jämföra med ovanstående bedömning i matte kan vi nu kolla på en annan lärares 
bedömning i ämnet slöjd som informeras om på utvecklingssamtalet. Läraren som håller 
i utvecklingssamtalet säger här: ” Angelika skrev att hon inte hade något underlag där, 
liksom ingenting o betygsätta” och lite senare ” För Angelika har inte så mycket o gå 
på, att sätta betyg på för du har inte gjort så mycket. Men det hon har sett ändå, 
Angelika heter textilslöjdläraren, det hon har sett ändå når inte målen i slöjd”.  Till 
skillnad från bedömningen i matte är det här hela tiden väldigt tydligt att det är en annan 
lärares åsikter. Vad som dock inte skiljer sig från bedömningen i matte är 
motsägelsefullheten. Först informeras det att slöjdläraren inte har fått in något underlag 
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att betygsätta, men bara kort där efter påtalas det att slöjdläraren ändå har kunnat göra 
en bedömning, trots avsaknad av underlag, som visar att eleven inte når målen i slöjd.  
 
I samband med att man talar om slöjd kommer man också in på svenskämnet. Läraren 
som håller i utvecklingssamtalet säger ”o samma sak [som i slöjd] när det gäller Lotta o 
svenskan, hon har inte fått sådär jättemycket heller från dig när det gäller svenskan”. 
Även här säger man alltså att det inte finns något underlag för att kunna göra en 
bedömning. Dock, tillskillnad från hur det utspelade sig när man talade om slöjd, står 
man fast vid att det inte finns något underlag för bedömning i svenska och istället 
konkluderar läraren som håller i utvecklingssamtalet att svenskläraren kanske kan göra 
ett utlåtande efter de två nästkommande lektionerna i svenska. 
 
Av det som framkommit på utvecklingssamtalet kan man konkludera att förmedling av 
andra lärares bedömningar på utvecklingssamtal är problematiskt. Läraren som håller i 
utvecklingssamtalet försätts i en krävande situation där hen förväntas informera om 
elevens situation i alla skolans ämnen. Detta blir krävande eftersom det material läraren 
tilldelas från övriga lärare ofta är otillräckligt och således blir bedömningarna som 
förmedlas på utvecklingssamtalet också otillräckliga 
 
5.4  Är bedömningarna sakliga eller personliga? 
Resultatet visar att man genomgående lyckas hålla sig saklig gällande bedömningarna 
och att eleven också uppfattar dem som sakliga. Samtidigt framgår det att sakliga 
bedömningar inte är en garanti för adekvata bedömningar och att det krävs mer arbete 
för att tydliggöra bedömningens funktion. Nedan presenteras det resultat som är 
relevant för denna frågeställning. 
 
Gällande bedömningarna på utvecklingssamtalet lyckas man hålla sig till saklig 
information. Även om bedömningarna är bristfälliga på många punkter, som vi varit 
inne på tidigare, går de inte i den vanligt förekommande fällan av att vara personliga 
istället för sakliga (se 3.2). Även om bedömningarna har lyfts fram ett antal gånger 
tidigare kan vi här se på några av bedömningarna för att påminna oss och se huruvida de 
är sakliga eller personliga. I idrotten sa man: ”idrotten går bra, inga problem”. I 
engelskan sa läraren: ”vi träffas ju på engelskan, där går det ju jättebra. Där är det inga 
problem med betyg, det är ju frågan hur högt betyg du kan nå ”. Gällande religion 
sades: ”När det gäller religionen där så var det lite gränsfall. Förmodligen blir det betyg, 
men det är lite gränsfall i religionen där. Men han skriver ändå att troligtvis okej, att det 
blir ett E”. Ingen av bedömningarna innehåller personliga karaktärsdrag så som ”pigg”, 
”gott humör” eller ”trött”. På så sätt hjälper man eleven att förstå att det bedömningarna 
grundar sig i är hur man presterar i varje ämne. När jag observerade utvecklingssamtalet 
var det min uppfattning att eleven inte tog illa upp eller uppfattade någon av 
bedömningarna som personliga utan förstod att det handlade om de kunskaper hen visat 
snarare än hen som person. Däremot misslyckas man också då bedömningarna är så 
korta, vaga och outtömliga som de nästan genomgående är. Detta leder till att 
bedömningarnas syfte, att konstatera var eleven befinner sig och vad eleven kan göra för 
att bli bättre, ändå inte blir tydligt, trots att de är sakliga. De är helt enkelt för korta och 
luddiga. Med andra ord är en saklig bedömning inte per automatik en bra bedömning. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat som presenterades i föregående kapitel. Resultatet 
för varje frågeställning diskuteras ett åt gången. 
 
6.1 Hur samspelar formativ och summativ bedömning på 
utvecklingssamtalet? 
Det är något överraskande att det inte är fler formativa bedömningar eller formativa 
insatser representerade på utvecklingssamtalet, då dessa tankar är förhållandevis 
centrala i dagens skola. I avsnitt 2.4 var vi inne på vad som utmärker formativ 
bedömning. Man kunde konstatera att det som utmärker formativ bedömning dels är att 
man samlar in information om elevens insatser sett till mål och kriterier, dels att man 
faktiskt använder denna information som ett stöd för elever att utvecklas (Jönsson 
2011). Med detta i åtanke kan man tycka att formativ bedömning borde vara en 
självklarhet på utvecklingssamtal. Att presentera information som kan stötta eleverna att 
utvecklas är exakt det man vill göra på ett utvecklingssamtal. Men det är också just 
detta som saknas på denna studies utvecklingssamtal. Man redogör för korta och 
otydliga bedömningar som visserligen är sakliga, men de berättar inget om vad eleven 
kan göra för att utvecklas mot målen. Därför bidrar inte bedömningarna på detta 
utvecklingssamtal med så mycket hjälpsam information som de hade kunnat. 
 
Som vi varit inne på tidigare är formativa bedömningar mer tidskrävande och som lärare 
upplever man ofta att man har för lite tid. Detta kan vara en anledning till avsaknaden 
av formativa bedömningar. En annan möjlig förklaring till de bristfälliga 
bedömningarna kan vara att eleven går i sjundeklass och att det är första terminen. Detta 
innebär att lärarna kanske inte har hunnit skapa sig en mer gedigen uppfattning om 
elevens kunskaper i ämnet. Samtidigt är det lärarens skyldighet att planera sin 
undervisning på så sätt att det ska finnas underlag till bedömning vid terminens slut 
eftersom varje elev ska få betyg. Eftersom detta utvecklingssamtal hölls i slutet av 
terminen borde varje lärare således haft underlag. 
 
Den troligaste förklaringen till de bristfälliga omdömena är att man inte haft ett 
tillräckligt samarbete lärarna emellan inför  utvecklingssamtalet. Vi har tidigare varit 
inne på detta i bakgrunden (2.3). En viktig aspekt av utvecklingssamtalet är att samtliga 
lärare som har eleven i sin undervisning lämnar information till läraren som ska hålla i 
utvecklingssamtalet. På utvecklingssamtalet ska man ta upp information i ämnen även 
utöver de som läraren på utvecklingssamtalet har, vilket förutsätter ett samarbete mellan 
lärarna inför ett utvecklingssamtal (Skolverket 2013). Skolverket påpekar alltså att det 
krävs ett samarbete mellan lärarna inför ett utvecklingssamtal, men inte hur samarbetet 
ska gå till. Efter min observation av studiens utvecklingsamtal tror jag definitivt att det 
krävs ett gediget samarbete mellan lärarana inför ett utvecklingssamtal. Det är dock min 
uppfattning att samarbetet mellan lärarna inför studiens utvecklingssamtal har varit 
bristfälligt eller rentav helt uteblivit. Detta grundar sig inte enbart på de bristfälliga 
bedömningarna, utan också på faktumet att det helt saknades bedömning i somliga 
ämnen (exempelvis NO). Men som sagt, som lärare har man oftast en stor arbetsbörda 
och då behöver man göra vissa prioriteringar. Kanske är andra lärares utvecklingssamtal 
något som prioriteras lågt. 
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6.2 Vilket utrymme ges åt elevens självbedömning vid 
utvecklingssamtalet? 
Utvecklingssamtalet visade att det var svårt att särskilja vad som kan klassas som 
självbedömning från elevens sida. Exempelvis har vi detta utdrag från 
utvecklingssamtalet: 

 
Lärare: Är det några ämnen som du känner är att, det här tycker jag är 
jättesvårt? 

 Elev: Ja, tyska. 
 
Kan det här klassas som självbedömning, eller är det bara ett svar på lärarens fråga? De 
flesta skulle nog klassa detta främst enbart som ett svar snarare än en självbedömning. 
Men om man då kollar på detta exempel: 
 

 Lärare: Nej, så hur tycker du det gått på matten? 
Elev: Jag vet inte. Vi hade ett prov och det var lite av det som jag inte 
kunde så bra, så där gick det inte så bra direkt. 

 
Det är egentligen samma princip som i föregående exempel; läraren ställer en fråga och 
eleven svarar, med skillnaden att elevens svar är lite längre. Kan detta klassas som 
självbedömning? Om vi ponerar att eleven som svar på samma fråga skulle hållt en 
monolog i en minut, är det då självbedömning? Eller måste det vara så att eleven talar 
utan att det föregåtts av en fråga eller att läraren redan varit inne på det som eleven 
säger för att det ska räknas som självbedömning? Det jag vill belysa är problematiken 
med att avgränsa vad som faktiskt är självbedömning på utvecklingssamtal. Det är inte 
helt enkelt. Med detta sagt påstår jag att det fanns goda möjligheter för eleven till 
självbedömning på studiens utvecklingssamtal. Samtidigt skulle jag hävda att det också 
handlar om att eleven tar utrymmet, snarare än att det alltid erbjuds. Ingen lärare skulle 
bli upprörd ifall eleven tar initiativ och själv pratar; det är trots allt eleven 
utvecklingssamtalet handlar om. På så vis erbjuds det kanske alltid goda möjligheter till 
självbedömning på utvecklingssamtal, men att det är olika från elev till elev hur 
benägen man är att tala om det. Det underlättar förstås om läraren ger eleven 
möjligheter, och det är också något som läraren borde göra. Vidare tror jag man måste 
skilja på självbedömning i klassrummet och/eller i skolarbetet och självbedömning på 
utvecklingssamtal, då det är olika kontexter där självbedömningen fyller olika 
funktioner. 
 
Som vi varit inne på tidigare är det skolans mål att alla elever skapar en förmåga att 
själva kunna utvärdera sina prestationer och kunna sätta sin egen och andras bedömning 
i förhållande till egna resultat och förutsättningar (Skolverket 2011). I studiens 
utvecklingssamtal visade eleven att hen var kapabel till detta då hen ställde sina egna 
prestationer mot övriga elever i modersmålsundervisningen. Hen ansåg utifrån detta att 
hen förtjänade ett högre betyg. Detta är ett tydligt exempel på självbedömning, men det 
föregicks av att läraren inledningsvis frågade allmänt om modersmålsundervisningen, 
men det är ändå elevens egna initiativ att gå in på orättvisan. 
 
På utvecklingssamtalet missade man också möjligheter att spinna vidare på det som 
eleven sade, exempelvis då eleven svarade på vad hen tyckte var svårt. Det förefaller 
som lite märkligt då det kan ses som en självklar följdfråga, ”vad är det du tycker är 
svårt?”. Kanske handlar det om att i ämnen där andra lärare är ansvaranden är det inte 
naturligt att ta reda på vad som är svårt, eftersom ansvarande lärare ändå troligtvis redan 
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vet om detta. Det får ändock ses som en missad möjlighet då det är just sådant som är 
svårt för eleven som eleven skulle behöva mest vägledning och hjälp med. 
 
I avsnitt 3.3 gick vi igenom Lindh och Lindh-Munters (2005) studie som visade att 
elever inte var självdistanserade eller kapabla till att kritiskt fundera kring sina resultat 
och sätta dem i relation till andra, vilket Skolveket beskriver som mål i styrdokumenten. 
I denna studie framgår det att elever kan vara självdistanserade och kapabla till att 
fundera kring sina resultat och sätta i relation till andra, som vi gått igenom ovan och 
sett exempel på i 5.2. Skillnaden i resultat mellan denna studie och Lindh och Lindh-
Munters (ibid.) studie kan bero på att denna studie fokuserade på en elev i sjundeklass, 
medan deras studie undersökte ett flertal utvecklingssamtal bland sjätteklassare. 
Poängen är inte att framhäva att det på något vis skulle vara överraskande att resultaten 
skiljer sig åt, utan det togs enbart upp för att det kan vara intressant att jämföra, även om 
studierna förstås är väldigt olika. 
 
6.3 Hur informerar läraren om andra lärares bedömningar? 
Det är inte särskilt överraskande att läraren hamnade i den situation som hen gjorde på 
utvecklingssamtalet. Vi har tidigare varit inne på att majoriteten av det 
bedömningsmaterial som läraren som ska hålla i ett utvecklingssamtal tillhandahålls av 
sina kollegor är både kort och luddigt formulerat (Hofvendahl 2004). Med detta i åtanke 
var det inte överraskande att det i studiens utvecklingssamtal var svårt att informera om 
andra lärares bedömningar, särskilt eftersom bedömningarna var just korta och otydliga. 
Elever och föräldrar förväntar sig att läraren som närvarar på utvecklingssamtalet har 
koll på saker och ting. De vet ingenting om problematiken med att informera om andra 
lärares bedömningar, och det är heller inget som de ska behöva veta någonting om. 
Därför är det som lärare än mer otacksamt att hamna i den situationen. Som vi också har 
varit inne på tidigare är en möjlig lösning på problemet att göra en utvärdering av 
lärarsamarbetet inför utvecklingssamtal. Lärare behöver komma förberedda med ett 
material som inte försätter dem i problematiska situationer gällande förmedling av andra 
lärares bedömningar. Genom att göra detta ökar man också möjligheterna till en god 
uppfattning om elevens skolsituation i allmänhet (ibid.). Detta är något som återkommit 
ofta i denna studien; betydelsen av ett samarbete lärarna emellan inför ett 
utvecklingssamtal. Det är troligtvis den främsta insatsen som kan göras för att höja 
bedömningskvaliteten på utvecklingssamtal. Så som det ser ut i denna studies 
utvecklingssamtal, och även i forskning, framgår det att bedömningen inte fyller någon 
större funktion. Att eleven ligger dåligt eller bra till i ett ämne vet eleven troligtvis 
redan om. Det är tankar om vad eleven kan göra framöver för att utvecklas som är 
centralt, eller som åtminstone borde komplettera den mer summativa bedömningen som 
är representerad i denna studies utvecklingssamtal.  
 
Hofvendahl (ibid.) skrev i sin studie att han kunde konstatera att en återkommande 
strategi som lärare använde sig av vid förmedling av andra lärares bedömningar vid 
utvecklingssamtal var att distansera sig från skolan och sin kollega och istället inta ett 
”vi-perspektiv” med eleven och föräldrarna. Lärarna gjorde detta eftersom de inte kunde 
stå bakom eller motivera den bedömning som de förmedlade (ibid.). Efter att ha 
observerat utvecklingssamtalet förstår jag att detta är en praktisk strategi vid förmedling 
av andra lärares bedömningar. Däremot är denna strategin inte särskilt framträdande på 
denna studies utvecklingssamtal. Läraren är oftast tydlig med att det är en annan lärares 
bedömning som förmedlas, men hen gör inga anspråk till att ställa sig bakom eleven och 
föräldrarnas perspektiv. Troligtvis beror detta på att ”vi-perspektivet” som Hofvendahl 
(ibid.) pratar om främst är tydligt då en annan lärares bedömning ifrågasätts; det är en 
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form av defensiv. I studiens utvecklingssamtal var det ingen bedömning som blev 
särskilt ifrågasatt och således behövdes inte något sådant perspektiv intas.  
 
Det finns en tydlig koppling mellan denna frågeställning och den första 
frågeställningen, hur formativ och summativ bedömning samspelar på 
utvecklingssamtal. Om formativa bedömningar hade samspelat med summativa 
bedömningar på utvecklingssamtal hade lärarens roll varit enklare och tacksammare, 
eftersom hen hade haft något konkret och formativt att komma med i alla ämnen, det 
vill säga även andra lärares bedömningar. Att informera om andra lärares bedömningar 
hade säkerligen fortfarande varit ett problematiskt område, men det hade varit betydligt 
enklare. 
 
6.4 Är bedömningarna sakliga eller personliga? 
Att resultatet visade att inga av bedömningarna innehöll något om eleven som person är 
överraskande sett till forskning. Som tidigare redovisats berör bedömningar av elever 
ofta personliga eller andra tämligen irrelevanta aspekter snarare än ämneskunskaper 
(Hofvendahl 2004). Med detta i åtanke var det alltså något överraskande att 
bedömningarna genomgående var sakliga. Det blir dock mindre överraskande när man i 
beräkningen tar med faktumet att bedömningarna var så korta och summativt inriktade 
som de var. Lindh och Lindh-Munter (2005) poängterade i deras studie betydelsen av 
att kunna förmedla bedömningar sakligt. De skrev att det är viktigt att lärare kan 
förmedla bedömningar på ett sådant sätt att det inte framstår som om läraren bedömt 
eleven som person. De ställde även frågan huruvida lärare får möjlighet att utveckla 
sådana färdigheter. Det är en högst intressant och relevant fråga som de ställer. Jag tror 
svaret på frågan är att det inte erbjuds några sådana möjligheter i någon större 
utsträckning. Detta är synd, då jag tror att det finns ett stort behov av sådan kompetens.  
 
I Lindh och Lindh-Munters (2005) studie konstaterade författarna även att det var 
vanligt att elever inte var kapabla till att hålla isär vad som är sakligt och vad som är 
personligt. Författarna menade att eleverna upplevde att de blev bedömda som personer 
istället för att deras arbetsprestationer utvärderats enligt styrdokumentens riktlinjer. De 
påpekade även att elever generellt tycker att utvecklingssamtalen handlar om vad de är 
dåliga på, vilket eleverna inte uppskattar (ibid.). Detta är dock inget som visade sig i 
denna studiens resultat. Eleven på detta utvecklingssamtal var snarare väldigt mogen i 
sitt sätt att ta emot allt som sades på utvecklingssamtalet - även i de ämnen där det gick 
lite sämre för eleven.  
 
Eftersom bedömningarna i utvecklingssamtalet genomgående var sakliga fanns det inte 
någon risk för att eleven och föräldrarna skulle reagera över att bedömningarna var av 
elevens personliga drag. Däremot hade det i min mening ändock kunnat komma 
reaktioner över bedömningarna som förmedlas på utvecklingssamtalet. Men alla 
föräldrar och elever är olika, vissa reagerar mer än andra. Även om eleven tog 
bedömningarna bra och de var sakliga så missade man att förmedla vissa aspekter av 
bedömningens syfte, så som att stötta och hjälpa eleven att utvecklas. Detta innebär att 
även denna frågeställning, likt frågeställning ett och tre, kan kopplas till samarbetet 
mellan lärarna inför utvecklingssamtalet.   
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7 Avslutning 
I detta kapitel sammanfattas inledningsvis studiens resultat för att sedan avslutas med 
tankar kring vad som hade kunnat göras annorlunda, vad som gick bra samt förslag på 
fortsatt forskning. 
 
7.1 Avslutande sammanfattning 
Avslutningsvis kan man konstatera att bedömning på utvecklingssamtal är ett 
komplicerat fenomen med fler komplexa områden än vad man kan tro vid första 
anblick. Mycket av detta beror på att utvecklingssamtalet i sig är ett så intrikat och 
omtöligt fenomen som det är och än idag känns utvecklingssamtalet som ett outforskat 
område. 
 
Studien visar att det är viktigt att man är medveten om hur man informerar om 
bedömningar på utvecklingssamtal och hur man förbereder inför utvecklingssamtalet. 
Resultatet visar på ett behov av både formativa och summativa bedömningar på 
utvecklingssamtal för att bedömningarna ska nå sitt fylla syfte. Genom att vara 
förberedd med både formativa och summativa bedömningar i varje ämne blir det 
enklare för läraren som håller i utvecklingssamtalet att förmedla andra lärares 
bedömningar. Enligt denna studie finns det ett behov av just detta, då resultatet visar att 
läraren som håller i utvecklingssamtalet försätts i en svår situation ifall det material man 
fått från övriga lärare inför utvecklingssamtalet inte är tillräckligt genomarbetat. Den 
troligaste vägen att nå fram till detta är genom att förbättra samarbetet mellan lärare 
inför utvecklingssamtalet. Även om detta enskilt säkerligen inte är lösningen så är det 
definitivt ett steg i rätt riktning. Studien visar också att självbedömning på 
utvecklingssamtal är ett komplicerat område. Eftersom eleven hela tiden under 
utvecklingsamtalets gång har möjlighet att fritt prata så kan man ur detta hänseende 
hävda att det finns gott om utrymme för elevens självbedömning på utvecklingssamtal. 
Med detta sagt är det inte alla elever som själva tar sådana initiativ på 
utvecklingssamtal, utan möjligheten behöver ibland ges av läraren. Då är dock frågan, 
är det fortfarande elevens självbedömning som kommer till uttryck om eleven letts in på 
det av läraren?  
 
Det är synd att jag inte fick tillgång till någon lärare att intervjua för studien, och kanske 
i synnerhet läraren som höll i utvecklingssamtalet. Det hade varit mycket intressant att 
höra från en som är verksam i fältet och höra hens tankar om hur det är att informera om 
andra lärares bedömningar på utvecklingssamtal och hur förarbetet ser ut inför ett 
utvecklingssamtal. Men i slutändan är jag glad över att ha fått tillgång till ett 
utvecklingssamtal att deltaga på överhuvudtaget, eftersom det är allt annat än enkelt.  
 
7.2 Fortsatt forskning 
Denna studie lämnar två intressanta områden för fortsatt forskning. Det första är att 
undersöka hur förarbetet inför ett utvecklingssamtal faktiskt ser ut. Betydelsen av just 
detta förarbete är något som betonats flertalet gånger i denna uppsats. Finns det något 
tydligt och välarbetat samarbete mellan lärarna inför ett utvecklingssamtal? Eller är det 
endast en kort bedömning som skickas via mail till läraren som håller i 
utvecklingssamtalet? Hur ser lärare på behovet av samarbete inför ett 
utvecklingssamtal? Det andra intressanta området för fortsatt forskning är att undersöka 
vad självbedömning på utvecklingssamtal faktiskt är för något och hur det skiljer sig 
från självbedömning i skolarbetet. Detta är en fråga som uppstod i och med denna studie 
då självbedömning på utvecklingssamtal visade sig vara ett mer komplicerat område än 
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vad jag hade trott på förhand och som inte besvarades, eftersom det inte var just vad 
självbedömning är för något som frågeställningen handlade om.  
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