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1. Bakgrund
När jag gick kursen Läraren och färdighetsträningen väcktes många tankar
inom mig. Då insåg jag hur oerhört viktigt det är med ett fungerande samarbete
mellan skolan och hemmet. När jag läste om utvecklingssamtal och när jag var
på en föreläsning som behandlade detta förstod jag hur viktigt det är att bli bra
på att samtala och att genomföra bra utvecklingssamtal.

Jag undrar vad det är för skillnad mellan kvartsamtal och utvecklingssamtal och
om det är skillnad både i teori och praktik dem emellan. Kan det till exempel
vara så att det bara är skillnad i teorin och att samtalen i själva verket genomförs
som de förutvarande kvartsamtalen? 

Eftersom jag känner att det finns mycket kvar att lära om utvecklingssamtal och
eftersom det är ett ämne som intresserar mig, men även för att jag kände mig lite
nervös inför att själv ha utvecklingssamtal när jag började skriva det här arbetet
har jag nu bestämt mig för att mitt examensarbete ska behandla detta.

I grundskoleförordningen kan man läsa:
 ”Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens
skolgång. Minst en gång per termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala
om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan
stödjas(utvecklingssamtal)”(7 kap 2§)
 
När man sedan går till läroplanen för grundskolan 1994 står det: 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna .Läraren skall genom
utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, utifrån
kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt
redovisa detta för eleven och hemmet samt informera rektorn, med utgångspunkt i
föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och
utvecklingsbehov och vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens
kunskaper i förhållande till kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.”
(sid.18.)
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2. Syfte
Syftet med detta examensarbete är att studera litteratur och göra en empirisk
undersökning i form av intervjuer med lärare för att ta reda på hur lärare
förbereder, genomför och utvärderar ett utvecklingssamtal i grundskolan. Men
även att undersöka skillnaden mellan utvecklingssamtal och det förutvarande
kvartsamtalet. 

3. Problemformulering
1. Vad är det för skillnad mellan gårdagens kvartsamtal och dagens

utvecklingssamtal?
2. Hur förbereder, genomför och utvärderar lärare ett utvecklingssamtal?



4

4. Metod
4.1 Genomförande av litteraturstudie
För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av litteratur som
behandlar både gårdagens kvartsamtal och dagens utvecklingssamtal. Jag har
även läst litteratur som handlar om kommunikation och samtal eftersom jag
valde att inleda litteraturgenomgången med beskrivning av kommunikation och
samtal. I mitt arbete har jag utgått från vad grundskoleförordningen och
läroplanen, Lpo 94, säger om utvecklingssamtalet.

Anledningen till att jag började med litteraturstudier var att jag ville få en
fördjupad kunskap om utvecklingssamtal och känna att jag har en grund inför
mina intervjuer. 

4.2 Genomförande av intervjuer
 Jag har även valt att göra en empirisk undersökning i form av intervjuer med
fyra lärare som undervisar år 4-6. För att kunna jämföra kvartsamtal och
utvecklingssamtal har jag valt intervjupersoner som har genomfört både det
förutvarande kvartsamtalet och dagens utvecklingssamtal. 

Intervjuerna genomfördes på en skola, år 1-7, i Mjölby kommun, under våren
2002. Jag kom i kontakt med intervjupersonerna genom tidigare besök på skolan
för fältstudier. Jag kontaktade en lärare som hjälpte mig genom att ge förslag på
personer jag kunde tillfråga. Intervjun genomfördes med klasslärare i år 4-6 med
avsikt att ta reda på hur de upplever utvecklingssamtalen jämfört med
kvartsamtalen och även för att få exempel på hur man i praktiken förbereder,
genomför och utvärderar utvecklingssamtal.

 Intervjuerna spelades in på band eftersom det är lätt att missa väsentliga saker
när den som intervjuar även antecknar. Det är även lättare att leva sig in i
intervjun och att läsa av kroppsspråk och gester om jag som intervjuar inte
antecknar samtidigt.

Intervjuerna är helt öppna. Det innebär att den som intervjuar ställer en öppen
fråga som respondenten kan utveckla sina tankar fritt kring (Lantz, 1993: 17). 
” I den helt öppna intervjun och i den riktade öppna intervjun beskriver den
tillfrågade fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och
beskriver sammanhang som han eller hon anser är betydelsefulla för
beskrivningen av fenomenet. Respondenten beskriver sin bild av verkligheten
och intervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva
erfarenheter (Lantz, 1993: 18).”
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4.3 Sammanställning av intervjuerna 
Jag har valt att sammanställa intervjuerna i form av lärarporträtt. Anledningen
till det är att jag vill få en helhetsbild av varje lärare. För mig känns det även
lättare att jämföra de olika lärarnas syn på kvartsamtal jämfört med
utvecklingssamtal när de sammanställs i form av porträtt. 



6

5. Litteraturstudie

5.1 Kommunikation
Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets ”comunicare” som
betyder att dela något med någon eller att ha något gemensamt. En mer
vardaglig definition på ordet kommunikation är att det är en form av utbyte av
kunskap. Kommunikation är en livsnödvändighet för oss människor. Vi är av
naturen sociala och har ett behov av att kommunicera med andra människor. Vi
kan genom kommunikationen utvecklas både intellektuellt, emotionellt och
socialt. 

Vad är det egentligen som händer när vi människor kommunicerar med
varandra? När två människor samtalar sker hela tiden en form av kodning, vilket
innebär att det som sägs är beroende av personens tidigare erfarenheter, hans
eller hennes personlighet, aktuell sinnesstämning, attityder, fördomar och
förväntningar. Detta medför att det är viktigt att vi som samtalare är medvetna
om dessa faktorer. En god kommunikation förutsätter att både sändare och
mottagare läser av varandra vid samtal. Det är både det verbala, det som sägs i
ord och det icke-verbala, det som visas med gester och mimik som måste tolkas
och förstås på rätt sätt för att kommunikationen ska fungera. För att vi ska veta
att vi förstår varandra måste vi använda oss av någon form av feedback. Det kan
vara att man nickar eller frågar ”Har jag uppfattat dig rätt om? ….”, ”Menar du
så här?” (Maltén 1998).

En annan sak som är oerhört viktigt när vi kommunicerar med varandra är att vi
lär oss att bli bra på att lyssna. ”Konsten att lyssna är en nyckel till framgångsrik
kommunikation. Men det är först efter ett hårt arbete från talarens och
lyssnarens sida som vi kan räkna med att lyckas” (Backlund, s155, 1994).

5.2 Samtal
Ordet samtal betyder att tala tillsammans (Sundberg, 1994).  Samtal är en
kommunikationsprocess där det sker möten mellan människor. Denna
samtalsprocess präglas av ömsesidighet (Mehrens, 1998). Ett samtal utgår ifrån
och bygger på samtalsdeltagarnas kunskaper och erfarenheter men även på de
förväntningar som personerna har. Det finns många olika slags samtal, t.ex. det
personliga samtalet som sker mellan två nära vänner där samtalsutrymmet
förhoppningsvis är ungefär lika och det opersonliga samtalet där man endast
byter information (Backlund, 1991).

De typer av samtal som den här studien kommer att handla om nämligen
kvartsamtal och utvecklingssamtal, hör till typen professionella samtal eftersom
de har ett bestämt syfte och är målinriktade (Zimsen, 1998).
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5.3 Kvartsamtal
På 1970-talet förändrades betygsystemet i grundskolan. Betyget i ordning och
uppförande togs bort för alla årskurser och det bestämdes även att betyg endast
skulle ges i slutet av vårterminerna i årskurs 8 och 9. I och med denna
förändring infördes samtal mellan lärare, elev och föräldrar två gånger per
termin och det fick namnet kvartsamtal. Syftet med samtalen var att informera
om elevens prestationer och om hur eleven utvecklade sin personlighet i skolan. 

1970/71 presenterade skolöverstyrelsen fyra områden som läraren borde ha med
vid sina kvartsamtal:

- ”Elevens kunskaper och färdigheter i de olika ämnena. Framsteg och svårigheter
samt tänkbara orsaker bör behandlas. När eleven aktivt medverkar vid utvärdering av
sina prestationer och diskuterar orsaken till framsteg och problem kan ha bidra med
nyanserade informationer.

- Elevens arbetssätt t.ex. uthållighet, koncentrationsförmåga, arbetstakt, förmåga att
planera och självständigt ansvara för en uppgift. Utveckling och förändring av
elevens arbetssätt bör särskilt uppmärksammas och eventuella orsaker analyseras.
När svårigheter uppstått bör man också i samråd finna orsaker till dem samt medel att
avhjälpa dem.

- Elevens sociala relationer behandlas. Hit hör t.ex. elevens behov och förmåga att ge
och ta i relation till andra, att acceptera gruppens krav, men också att ta initiativ och
påverka.

- Elevens känslomässiga uttrycksformer, intressen och särskilda begåvningsdrag, t.ex. i
form av konstnärligt skapande uppmärksammas. Målet måste vara att stärka elevens
självkänsla, öka hans självkännedom och stimulera till ytterligare utveckling och
breddning av hans intresse och fallenheter”. (ASÖ 1970/71, Nr 36)

Den största skillnaden mellan de nya kvartsamtalen och de gamla skriftliga
betygen var hur eleven skulle bedömas inte om den skulle bedömas, men nytt
var även att samtalen skulle vara ett instrument till elevens självutveckling.
Skolöverstyrelsen kom även ut med en lista över vad som skulle samtalas om
vid kvartsamtalen:

- Trivsel i skolan
- Förhållande till kamrater och personal
- Samarbetsförmåga
- Självständighet i arbete
- Noggrannhet
- Arbetstakt
- Koncentrationsförmåga
- Uthållighet
- Ambition
- Intressen (SOU 1977:9, s.213)
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Den här uppräkningen är mest en förteckning över önskvärda egenskaper. Det
man  kan se är att en föreställning om den ideala eleven fortfarande lever kvar.

Läroplanen, Lgr 80, betonar vikten av samarbete mellan hemmet och skolan.
Där infördes åhörardagar, klassmöten var populära och kvartsamtalet var viktigt. 

På 1990-talet får vi en ny syn på kunskapsbegreppet och i och med Lpo-94 byts
kvartsamtalen ut mot utvecklingssamtalet (Adelswärd, Evaldsson, Reimers,
1997).

5.4 Utvecklingssamtal
Ordet utveckling i utvecklingssamtal ska uppfattas bokstavligt. Målsättningen
med samtalen är att hitta utgångspunkter för hur eleven ska fortsätta att
utvecklas. Utvecklingssamtalen ska ske i dialogform vilket betyder att lärare,
elev och förälder ska ha lika mycket utrymme i samtalet. Det betonas även att
deltagarna i samtalet ska ses som jämbördiga parter. Vid utvecklingssamtalen
sätter man gemensamt upp mål för eleven och bestämmer vem som har ansvar
för vad. Dessa mål följs sedan upp och utvärderas vid nästa samtal. På så vis blir
samtalen strukturerade (Adelswärd, Evaldsson, Reimers, 1997).

Utvecklingssamtalet ska hållas minst en gång per termin. Det ska bygga på
förtroende och ömsesidighet och syfta till öppna relationer. Det är viktigt att
samtala om vad som fungerar bra, vad som behöver förbättras och hur det ska
genomföras. Utvecklingssamtalet ska förberedas av både lärare, elev och
föräldrar. Elevens studieresultat i förhållande till målet ska tydligt framgå. Men
även den sociala utvecklingen måste diskuteras (Skolverket, 2001).

Utvecklingssamtalet bör struktureras på ett visst sätt med inledning, avslutning
och där emellan en dialog (Mehrens, 1998).

5.4.1 Hur kan läraren förbereda ett utvecklingssamtal?
Det är en hel del praktiska saker som man bör tänka på inför ett
utvecklingssamtal. Platsen för samtalet kan ha stor betydelse för hur samtalet
kommer att fortlöpa. Buckhöj-Bohman menar att klassrummet kan återuppväcka
negativa känslor hos föräldrarna från deras egen skolgång. Det är bättre att hitta
en så neutral plats som möjligt t.ex. ett grupprum eller något gemensamt
utrymme på skolan. Hon påpekar också att syskon inte ska vara med på
samtalen. Det är eleven som ska sättas i centrum och det är ett viktigt möte och
då bör man undvika störningsmoment som t.ex. ett småsyskon som kryper
omkring runt fötterna. En annan sak som man bör tänka på är hur
samtalsdeltagarna är placerade. Det får inte bli vi och dom. Ett runt bord är att
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föredra och gärna att alla i familjen inte sitter bredvid varandra (Buckhöj-
Bohman, 1995) Avståndet mellan personerna kan också ha betydelse. Ett för
stort avstånd kan försvåra kommunikationen och ett för litet avstånd kännas
jobbigt (Sellerfors, 1990).

En skriftlig inbjudan ska gå ut till föräldrarna i god tid före utvecklingssamtalet.
I den inbjudan ska det stå vilka som kommer att vara med vid samtalet. Det kan
vara så att det är mer än en lärare som kommer att deltaga och då är det viktigt
att föräldrarna får veta det. Det kan också vara så att läraren vill att båda
föräldrarna ska vara med på mötet och då är det bra om det står i inbjudan.

Föräldrarna ska även i förväg få veta vad det är som kommer att tas upp på
samtalet. Det är bra att skicka hem ett frågeformulär som elev och föräldrar
gemensamt fyller i och diskuterar och har med sig till samtalet. Då känner sig
föräldrarna bättre förberedda och hemmet hamnar inte i underläge. 

Läraren måste även förbereda sig mentalt inför samtalet. Det är viktigt att tänka
igenom vad som ska sägas och även på vilket sätt det ska sägas. Samtalet måste
ha en struktur och det är den som måste vara väl förberedd. Läraren ska även
tänka igenom vilken information den ska ha med sig om eleven. Det kan t.ex.
vara :

- det som bestämdes vid förra mötet
- målen för årskursen
- något som eleven har skrivit fritt
- information från andra lärare
- en enkät som eleven fyllt i om sin sociala situation
- skrivmaterial för det aktuella utvecklingssamtalet

Ett tips är att ha en mapp för varje elev och att bara ha med sig den till samtalet.
Då behöver man inte vara rädd för att visa det man har med sig. Om läraren
känner oro så kan den välja att ha med en kollega vid samtalet. Det är dock
viktigt att föräldrarna får veta om det i god tid. Samma sak gäller från hemmets
sida. Familjen kanske också kan behöva stöd i vissa fall och då kan de få ta med
sig någon som de känner förtroende för (Buckhöj-Bohman, 1995). 
Ellmin & Levén gör på ungefär samma sätt men kallar det för
portfoliometodiken. Portfolio är en mapp där läraren hela tiden dokumenterar
varje elevs resultat och sociala utveckling. Denna mapp visar sedan läraren upp
för föräldrarna på utvecklingssamtalen. På så sätt får man ganska enkelt en
helhetsbild av varje elev (Ellmin & Levén 1998).
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5.4.2 Ett utvecklingssamtals genomförande
Samtalets inledande minuter är avgörande för om det kommer bli ett lyckat och
avspänt samtal eller ej. Det är bra att inleda med lite allmänt prat som gör att
deltagarna får en bra övergång till det samtalet egentligen ska handla om
(Mehrens, 1998). Om den som leder samtalet märker att det är spänningar
mellan samtalsdeltagarna kan det vara bra att prata om något roligt som har hänt
eller hur det känns just nu (Kilbaum, Larson & Vingren, 1995 ).

Nästa steg kan vara att knyta an till det föregående samtalet, prata om vad som
bestämdes då och om de mål som sattes upp har nåtts. Sedan kan man prata om
vilka mål som finns för den årskurs som eleven går i nu. Därefter kan det vara
lämpligt att ge information från andra lärare. Efter det kan man samtala om
elevens sociala utveckling och till sist bestämma hur man ska gå vidare och
utforma mål som skrivs ner i ett utvecklingsprogram.

Läraren som i det här fallet är samtalsledare är ansvarig för samtalet. Hon eller
han måste se till att tiden hålls och att deltagarna håller sig till ämnet. Det är
viktigt att tänka på att undvika varför- frågor under ett utvecklingssamtal. Dessa
frågor är ofta sammankopplade med skuld. När man behöver ställa frågor om till
exempel ett problem så är det bättre att be föräldrarna förklara eller inleda frågan
med Vad? Hur? När?  eller Vem? När det handlar om kritik måste man lägga
fram den så att elev och föräldrar förstår att det är elevens handling som
kritiseras inte eleven som person (Mehrens, 1998). 

Det är väldigt viktigt att det blir ett samtal, att alla parter är jämbördiga och att
alla kommer till tals. Som lärare måste man lära sig att bli en bra lyssnare. Vi
måste lyssna aktivt både till det som sägs men även till det som inte sägs. Man
bör också tänka på hur man ställer frågor. De bör vara formulerade så att
föräldrar och elever kan svara utan att behöva gå i försvar. När målen för eleven
skrivs ner är det viktigt att det är lätta formuleringar som alla förstår och att alla
är delaktiga i de mål som sätts upp. Det är viktigt att eleven godkänner, förstår
och tror på möjligheten att uppnå målen. Man bestämmer även vem som
ansvarar för vad. Vad kan föräldrarna göra för att underlätta för barnet att nå det
här målet? Vad kan läraren göra? Vad måste eleven göra?

Som avslutning är det viktigt, att läraren kan göra en sammanfattning av
samtalet och se och känna efter så att alla deltagarna i samtalet är överens om
det som man bestämt. De sista orden som sägs kan vara viktigare än man tror
och det kan vara den stämning som är då, som stannar kvar. Därför kan det vara
bra att följa familjen till dörren och säga hej då ordentligt (Kihlbaum Larson &
Vingren, 1995).
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5.4.3 Utvärdering av ett utvecklingssamtal
Det är viktigt att utvärdera varje samtal, det ger erfarenheter och leder till
förbättringar i den mån det behövs. Det ska finnas ett samband mellan
utvecklingssamtalet och utvärderingen av samtalet ( Kilbaum, Larson &
Vingren, 1995 ). Utvecklingssamtal och utvärderingen av samtalet ”…är
beroende av varandra och man kan återigen hävda att utvecklingssamtal är ett
sätt att utbilda och ett sätt att leda undervisningen” (Kilbaum, Larson &
Vingren, 1995 ).

Efter varje samtal är det bra att ha lite tid för sig själv så man hinner tänka
igenom och reflektera över samtalet som varit. Det kan vara bra att tänka
igenom följande:

• Hur gick samtalet?
• Kom alla till tals?
• Uttryckte alla vad de egentligen tyckte och tänkte?
• Kom elevens starka och positiva sidor fram?
• Kom vi fram till realistiska mål?
• Vilken metod ska jag välja för att kunna ge det stöd eleven behöver?
• Hur ska jag organisera det arbetet?  (Buckhöj-Bohman, s 30, 1996).

Det är bra om även föräldrar och elever får möjlighet att utvärdera
utvecklingssamtalen någon gång per år (Buckhöj-Bohman, 1996).

5.4.4 Skillnader mellan utvecklingssamtal och kvartsamtal
Maltén menar att kvartsamtalet ofta handlade om envägskommunikation.
Läraren pratade till eleven eller föräldern. Det handlade alltså om att ge
information. Maltén kallar det här för kvantitativ information. Dagens
utvecklingssamtal bygger i stället på en kvalitativ dialog mellan lärare, elev och
föräldrar. Det gäller som lärare att prata till eleven, inte om eleven(Maltén,
1998).

En annan skillnad är att utvecklingssamtalet är mer fokuserat på framtiden. Man
sätter upp mål som ska göra att eleven utvecklas på bästa sätt. Dessa mål skrivs
ner under samtalets gång. Det är elev, förälder och lärare tillsammans som ska
komma fram till de här målen. Man klargör också vem som är ansvarig för vad.
Om t.ex. föräldrarna ska hjälpa till med läsning hemma så skriver man ner det i
målen (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997).

En annan skillnad är att elevens sociala utveckling är viktigare nu än vid
kvartsamtalet (Skolverket, 2001)
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6. Intervjuer
6.1 Lärarporträtt 1
Jag har intervjuat en lärare som tjänstgör i år 4-6 och som har arbetat som lärare
i 32 år.
Hennes fiktiva namn är Klara.

Hur förbereder du ett utvecklingssamtal?
Det första Klara gör är att skicka ut en inbjudan (bilaga2) där hon ger en tid till
samtalet. Om inte tiden passar får föräldrarna höra av sig till Klara och då står
det ett sista datum för det. På inbjudan står det även vad som sägs i läroplanen
om utvecklingssamtal och klart och tydligt vilket syftet med samtalen är. 
Ibland får även eleven hem en enkät som ska fyllas i tillsammans med
föräldrarna. Någon gång har eleverna även fått en enkät som de fyller i, i skolan.
Enkäterna kan se lite olika ut. Klara tycker att de allra flesta tar enkäterna på
allvar och fyller i dem seriöst. Utifrån den här enkäten kan det ofta bli en
givande diskussion under samtalet. Enkäterna handlar mycket om elevens
sociala situation i skolan. Klara tycker att den delen är väldigt viktig.
Före samtalen tittar hon igenom elevens böcker ordentligt och hon tittar även på
provresultat. Hon påpekar att det är viktigt att ha mycket dokumentation om
varje elev att visa upp under utvecklingssamtalet. Klara skriver ner lite om hur
det går för eleven i varje ämne. Hon tar även kontakt med andra lärare såsom
slöjd- och musiklärare så att de får berätta om hur varje elev fungerar i deras
ämne. 

Hur genomför du ett utvecklingssamtal?
Vid varje utvecklingssamtal skriver man ner vad eleven behöver träna lite extra
på i form av ett utvecklingsprogram. Där skriver man ner tydliga konkreta mål
för det som eleven behöver bli bättre på och sedan bestämmer man vem som är
ansvarig för vad. Klara inleder varje samtal med att gå igenom det som
bestämdes vid föregående samtal och tittar på om målen har uppfyllts. Därefter
redovisar Klara varje ämne under samtalets gång. Hon poängterar att det är
viktigt att fråga eleven vad den tycker så att eleven verkligen blir delaktig i
samtalet. 

Sedan sätter man upp nya mål som ska skrivas ner i utvecklingsprogrammet och
vem som är ansvarig för att dessa mål ska uppnås.

Hur utvärderar du ett utvecklingssamtal?
Klara blev lite fundersam och undrade om hon egentligen utvärderar samtalen,
men sedan kom hon på att hon diskuterar med den andra klassläraren om hur
samtalet varit.
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Hur förberedde du ett kvartsamtal?
 Klara fokuserade mer på kunskaper när hon förberedde kvartsamtalen. Hon
skickade inte ut någon enkät och funderade inte lika mycket på hur de skulle
prata om elevens sociala utveckling.

Hur genomförde du ett kvartsamtal?
Här redogjorde Klara för hur det gick i de olika ämnena. Tiden var ju bara en
kvart så det var bäst att snabba på. Man frågade inte föräldrarna så mycket om
vad de tyckte och det var ju inte ens säkert att eleven var med vid kvartsamtalen. 

Hur utvärderade du ett kvartsamtal?
 Klara tror inte att hon utvärderade de här samtalen.

Kan du se några skillnader mellan de olika samtalsformerna? I så fall vilka?
Vid utvecklingssamtalen är det ett krav att eleven är närvarande och delaktig.
Även föräldrarna är mycket mer delaktiga och man försöker engagera
föräldrarna mer i de samtal som man har idag. Man utgår från barnen på ett helt
annat sätt vid utvecklingssamtalen än vid kvartsamtalen. Idag är samtalen minst
30 minuter, kvartsamtalen var bara 15 minuter.  

Tycker du att de båda samtalen fungerar lika bra? Berätta!
Klara tycker att dagens samtal är mer givande men hon  säger också att det beror
mycket på föräldrarnas inställning till skolarbetet. De som inte tycker att det är
så viktigt kan uppfatta de här samtalen som jobbiga.

6.2 Lärarporträtt 2
Intervju med lärare som har arbetat i 28 år. Hon arbetar nu i år 4-6 men har
tjänstgjort många år i år 1-3 också.
Hennes fiktiva namn är Karin.

Hur förbereder du ett utvecklingssamtal?
Det första Karin gör är att skicka ut en inbjudan. Eftersom hon arbetar på samma
skola som Klara så är det samma blankett som skickas ut.(bilaga2)
Sedan tittar Karin igenom varje elevs resultat från prov och läxförhör. Eleverna
får fylla i en självskattningsblankett som handlar om elevens sociala situation i
skolan. När eleverna går i år 6 får de fylla i en enkät som handlar om hela
”mellanstadietiden”. Vissa gånger låter även Karin föräldrarna fylla i någon
form av enkät inför samtalet.

Före varje samtal skriver Karin ner lite om hur hon uppfattar elevens kontakt
med vuxna, elevens koncentrationsförmåga, uthållighet, kamratrelationer,
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elevens självförtroende, ambition och ansvar. Hon skriver även om varje ämne
och hör sig för med slöjd- och musiklärarna om  hur det fungerar där.

Hur genomför du ett utvecklingssamtal?
 Karin börjar med att prata lite allmänt runt eleven, frågar eleven hur den trivs
osv. Sedan går man igenom den självskattningsblankett som eleven fyllt i. På så
vis får man en helhetsbild av eleven och sätter verkligen eleven i centrum. Sedan
går man över och tittar på de mål som man satte upp vid det föregående
utvecklingssamtalet. Man pratar om hur det har varit att arbeta mot det här
målet, om det fungerat bra eller om det har känts jobbigt. Efter det kommer man
tillsammans överens om nya mål som skrivs ner.

Karin påpekar att det är viktigt att inleda och avsluta varje samtal i en positiv
anda. Det gör att eleven och föräldrarna förhoppningsvis ser fram emot nästa
samtal i stället för att tycka att det är olustigt att gå till samtalet.

Karin tycker även att det är viktigt att ha dokumenterat material att visa för
föräldrarna.

Hur utvärderar du ett utvecklingssamtal?
Karin tittar igenom det som har skrivits i utvecklingsprogrammet och funderar
över om samtalet kändes bra och om det blev som hon hade föreställt sig det.

Hur förberedde du ett kvartsamtal?
 Karin förberedde kvartsamtalet på samma sätt som hon förbereder
utvecklingssamtalen.

Hur genomförde du ett kvartsamtal?
Även här säger Karin att samtalen är lika förutom att tiden var kortare vid
kvartsamtalen.

Hur utvärderade du ett kvartsamtal?
Karin kan inte se någon skillnad här heller.

Kan du se några skillnader? I så fall vilka?
Karin säger att det är längre samtal i dag och att barnet måste delta.

Tycker du att de båda typerna av samtal fungerade lika bra? Berätta!
Karin tycker att de båda samtalen fungerade lika bra och att hon redan vid
kvartsamtalen tyckte att elevens sociala situation var viktig att prata om.
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6.3 Lärarporträtt 3
Jag har intervjuat en kvinnlig lärare som arbetar i år 4-6 och som har arbetat i 30
år.
Hennes fiktiva namn är Stina.

Hur förbereder du ett utvecklingssamtal?
Stina skickar ut samma inbjudan som de andra lärarna. I samband med inbjudan
brukar Stina även meddela att om det är något speciellt som föräldrarna vill ta
upp under samtalet så är det bra om de skriver ner det och lämnar till henne.
Inför varje samtal låter Stina eleverna fylla i någon form av enkät. Hon brukar
variera sig lite och använder inte samma varje gång. 
   Sedan sammanställer hon det material som hon har om varje elev och
kontaktar de lärarna i de ämnen som hon inte själv undervisar i.

Hur genomför du ett utvecklingssamtal?
Stina menar att elevens sociala utveckling är en förutsättning för att eleven ska
fungera i skolan och kunna ta till sig skolarbetet. Därmed fokuserar hon mycket
på den sociala delen av skolsituationen. Naturligtvis tar hon även upp varje
ämne för sig och berättar hur det går. Sedan tittar man på de mål som sattes upp
vid föregående samtal. Man pratar om det lite grann och sedan skriver man ner
nya mål.

Hur utvärderar du ett utvecklingssamtal?
Eftersom Stina delar klassen med en annan lärare så blir det naturligt att de
diskuterar samtalen och det blir ju då en slags utvärdering, säger Stina. 

Hur förberedde du ett kvartsamtal?
Stina förberedde kvartsamtalen ungefär på samma sätt som utvecklingssamtalen.
Men eftersom tiden var knapp så kunde man inte få med lika mycket.
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Hur genomförde du ett kvartsamtal?
Stina upplever att det var mer fokuserat på varje ämne och kunskaper på grund
av att tiden var så knapp.

Hur utvärderade du ett kvartsamtal?
Stina säger att det inte fanns tid till så mycket eftertanke. Hon bokade ofta in
många samtal efter varandra och på så sätt rullade det bara på.

Kan du se några skillnader? I så fall vilka?
Man har mycket mer tid till sitt förfogande nu. Nu skriver man ner tydligare mål
och vem som ansvarar för vad. Stina ägnar mer tid åt elevens sociala situation
idag än tidigare.

Tycker du att de båda typerna av samtal fungerade lika bra? Berätta!
Stina upplever utvecklingssamtalen som mer givande än kvartsamtalen.
Utvecklingssamtalen känns seriösare och Stina tror att även elever och föräldrar
känner så. Under kvartsamtalen skrev man inte något utvecklingsprogram för
varje elev, Stina tycker att det är ”jättebra” att man gör det idag. Det är även
lättare att få föräldrarna att känna sig delaktiga och betydelsefulla vid
utvecklingssamtalen.

6.4 Lärarporträtt 4
Jag har intervjuat en kvinnlig lärare i år 4-6 som har arbetat i 20 år.
Hennes fiktiva namn är Barbro

Hur förbereder du ett utvecklingssamtal?
Det första som görs är att en inbjudan skickas ut,
sedan ger Barbro alltid ut en enkät som eleverna får fylla i hemma tillsammans
med sina föräldrar. Enkäten handlar om elevens hela skolsituation. Barbro
upplever att det är bättre att eleverna fyller i enkäten hemma. Då påverkas de
inte av varandra och de vågar oftast svara ärligt. 

Barbro har en mapp för varje elev där hon sammanställer de olika ämnena. Hon
tar med läxförhör, resultat, någon skrivuppgift som eleven gjort och annat som
hon vill visa under samtalet. Hon pratar även med andra lärare som undervisar
elever i hennes klass.

Hur genomför du ett utvecklingssamtal?
Barbro inleder alltid med något allmänt positivt så att alla känner sig så lugna
och trygga som möjligt. Sedan går hon igenom enkäten som eleven har fyllt i
och hon påpekar att det hela tiden är eleven som står i centrum.
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Efter det tar hon upp lite om varje ämne och visar det som hon har samlat i sin
mapp. Sedan tittar man tillsammans på de mål som sattes upp vid föregående
samtal och diskuterar hur det har varit att arbeta med det som man skrev ner då.
Nya mål sätts sedan upp och det är viktigt att alla har klart för sig vem som är
ansvarig för att de här målen uppfylls.

Barbro tar också upp att det är viktigt att avsluta varje samtal på ett bra sätt. Hon
brukar försöka knyta ihop säcken genom att sammanfatta vad som sagts och än
en gång poängtera något positivt. Men, säger hon, det får för den skull inte bli så
att det känns som att man glömt bort det som kanske har varit ett problem.
Samtidigt som man säger något positivt mot slutet så kan man även påpeka
något ”allvarligt”.

Hur utvärderar du ett utvecklingssamtal?
Barbro funderar en stund sedan säger hon att hon är ganska dålig på att
utvärdera. Till nästa termin ska hon tänka ut en strategi för hur hon kan
utvärdera sina samtal.

Hur förberedde du ett kvartsamtal?
Efter som tiden var kortare vid kvartsamtalet så blev det mest att jag
sammanställde de olika ämnena. 

Hur genomförde du ett kvartsamtal?
Barbro berättar att det mest var hon som pratade. Eleven och föräldrarna satt
mest passiva och lyssnade. Tiden var så knapp att man inte hann diskutera så
mycket utan det blev mest att läraren gav information. Barbro säger att hon
naturligtvis tog upp den sociala delen av skolsituationen om det var något
speciellt, men det hörde inte till det vanliga.

Hur utvärderade du ett kvartsamtal?
Barbro utvärderade inte kvartsamtalen utan de gick som på löpande band.

Kan du se några skillnader? I så fall vilka?
I dag har man mycket mer tid till sitt förfogande. Det blir ett lugnare klimat.
Idag sätts eleven i centrum och man för ett samtal mellan läraren, eleven och
föräldrarna. Det sociala är mycket mer betydelsefullt idag. Man skriver ner
tydliga mål för varje elev. Vid kvartsamtalen skrev man bara ner något runt de
elever som var svaga eller stökade mycket t ex.

Tycker du att båda typerna av samtal fungerade lika bra? Berätta!
Barbro upplever utvecklingssamtalen som mycket bättre. Det känns mycket
seriösare i dag och det ger definitivt mer. Barbro upplever att de flesta föräldrar
är positivt inställda till utvecklingssamtalen och även de känner nog att samtalen
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ger något. Barbro får även uppfattningen att eleven känner sig viktigare och att
det är eleven som är i centrum. 
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7. Analys av resultat
7.1 Förberedelser inför ett utvecklingssamtal
Alla fyra lärarna skickade ut en likadan inbjudan inför utvecklingssamtalet. Den
hade arbetats fram på skolan och de som ville kunde använda sig av den. På den
står det tydligt vad läroplanen säger om utvecklingssamtal och vilket syftet är
med samtalen. Där står också tid, datum, lokal och namn och telefonnummer
som man kan ringa om man har förhinder. Ingen av lärarna upplevde att det var
krångligt att få föräldrarna att komma på utvecklingssamtalen och det var oftast
inte så många som försökte ändra på tiden.

 En annan sak som var gemensam vid förberedelserna var att eleverna fick fylla i
en enkät. Den handlar oftast om elevens sociala situation i skolan. Alla fyra
lärarna tyckte att det var ett bra diskussionsmaterial. Det var en lärare som
numera alltid lät eleverna fylla i enkäten hemma för hon trodde att det blev mer
trovärdiga svar då.

Samtliga lärare sammanställde resultat och läxförhör i de olika ämnena, men det
var bara en som sa att hon hade en speciell mapp till varje elev, där hon
dokumenterade det som var viktigt för varje elev.

Alla lärare tog kontakt med slöjd- och musiklärarna för att höra hur det går i
deras ämnen.

7.2 Genomförande av utvecklingssamtal
Två av lärarna påpekade att det var viktigt hur samtalet inleddes. En sa att det
skulle vara i en positiv anda så att alla kände sig lugna och trygga. Den andra sa
att man börjar att prata lite allmänt och frågar hur eleven trivs i skolan. 

Den sociala utvecklingen tog alla fyra lärarna upp och berättade att de utgår från
enkäten som har fyllts i när de pratar om hur eleven fungerar socialt.

Alla lärarna skriver utvecklingsprogram för alla elever. De går igenom vad som
bestämdes på förra samtalet och kontrollerar om de målen har uppfyllts och
sedan sätter de upp nya mål.

Det är bara två av de fyra lärarna som säger att det är viktigt hur man avslutar ett 

samtal. En av dem säger att det ska ske i en positiv anda och den andra säger att
för att alla ska må bra är det viktigt att avsluta med något positivt men för den
skull inte släta över det allvarliga.
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7.3 Utvärdering av utvecklingssamtal
Två av lärarna delar klassen med en kollega så de diskuterar samtalen med
varandra. En av lärarna säger att hon tittar igenom utvecklingsprogrammet och
funderar över om samtalet kändes bra och om det blev som hon föreställt sig det.
En av de intervjuade medger att hon är dålig på att utvärdera och ska fundera på
det till nästa termin.

7.4 Förberedelser inför ett kvartsamtal
Två av de intervjuade fokuserade på elevens kunskaper i de olika ämnena när de
förberedde samtalen. En påpekade att det berodde mycket på att tiden var så
knapp. En sa att hon förberedde kvartsamtalen på precis samma vis som
utvecklingssamtalen. En annan sa att hon gjorde på ungefär samma sätt men att
hon inte fick med lika mycket, eftersom tiden var kortare.

7.5 Genomförande av kvartsamtal
Tre av de intervjuade fokuserade mest på ämneskunskaperna. Den fjärde
berättade att hon gjorde samma sak som vid utvecklingssamtalen men inte lika
ingående eftersom tiden var kortare. En av de fyra tog upp att det nästan bara var
läraren som pratade och det blev på så vis ingen dialog utan bara information.

7.6 Utvärdering av kvartsamtal
Tre stycken av fyra utvärderade inte kvartsamtalen. Den fjärde berättar att hon
utvärderade kvartsamtalen på samma vis som utvecklingssamtalen, genom att
fundera och titta på vad man kommit överens om under samtalet.

7.7 Skillnader mellan utvecklingssamtal och kvartsamtal
Det var två saker som alla fyra tog upp, nämligen att eleven är tvungen att vara
med vid utvecklingssamtalen, vilket den inte behövde vid kvartsamtalen och att
utvecklingssamtalet varar under längre tid. En av lärarna sa att förlängningen av
tiden förde med sig et lugnare klimat under samtalet. 
Två av de tillfrågade pratade om att föräldrarna är mer delaktiga vid
utvecklingssamtalen. Två stycken tog upp att målen som sätts upp vid
utvecklingssamtalen är tydligare. Tre stycken poängterade att det avsattes mer
tid idag till att diskutera varje elevs sociala situation. 
Att eleven ska vara i centrum vid utvecklingssamtalen var det två av de fyra
lärarna som sa.

7.8 Uppfattades de olika samtalsformerna som lika bra?
Tre stycken av fyra tycker att dagens utvecklingssamtal är mycket mer givande
än gårdagens kvartsamtal. De motiverar det med att föräldrarna är mer delaktiga,
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utvecklingssamtalen känns seriösare, eleven känner sig nog mer betydelsefull
och att man idag skriver utvecklingsprogram för varje elev.
Den fjärde tycker att de båda samtalen fungerar lika bra och påpekar att hon
tyckte att elevens sociala situation var lika viktig på kvartsamtalens tid som
idag.
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8. Diskussion
8.1Förberedelser inför ett utvecklingssamtal
Vad gäller förberedelser inför ett utvecklingssamtal så tycker jag att litteraturen
har tagit upp en del viktiga saker som de lärare jag intervjuat inte tagit upp.
Buckhöj-Bohman menar att det är av betydelse i vilken lokal man genomför
utvecklingssamtalen och hur man sitter. Hon påpekar vidare att det finns
föräldrar som, beroende på vad de har i sin ryggsäck, kan tycka att det är
obehagligt att sitta i klassrummet. Hon menar att det är bra om man kan sitta på
en så neutral plats som möjligt. Det är även viktigt att man inte delar upp sig så
läraren sitter mitt emot eleven och föräldrarna. Det kan man lösa genom att t ex
sitta kring ett runt bord (Buckhöj-Bohman, 1995). Jag anser att det här är väldigt
viktigt och ska tänka på det när jag själv ska ha utvecklingssamtal.

En annan sak som Buckhöj-Bohman tar upp är att det är bra att ha en särskild
mapp för varje elev, så att man inte har med sig dokument som inte den elev och
förälder som är på samtalet bör se (Buckhöj-Bohman, 1995). En av de lärare
som jag intervjuade använde sig av den här metoden och det tycker jag verkar
bra. Ett lätt sätt att hålla ordning på alla papper.  

Det är viktigt att skicka ut en inbjudan i god tid och att det där står var samtalet
ska äga rum och vilka som ska vara med vid samtalet. De lärare som jag
intervjuade använde sig av samma inbjudan. Jag tycker att den var mycket bra
eftersom det klart och tydligt står vilket målet med utvecklingssamtalet är och
även vad läroplanen säger.  

Litteraturen och de lärare som jag har intervjuat är överens om att det är bra att
elever och föräldrar fyller i någon form av enkät inför samtalet. Det gör att de
känner sig mer delaktiga i samtalet. Jag tror att det är bra med en enkät både för
mig och elev och föräldrar. Det är bra att ha ett diskussionsunderlag och sedan
tycker jag att det kan vara bra att spara sådana här enkäter för att gå tillbaka
senare och se hur eleven utvecklats och förändrats (Buckhöj-Bohman,1995).

8.2 Genomförande av utvecklingssamtal
Det förvånar mig lite att det bara är två av fyra intervjuade som tar upp att det är
viktigt hur man inleder ett samtal. I litteraturen står det att för att samtalet ska bli
så bra och givande som möjligt är det viktigt att inleda på ett bra sätt, kanske
genom att prata allmänt någon minut. Det gör ofta att spänningar och nervositet
släpper och det är då lättare för elev och förälder att ta till sig samtalet (Mehrens,
1998). En av de intervjuade pratar om en ”positiv anda”. Det känns rätt för mig.
Jag hoppas kunna skapa en positiv anda under mina kommande
utvecklingssamtal. I övrigt vad gäller genomförande av samtal tror jag att
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litteraturen och dem som jag har intervjuat har en samsyn.  Man går ofta tillbaka
och tittar på vad som bestämdes under föregående samtal, och om de målen
uppnåtts. Man pratar om hur det går i de olika ämnena, även de ämnen som de
har någon annan lärare i. Sedan sätter man upp nya mål. Det är lite olika var
diskussionen av enkäten kommer in och det tror jag inte har så stor betydelse.
Det viktiga är att det får ta den tid som  behövs för att gå igenom enkäten.

8.3 Utvärdering av utvecklingssamtal
Jag tycker att lärarna inte riktigt tar utvärdering på allvar. En av de intervjuade
sa att hon funderade lite efteråt och kanske pratade med klasslärarkollegan men
det var ingen som hade någon struktur på någon form av utvärdering. Jag tror att
det är ett måste. För att utvecklingssamtalen ska kunna bli bättre måste de
utvärderas. Vad beror det på att de lärare som jag intervjuade inte utvärderar?
Jag vet inte riktigt, men jag fick känslan av att de tyckte att de var så säkra på
sina samtal att det inte fanns så mycket att fundera kring. Men om de tänker i de
banorna tror jag att risken är stor att de slutar att utvecklas.  

Här är några förslag på frågor:

• Hur gick samtalet?
• Kom alla till tals?
• Uttryckte alla vad de egentligen tyckte och tänkte?
• Kom elevens starka och positiva sidor fram?
• Kom vi fram till realistiska mål?
• Vilken metod ska jag välja för att kunna ge det stöd eleven behöver?
• Hur ska jag organisera det arbetet?  (Buckhöj-Bohman, s 30, 1996).

Det är bra om även föräldrar och elever får möjlighet att utvärdera
utvecklingssamtalen någon gång per år (Buckhöj-Bohman, 1996).

8.4 Skillnader mellan utvecklingssamtal och kvartsamtal

Tiden för utvecklingssamtal är längre än för kvartsamtalet. De lärare jag
intervjuade tog upp det här som något positivt. När det var frågan om
kvartsamtal blev det gärna så att läraren enbart informerade eleven och
föräldrarna. Idag bygger samtalen på en ömsesidig dialog (Merhens, 1998).

Det som är intressant är att tre av fyra lärare som jag intervjuade tycker att det är
mycket bättre med utvecklingssamtal än kvartsamtal för att det är mer
strukturerat, ger mer, har ett klarare syfte och påpekar att elever och föräldrar är
mer delaktiga. Under min egen skoltid var jag på kvartsamtal. Jag kommer ihåg
att jag tyckte att det var meningslöst att gå dit och lyssna på läraren som
redovisade hur det gick i de olika ämnena. Det visste  jag redan. Där var det inte
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frågan om någon diskussion. Oturligt nog har jag inte varit med på något
utvecklingssamtal men jag känner efter det jag läst och genom mina intervjuer
att det har skett en stor utveckling.  Utvecklingssamtalen känns verkligen
meningsfulla, och jag hoppas verkligen att de elever och föräldrar som jag
kommer att ha samtal med kommer att tycka att det är något värdefullt.

8.5 Avslutande kommentar
Jag tycker att jag har lärt mig mycket genom det här arbetet. Jag kände mig
ganska osäker inför kommande utvecklingssamtal innan jag började skriva. När
jag nu skriver den här avslutande kommentaren har jag genomfört ett antal
utvecklingssamtal eftersom jag har börjat arbeta som klasslärare. Jag känner att
jag har haft stor nytta av mitt arbete. Det som jag nu tycker är svårast är att vara
rak och tydlig, mot föräldrarna, när det är något som är lite problematiskt att ta
upp. Det är lätt att linda in det man vill säga lite för mycket. Det hade varit bra
att få med fler frågor i intervjuerna som belyser dessa svårigheter.

Jag fick känslan av de lärare som intervjuades har samma typ av samtal nu som
de hade när de började arbeta som lärare. Detta skrämmer mig lite. Det måste
ske en fortbildning och utveckling inom utvecklingssamtal. Det är inte så
konstigt om samtalen är som de förutvarande kvartsamtalen om lärarna inte får
möjlighet eller ser till att utveckla sig inom det här ämnet. Jag anser att för både
min, mina elevers och skolans skull är det oerhört viktigt att hela tiden försöka
utveckla sig som lärare.

Jag är medveten om att man inte kan dra några slutsatser av mina intervjuer
eftersom de är för få, men det jag ville få reda på var hur man kunde förbereda,
genomföra och utvärdera ett fungerande utvecklingssamtal. Jag ville även ta
reda på hur lärare uppfattar skillnaderna mellan kvartsamtal och
utvecklingssamtal. Jag tycker att jag har fått reda på det som jag ville med det
här arbetet. Det som jag upplevde som svårast var att genomföra intervjuerna.
Det var svårt att komma på bra följdfrågor och jag kände när jag sammanställde
intervjuerna att det var lite tunt. Som sagt, jag har lärt mig en hel del och ser
fram emot att lära mig att bli en duktig samtalare!
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Intervjufrågor Bilaga 1

- Hur förbereder du ett utvecklingssamtal?
- Hur genomför du ett utvecklingssamtal?
- Hur utvärderar du ett utvecklingssamtal?
- Hur förberedde du ett kvartsamtal?
- Hur genomförde du ett kvartsamtal?
- Hur utvärderade du ett kvartsamtal?
- Kan du se några skillnader? I så fall vilka?
- Tycker du att båda typerna av samtal fungerade lika bra? Berätta!


