
Utvecklingssamtal  

som läromedel 

Individuella utvecklingsplaner  

som dokumentation 



Barn och ungdomar leder sina 

egna utvecklingssamtal 
• Barnet/ungdomen är 

ordförande i 
utvecklingssamtalet med 
föräldern 

• 3-4 samtal pågår 
samtidigt, läraren deltar i 
slutet och vid ev. frågor 

• Utvecklingssamtalet 
förbereds i tema 

• Vissa dagar schemaläggs 
för konferensen 

• Problem hänskjuts till 
åtgärdssamtal med 
åtgärdsprogram 



Temat 

• Brainstorming i 

gruppen 

– Vad ska vi presentera, 

välja ut?  

– Vad är viktigt att tänka 

på?  

– Tidsplan? 

– Dagordning? 



Temats arbete 

• Inbjudan till förälder 

– Frågor/önskemål hämtas in 

från förälder 

• Ämnesgenomgång 

individuellt: 

– Vad kan jag nu? 

– Vad vill jag förbättra? 

• Genomgång med resp. 

ämneslärare 

• Val av arbete att visa upp 











Samtalet 
• Samtalet övas med 

kamrat som 
föreställer förälder 

• Samtalet revideras 
eller utvecklas 

• Föräldrarna kommer 
till samtal 45-60 
minuter 





Barnets uppgifter i konferensen 

• Barnet: 

– förbereder plats och pärm 

mm inför samtalet 

– hälsar föräldern 

välkommen (och 

presenterar läraren om det 

behövs) 

– går igenom dagordningen 

– går igenom 

ämnesutvärderingarna mm 

enligt dagordningen 



Pedagogens uppgifter i 

konferensen 
• Start: Finnas i 

bakgrunden och se till att 
allt fungerar 

• Mitten:  
– Se till samtalet för 

eventuella frågor 

– Dela ut lappen där mål ska 
skrivas samt 
utvärderingslappen 

• Slutet: Skriva mål 
tillsammans med barn 
och förälder 

• I ÖVRIGT- HÅLLA SIG 
UNDAN OCH LÅTA 
BARNET LEDA 
KONFERENSEN! 





Förälderns uppgift i konferensen 

• Lyssna och fråga 

• Stötta  

• Beundra 

• Delta i målskrivandet 

• Utvärdera 

konferensen  

 





Efter konferensen 

• Barnet utvärderar 

• Mentorn utvärderar 

• Dokumentationen till 

pärmen 

• Tackbrev till föräldern 



Föreberedelser 

• Introducera arbetssättet till föräldrar i början av 

terminen genom att rektor skriver brev 

• Föräldramöte med information, frågor och 

diskussioner 

• Planera in när temat ska ligga tidsmässigt 



Vinster 
• Barnen/ungdomarna: 

– Tar större ansvar för det egna lärandet 

– Förmågan till självvärdering och målformulering ökar 

– Bättre resultat på nationella prov och tester (i USA) 

– Självförtroendet ökar 

– Förmågan att organisera, kommunicera, tänka kritiskt och leda ökar 

• Kommunikationen mellan barn – förälder om skolverksamheten 
förbättras även efter samtalet 

• Föräldrarna: 
– Får bättre insyn i lärandet 

– Tar en större roll i sitt barns skolutveckling 

– Känner sig mer avslappande i situationen 

– Anser att de fått större inflytande och bättre kommunikation med skolan 

• Pedagogerna: 
– De studerande tar större ansvar för det egna lärandet 

– Får bättre kontakt med och ökat engagemang från föräldrarna 

– Utvärdering och målskrivning blir autentisk och effektiv 

– Använder konferenstiden mer effektivt 

– Efter uppbyggnadsfasen – mindre arbetstid till detta och mer till annat 




