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Syftet med det här arbetet är att undersöka hur utvecklingssamtalet presenteras i forskningen och hur några lärare tänker 
kring detta samtal. Dessutom diskuteras hur lärarnas uppfattningar om utvecklingssamtal överensstämmer med 
forskningens presentation. Fem låg- och mellanstadielärares tankar beskrivs efter en genomförd intervjuundersökning 
läsåret 03/04, en undersökning vars resultat har analyserats med kvalitativa metoder. Resultatet visar att lärarna idag till 
stor del genomför utvecklingssamtalen på ett sätt som stämmer överens med litteratur och styrdokument. Den stora 
skillnaden som finns är den att lärarna hellre genomför sina utvecklingssamtal i klassrummet för att eleven är trygg där. 
Medan litteraturen menar att man inte bör vara där för föräldrarnas skull, som kan tänkas ha negativa känslor från sin 
egen skoltid. Resultatet visar också att det skett en utveckling av utvecklingssamtalen sedan de tidiga undersökningarna 
gjordes och fram till idag. 
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SAMMANFATTNING 
�
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur utvecklingssamtalet presenteras i forskningen 
och hur några lärare tänker kring detta samtal. Dessutom diskuteras hur lärarnas 
uppfattningar om utvecklingssamtal överensstämmer med forskningens presentation. Fem 
låg- och mellanstadielärares tankar beskrivs efter en genomförd intervjuundersökning läsåret 
03/04, en undersökning vars resultat har analyserats med kvalitativa metoder. Resultatet visar 
att lärarna idag till stor del genomför utvecklingssamtalen på ett sätt som stämmer överens 
med litteratur och styrdokument. Den stora skillnaden som finns är den att lärarna hellre 
genomför sina utvecklingssamtal i klassrummet för att eleven är trygg där. Medan litteraturen 
menar att man inte bör vara där för föräldrarnas skull, som kan tänkas ha negativa känslor 
från sin egen skoltid. Resultatet visar också att det skett en utveckling av utvecklingssamtalen 
sedan de tidiga undersökningarna gjordes och fram till idag. 
 
 
Nyckelord: 
Utvecklingssamtal, förberedelse, genomförande, uppföljning, grundskola, lärarforskning 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Under min lärarutbildning fick jag möjlighet att välja en specialpedagogikkurs på 10 poäng, 
där det ingick ett litet moment om att leda utvecklingssamtal. Vi fick prova på de olika 
rollerna som lärare, elev och förälder medan de resterande i gruppen (som bestod av fem 
personer) fick vara observatörer. Sedan spelade vi in samtalen på video för att kunna 
diskutera dem utifrån det som observatörerna såg. Vad vi märkte var hur svårt det faktisk var 
att hålla samtalet igång och få eleven och föräldern delaktig. Under kursen kom jag till insikt 
om att detta med utvecklingssamtal är oerhört viktigt. Jag såg då min chans att få fördjupa 
mig i detta ämne genom att skriva ett examensarbete just om utvecklingssamtal.  
 
Det är först som färdig lärare man är med och medverkar i ett utvecklingssamtal och då ska 
man dessutom vara den som leder samtalet samt förbereda, genomföra och utvärdera det i 
samspel med eleven och föräldrarna. Det är ingen lätt uppgift man har utan utbildning i 
ämnet. För att känna mig tryggare i min roll som samtalsledare valde jag därför att fördjupa 
mig i utvecklingssamtalet. Jag hoppas även kunna inspirera andra lärarstuderande och ge dem 
en inblick i vad det är för samtal som vi har ansvar för att genomföra ett stort antal av per 
termin.  
 

Syfte 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur utvecklingssamtalet presenteras i forskningen och 
hur några lärare i grundskolan tänker kring detta samtal. Dessutom vill jag diskutera hur 
lärarnas uppfattningar om utvecklingssamtal överensstämmer med forskningens presentation. 
 

Frågeställningar 
 
��Vad säger litteraturen om utvecklingssamtal? 
 
��Hur beskriver lärarna utvecklingssamtalet? 
 
��Vilka likheter och skillnader finns? 
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LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta kapitel presenteras vad de olika styrdokumenten säger om utvecklingssamtal och vad 
den skrift säger som skolverket fick i uppdrag av regeringen att ge ut i samband med att den 
nya läroplanen kom. Det var då man gick över från de tidigare kvartsamtalen till dagens 
utvecklingssamtal. Som man kan höra på namnet så handlar det om någon slags utveckling. 
Jag kommer att belysa vad litteraturen menar är viktiga inslag i ett utvecklingssamtal, samt 
presentera några av de utvärderingar som gjorts. 
  

Skolans styrdokument 
Jag vill här visa vad som står skrivet om utvecklingssamtal i de styrdokument som lärarna har 
att följa.  
 
I skollagens 4 kap 2 § står det att: 

Eleven skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av 
elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad.1 

 
I grundskoleförordningens 7 kap 2§ står det att:  

Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. 
Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur 
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). 

På begäran av en vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till utvecklingssamtalet lämna 
skriftlig information om elevens skolgång. Sådan information får dock inte ha karaktären av 
betyg. 

Utvecklingssamtal skall i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 §.2 

 
I Lpo 94 2.7 står det att: 
 

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  

                                                 
1 Werner, L. (2002). Grundskolans regelbok 2002/2003. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. (s.23) 
2 Werner, L. (2002). Grundskolans regelbok 2002/2003. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. (s. 83-84) 
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�� vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 
förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

�� Fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i 
studierna3 

Skolverkets skrift om utvecklingssamtal 
I samband med att man slutade med kvartsamtal och i stället började med utvecklingssamtal, 
fick skolverket i uppgift av regeringen att ge ut en skrift om detta nya samtal. Bytet av namn 
innebar även en stor förändring av samtalets innehåll och utförande. I skriften sammanfattar 
man på vilket sätt utvecklingssamtalet ska vara en mötesplats för de olika parterna. Här följer 
punkterna: 
 
Utvecklingssamtal för eleven 

��Göra sig hörd 
��Få lärare och föräldrar att lyssna till glädjeämnen och svårigheter 
��Lämna synpunkter 
��Framföra önskemål 
��Ta upp känsliga ämnen 
��Intresset för just den här eleven 
��Vuxna bemöter eleven med respekt och äkta vilja att vara ett stöd 

 
Utvecklingssamtal för föräldrarna 

��En mer personlig kontakt med läraren 
��Kan vara en ny upplevelse att höra sina barn prata om sin skolsituation och 

undervisning 
��Tillfälle att ställa sina frågor och tala om sina förväntningar på skolan 
��Får en mer nyanserad och realistisk bild av det som händer i skolan, vilka mål skolan 

har för undervisningen och för verksamheten 
��Om samtalet präglas av öppenhet och förtroende så kan de själva reflektera över vad 

de som föräldrar kan göra föra att stötta sitt barn i skolarbetet.  
 
Utvecklingssamtal för läraren 

��Mer nyanserad bild av eleven, bättre förståelse för elevens arbetsinsatser 
��Ta del av elevens behov, förutsättningar och framtidsdrömmar 
��Kritiskt granska sig själv genom att ställa sig frågor som: Passar min uppläggning av 

undervisning den här eleven? Kan den bli bättre? Lämnar jag utrymme för eleven att 
vara med? Har jag lyssnat på vad den här eleven och de här föräldrarna har att säga?4 

 
En annan viktig sak som tas upp är att grunden för samtalet är att både eleven och föräldrarna 
känner till målen för skolans verksamhet och innehåll i läroplanen, kursplanen och den lokala 
arbetsplanen. Alla ska ha fått chansen att komma väl förberedda, veta varför och kring vad 
man ska samtala. Alla som ska vara med bör kunna påverka uppläggningen. Var och en ska 
fundera på vad de vill ta upp. Utvecklingssamtalet ger lärare, elev och föräldrar en möjlighet 
till personlig kontakt, vilket kan hjälpa eleven att få en bättre skolgång och utbildning. 
 

                                                 
3 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. (1998). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
4 Skolverket. (1995:178). Utvecklingssamtal. En mötesplats för elev – föräldrar – lärare. Uddevalla: 
MediaPrint, Uddevalla AB. (s. 10-11) 
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Josefsson sammanfattar i sin artikel Skolverkets informationsmaterial i följande nyckelord, 
som han och Ellmin också använde sig av i sin enkätundersökning: 
 

- jämbördighet (förberedelser) 
- ömsesidighet (ömsesidig information och ömsesidiga åtaganden) 
- framåtblick (målformulering, uppföljning, utvärdering) 
- utveckling (elevens utveckling, mål, kursinnehåll, kravnivå, åtgärdsprogram)5 

 

Historik 
Att leda utvecklingssamtal har sina rötter i USA där Frederick Taylor strax efter sekelskiftet 
började intressera sig för den enskilda människans arbetsprestationer. Människorna skulle 
anpassas till arbetsprocessen och organisationen men inte vise versa. Under 1950- och 60-
talet använde man sig av skattningsskalor där chefen bedömde sina medarbetare efter deras 
prestationer och personlighet. Dessa bedömningar var hemliga, även för den som blev 
bedömd. Senare kom man fram till att den anställdes prestationer inte bara berodde på hans 
kunskaper, färdigheter och egenskaper utan också på miljön. Hur är chefen som arbetsledare? 
Hur fungerar arbetsgruppen? Var man hamnade på skalan säger ofta lika mycket om chefen 
som om medarbetarna. Synen på människan ändrades från att hon var en maskin som skall 
styras av andra till att hon blev en medarbetare vars intressen måste tas tillvara likaväl som 
verksamhetens. 6 ”I Sverige har samtalen utvecklats till att vara en öppen dialog kring 
gemensamma målsättningar medan det i USA fortfarande uppfattas mer som chefens samtal 
med medarbetaren”7. 
 
I 1962- års läroplan stod det att hemmet och skolan skulle ha närmare kontakt med varandra.8 
Detta rekommenderades att ske genom en kontaktbok. Betyg fanns dock fortfarande kvar på 
låg- och mellanstadiet då. I början av 1970-talet togs detta bort och det blev ett ökat intresse 
för samtal. I Lgr 80 står det att skolan är skyldig att ta kontakt med föräldrarna till samtliga 
barn två gånger per läsår, men hur dessa kontakter skulle gå till beskrivs inte. Detta är en 
beskrivning av det som vi då kallade kvartsamtal. På 1990-talet ersattes kvartsamtalet av 
utvecklingssamtalet. Det skrevs då också in i grundskoleförordningen att utvecklingssamtalet 
skall vara skolans viktigaste sätt att informera och informeras om elevens utveckling och 
skolgång. Målsättningen med namnbytet är att samtalet ska handla mer om elevens framtida 
utveckling och möjligheter än kvartsamtalets tillbakablick. 
 
Den utveckling som skett genom åren handlar inte bara om bedömningen av eleverna utan 
det är också en stor utveckling av kommunikationen. Dels den kommunikation som är mellan 
skolan och hemmet genom samtalen, men också om den kommunikation som är mellan 
läraren och eleverna har förändrats. Förr handlade det om att planera undervisningen så att 
eleverna fick kunskaperna i rätt ordning. I dag handlar det om att utgå från de kunskaper och 

                                                 
5 Josefsson, L. (1997). Utvecklas utvecklingssamtalen? KRUT, Kritisk utbildningsskrift 1997, häfte 3. 
 (s.32) 
6 Engquist, A. (1990). Utvecklingssamtal som förändringsinstrument. Teoretisk och empirisk analys. Acta 
Universitstis Upsaliensis. 
7 Mellberg, H. & Modigh, P. (1999). Utvecklingssamtal i skolan. Lärares förberedelser, genomförande och 
reflektioner. Linköpings universitet: Examensarbete LIU-ITLG-EX—99/100--SE. (s. 4) 
8 Lundell, A. (1999). Utvecklingssamtal i skolan. Linköpings universitet. Examensarbete LIU-ITLG-EX-
99/108—SE. 
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egenskaper som eleverna har och hjälpa dem i deras kunskapsmässiga och sociala 
utveckling.9 
 

Vad är ett utvecklingssamtal? 
Utvecklingssamtal är inte likt de samtal vi har med varandra under dagen utan i det här 
samtalet ska det finnas ett syfte och ett mål. Professionella samtal har alltid ett syfte och är 
målinriktade. Medvetna och ändamålsenliga metoder används för att uppnå de mål man 
tillsammans satt upp. Läraren ska vägleda och upplysa och lyssna och minnas de 
upplysningar dem får. Läraren ska vara den som direkt leder samtalet. Läraren ska vara väl 
påläst på läroplanen, kursplanerna och skolans lokala arbetsplan för att på bästa sätt kunna 
hjälpa eleven med dess utveckling. Det är också viktigt att både eleven och föräldrarna får ta 
del av de styrdokument som finns i skolan. Man bör då tänka på att förklara på ett sätt så att 
de som inte är insatta i skolans verksamhet förstår vad som menas. Annars kan inte 
föräldrarna stötta eleven i skolarbetet på bästa sätt.10 Roger Ellmin menar att lärarna ska 
informera och informeras om elevens utveckling och skolgång, främja elevens 
kunskapsmässiga och sociala utveckling, ge klara besked om elevens studieresultat och 
sociala utveckling jämfört med de nationella målen. Deltagarna ska mötas som jämbördiga 
parter i ett samtal som präglas av öppenhet. De två viktigaste utgångspunkterna för ett lyckat 
samtal är att de inblandade ska känna att de duger och att de behövs. Kom ihåg att även 
eleven och föräldrarna har ett budskap med samtalet, säger Ellmin. Man måste tala med 
varandra, inte till eller om varandra11. Kihlbaum uttrycker att det kan vara svårt att ha med 
föräldrar för att de kanske inte säger något alls, eller så pratar läraren och föräldern om eleven 
istället för med. Läraren måste som samtalsledare se till att tiden fördelas så att alla blir 
delaktiga får det utrymme som behövs. 12 
  
Ellmin menar att samtalet ska bli ett möte som inte låser utan löser och frigör. För de unga 
handlar det mycket om att bli förstådda13. Lärarna måste komma ihåg att ta hänsyn till att 
eleven beskriver sin bild av läget utifrån sin mognadsnivå, skriver Kihlbaum14. Det är också 
viktigt att de vuxna har ett gemensamt språk med ungdomarna för att kunna hjälpa dem. Med 
det menas att lärarna inte ska använda sig av deras språk med en dryg jargong, för de tycker 
bara att det är löjligt och onaturligt och det skadar förtroendet. Man ska istället vara den 
trygga person de kan känna tillit för, någon som respekterar allt de säger och aldrig verkar 
dömande i sina utlåtanden. Karen Zimsen säger också några tänkvärda ord som man kan ta 
till sig både personligen och i sin lärarroll: Förmågan att acceptera sig själv hör nära samman 
med förmågan att acceptera andra. Det är lättare för oss att leda utvecklingssamtal om vi 
känner att vi accepterar oss själva men det blir även lättare att förstå att ungdomarna har svårt 
att acceptera andra eftersom de flesta inte accepterar sig själva i den åldern. 15 
 

                                                 
9 Ellmin, R. & Josefsson, L. (1995) Utvecklingssamtal i skolan. En levande dialog. Göteborg: Förlagshuset 
Gothia. 
10 Zimsen, K. (1995). Samtal som verktyg. En introduktion i samtalsteknik. Kristianstad: Rabén Prisma. 
11 Ellmin, R. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. En levande dialog. Göteborg: Förlagshuset Gothia. 
12 Kihlbaum Larsson, A. & Vingren, G. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. Ett led i skolutvecklingen- för bättre 
relationer och information. Stockholm: Liber Utbildning. 
13 Ellmin, R. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. En levande dialog. Göteborg: Förlagshuset Gothia. 
14 Kihlbaum Larsson, A. & Vingren, G. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. Ett led i skolutvecklingen- för bättre 
relationer och information. Stockholm: Liber Utbildning. 
15 Zimsen, K. (1995). Samtal som verktyg. En introduktion i samtalsteknik. Kristianstad: Rabén Prisma. 
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Roger Ellmin menar att man ska tänka på att försöka skapa en atmosfär kring samtalet som 
gör att man kan bygga upp ett förtroende för varandra. Då kan man utbyta information, göra 
viktiga överenskommelser och lägga grunden för ett långsiktigt och djupgående samarbete 
kring elevens skolgång och utveckling. Poängen med utvecklingssamtalet är att skapa en god 
kontakt där man tillsammans kan komma överens om det bästa sätt att stötta eleven. Därför är 
det väldigt viktigt att lärare, som faktiskt har makten i detta professionella samtal, gör allt för 
att alla ska känna sig väl till mods. 16 
 

Utvecklingssamtalets olika faser 
Det finns i huvudsak tre stora moment i ett utvecklingssamtal som jag har valt att kalla 
utvecklingssamtalets faser. Det handlar om förberedelsen, genomförandet och uppföljningen. 
Det är utifrån dessa faser och utifrån lite allmänt om utvecklingssamtal som jag koncentrerar 
litteraturen. Det är svårt att helt skilja de olika momenten åt eftersom de på flera sätt går i vart 
annat. Förberedelsen hänger mycket ihop med uppföljningen på grund av att när man 
förbereder ett samtal måste se tillbaka på vad man kom fram till förra gången och se om det 
skett en utveckling som man ska ha klart för sig och sedan vara förberedd på hur man kan gå 
vidare utifrån detta.  
 

Förberedelse 
Lena Buckhöj-Lago skriver i sin bok Utvecklingssamtal att vi måste skapa förutsättningar för 
elevens ansvarstagande i undervisningen och sedan ge stort utrymme för detta i samtalet samt 
där utvärdera och följa upp elevansvaret. ”För att kunna ta ansvar för något måste eleverna 
nämligen veta vad det är de ska ta ansvar för – och lärarna måste tydliggöra detta”17. Hon 
menar också att eleverna måste få hjälp med att utveckla färdigheter och strategier för att 
kunna ta detta ansvar. Lärarna kan inte förvänta sig att eleverna själva ska ta ansvar för sina 
studier om inte lärarna vägleder eleverna i detta. Om en elev av någon anledning inte vill 
eller kan ta ansvar så bör läraren vara den som styr med en klar målsättning för att sedan 
lämna över ansvaret i små steg fortsätter Buckhöj-Lago. 
 
Detta är bara en av alla de saker som läraren måste tänka på i förberedelsefasen. Som vi har 
sett i föregående texter så säger skollagens att eleven skall ha inflytande över hur 
utbildningen utformas. För läraren betyder detta att han/hon måste tänka igenom hur och på 
vilket sätt eleven kan ha inflytande och anpassa detta efter elevens ålder och mognad. Läraren 
måste också vara väl förberedd på hur man på bästa sätt kan stödja elevens kunskapsmässiga 
och sociala utveckling utifrån de uppsatta målen i läroplanen, i kursplanerna och i skolans 
lokala arbetsplan. Dessutom måste läraren fundera på vilken information som ska ges och hur 
den ska ges. Ellmin trycker på att det är viktigt att läraren är väl förberedd på hur han/hon ska 
lägga fram ”den faktiska, den iakttagna och den önskvärda” utvecklingen hos eleven.18 
 
Alla ska dessutom få chans att vara förberedda och veta varför och kring vad man ska 
samtala. I detta ingår bland annat att hemmen ska få kunskap om de mål som finns uppsatta i 
styrdokumenten. Av vad som sagts hittills om ett utvecklingssamtal framgår också att läraren 
bör behärska samtalsmetodikens och kommunikationens grunder om samtalet ska kunna 
fungera på ett tillfredsställande sätt. 

                                                 
16 Ellmin, R. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. En levande dialog. Göteborg: Förlagshuset Gothia. 
17 Buckhöj-Lago, L (2000) Utvecklingssamtal – perspektiv och genomförande. Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
(s. 24) 
18 Ellmin, R. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. En levande dialog. Göteborg: Förlagshuset Gothia. 
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Genomförande 
Litteraturen pekar på hur viktigt det är att man inleder med några allmänna meningar som 
inte alls har med samtalet att göra, för att minska den spänning som faktiskt finns när man 
träffas för att samtala om elevens utveckling. Man kan till exempel bara nämna något så 
allmänt som vädret. Den atmosfär som bildas här är grunden för hela samtalet och på så sätt 
är mottagandet oerhört viktigt.  
 
Placeringen under ett utvecklingssamtal är minst lika viktig som mottagandet, om inte 
viktigare. Man kan tänka sig att man som elev och förälder känner sig rätt utelämnade. För att 
inte förstärka detta måste man tänka på var och hur man placerar sig. Miljön påverkar 
samtalets djup och innehåll känslomässigt. Kihlbaum menar att den man samtalar med kan 
känna sig i underläge om samtalsledare känner sig hemma i ett visst rum. 19Det bästa är 
därför att sitta i ett rum där ingen av parterna känner sig hemma. Vad som då är viktigt att 
tänka på är att ingenting får störa, som till exempel dörrknackningar och telefoner. Det är 
också viktigt att man placerar sig på samma nivå. Om eleven och föräldrarna sätter sig i den 
bekväma soffan bör inte läraren sitta på en pinnstol som gör att denna sitter lite högre än de 
andra. Det allra bästa är att använda sig av ett runt bord. Dels för att alla är på samma nivå 
och dels för att det minskar den allians som kan uppstå i ett samtal med tre parter. Det är 
också viktigt att läraren inte utnyttjar den alliansen genom att sätta eleven eller föräldern i en 
utanförsituation.   
 
När man har skapat en god kontakt och en bra atmosfär i rummet är det dags att börja leda 
samtalet, där läraren ska skapa en dialog där alla parter känner sig trygga. Det är bra att 
inleda samtalet med att repetera syftet och målen. Läraren ska tänka på att försöka ställa 
öppna frågor som till exempel: berätta om… berätta mer… hur då… beskriv hur… hur tänker 
du när du gjorde så… osv. Det är bra att använda frågor som Vad? Hur? När? Vem? En fråga 
med varför i ger direkt en negativ klang. 20 
 
När eleven har sagt något kan det vara bra att sammanfatta det genom att säga: - Är det så här 
jag ska uppfatta det du sagt? Då kan eleven spinna vidare på det. Man ska inte använda något 
värdeomdöme eller vara provokativ, för då går eleven i försvarsställning. Man ska heller 
aldrig säga: - Jag förstår hur det känns.21 ”Det är alldeles omöjligt att i grunden förstå en 
annan människas känslor, hur stor vår förmåga till inlevelse än är”22. Zimsen anser att man 
aldrig ska bagatellisera någons problem utan ta det på allvar för, för den människan är det ett 
stort problem som måste tas på allvar. Karen Zimsen menar också att man aldrig kan lösa 
emotionella problem åt andra, men man kan vara en god lyssnare som hjälper personen att 
hitta ord för sina känslor. Man ska heller aldrig ge råd, utan istället vägleda genom att lägga 
fram olika möjligheter och lämna nödvändiga upplysningar. 23 
 

                                                 
19 Kihlbaum Larsson, A. & Vingren, G. (1995). Utvecklingssamtal i skolan.  Ett led i skolutvecklingen- för 
bättre relationer och information. Stockholm: Liber Utbildning. 
20Föreläsning av Anna-Lena E Gustavsson. Lärare vid Linköpings universitet, institutionen för 
beteendevetenskap. 
21 Kihlbaum Larsson, A. & Vingren, G. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. Ett led i skolutvecklingen- för bättre 
relationer och information. Stockholm: Liber Utbildning.  
22 Zimsen, K. (1995). Samtal som verktyg. En introduktion i samtalsteknik. Kristianstad: Kristianstads 
Boktryckeri AB. (s. 25) 
23 Zimsen, K. (1995). Samtal som verktyg. En introduktion i samtalsteknik. Kristianstad: Kristianstads 
Boktryckeri AB. 
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Utvecklingssamtalet handlar om att kunna informera och diskutera utan att blockera. Man ska 
söka varandras stöd och säkra varandras medverkan.24 Blir det en konflikt så måste läraren se 
till att båda parter får lika stort utrymme. Vad som är viktigt om läraren känner sig anklagad 
för något eller får kritik är att man inte ska gå i försvarsställning utan att man istället säger att 
man har hört vad vederbörande sagt och att man behöver tid att tänka på det och 
återkommer.25 Alla har rätt till sin egen uppfattning. Man måste låta andra ha rätt, men du har 
också en egen uppfattning säger Kihlbaum.  
 
Han säger också att resultatbedömningen och samtal kring elevens prestationsnivåer är 
ofrånkomligt. Det är här läraren, eleven och föräldrarna ska sträva mot samma mål för att på 
bästa sätt hjälpa eleven i dess utveckling. Det är som jag skrivit tidigare oerhört viktigt hur 
man formulerar sig i samtalet. Får eleverna höra positiva saker om sig själva så har de lättare 
att visa andra positiva sidor, likadant med de negativa. Den positiva återkopplingen blir den 
viktigaste. Viktigt att komma ihåg är att utvecklas tillsammans med sin elev inte betyder att 
göra om eleven. Istället ska läraren med all respekt peka på de möjligheter som eleven har. 

Med rätt attityd från lärarens sida kan svåra budskap förvandlas till information. Det är 
mycket bättre att fråga istället för att påstå. 26 Viktigt att tänka på är också att generaliserande 
ord som alltid och aldrig vanligtvis framkallar motstånd27. Om frågan: - Tycker du att vi 
ställer upp för dig? ställs till eleven och svaret blir ett nej måste det respekteras anser 
Kihlbaum annars bör inte frågan ställas. 
 
När tiden börjar gå mot sitt slut är det lärarens uppgift att sammanfatta samtalet, eventuella 
missförstånd ska redas ut och man ska förstärka det man kommit överens om, vilken var och 
ens uppgift till nästa gång är. Kihlbaum uttrycker sig så bra om avslutet och det visar att det 
är lika viktigt som ett bra mottagande. Avskedet är mycket viktigt, det är viktigare än många 
tror eftersom det sista ordet kan bli det som etsar sig in. 
 

Uppföljning 
Uppföljning av samtalet är något som pågår kontinuerligt. Det är viktigt att man sätter upp 
vad Kihlbaum kallar ”kortsiktiga” mål, det vill säga mål som går att genomföra, och 
bestämmer en ny träff ganska snart om så behövs.28 Man ska också komma överens om vad 
var och en kan bidra med för att stödja eleven. Alla ska känna sig delaktiga och ta ansvar för 
sin del.29 Det är viktigt att man inte tar över någons ansvar för det kan kännas väldigt 
kränkande för personen och minskar deras självförtroende30. Om eleven behöver särskilda 
stödåtgärder ska ett åtgärdsprogram utarbetas av de närmast berörda och i samråd med elev 
och föräldrar.31 

                                                 
24 Ellmin, R. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. En levande dialog. Göteborg: Förlagshuset Gothia. 
25 Föreläsning av Anna Lena E Gustavsson. Lärare vid Linköpings universitet, institutionen för 
beteendevetenskap. 
26 Kihlbaum Larsson, A. & Vingren, G. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. Ett led i skolutvecklingen- för bättre 
relationer och information. Stockholm: Liber Utbildning. 
27 Zimsen, K. (1995). Samtal som verktyg. En introduktion i samtalsteknik. Kristianstad: Kristianstads 
Boktryckeri AB. 
28 Kihlbaum Larsson, A. & Vingren, G. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. Ett led i skolutvecklingen för bättre 
relationer och information. Stockholm: Liber Utbildning. 
29 Skolverket. (1995:178). Utvecklingssamtal. – En mötesplats för elev – föräldrar – lärare. (1995). Uddevalla: 
MediaPrint, Uddevalla AB. 
30 Zimsen, K. (1995). Samtal som verktyg. En introduktion i samtalsteknik. Kristianstad: Kristianstads 
Boktryckeri AB. 
31 Skolverket. (1995:178). Utvecklingssamtal. – En mötesplats för elev – föräldrar – lärare. (1995). Uddevalla: 
MediaPrint, Uddevalla AB. 
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Oftast så är utvecklingssamtalen bara muntliga men om vårdnadshavaren önskar att läraren 
ska ge en skriftlig information så har de rätt till det. Vad som är viktigt för läraren att tänka 
på i utformandet av sådana är att de inte ska ha karaktären av betyg.  
 
Under genomförandet så har man bestämt om en ny tid för nästa samtal om så behövdes 
annars så har man kallat till en ny termins utvecklingssamtal. Vad som är viktigt vid detta 
samtal är att man följer upp det föregående samtalet. De mål man kommit fram till i samtalet 
ska utvärderas och läraren bör också granska sin egen betydelse för det uppnådda målet. Vad 
bör förändras? Eleven ska få hjälp med att se att deras kunskaps- och sociala utveckling är en 
process som är möjlig att påverka.32  
 
För att man ska utvecklas i sin roll som samtalsledare bör man medvetet reflektera över sig 
själv, hur man reagerar, man behöver också tillägna sig mer kunskap om sig själv och om 
andra människors utveckling och behov. Lära sig hur olika människor talar, barn, föräldrar 
och kollegor. Viktigt är också att man tar del av litteratur för att få kunskap om 
samtalsförlopp och samtalstekniker.33  
 

Utvärderingar av utvecklingssamtal 
Lennart Josefsson lämnade tillsammans med Roger Ellmin ut en enkät till 2340 lärare under 
läsåret 1995/96. En av frågorna som fanns på enkäten var en mycket öppen fråga om vad som 
kännetecknar ett bra och meningsfullt utvecklingssamtal för lärarna. Efter analys av 
materialet så kategoriserade Josefsson och Ellmin sina svar i följande punkter: 
 

- förberedelser för samtalen (lärare, elev, förälder) 
- ramar kring samtalen (inbjudan, fysisk miljö, yttre atmosfär, struktur, 

deltagande, tid) 
- processen i samtalet (ömsesidighet, förtroende, dialog, engagemang) 
- innehåll, fokus i samtalen (gemensam problemlösning, social- och 

kunskapsmässig utveckling, stöd, fokus på eleven, lärarens feedback) 
- resultat av samtalen (lärares, elevers och föräldrars ökade förståelse för 

elevens skolsituation, gemensamma mål) 
- uppföljning av samtalen (uppföljning, avtal, hålla avtal) 

 
Av de 2340 lärarna som svarade på enkäten var det endast 301 stycken lärare som berörde 
något om förberedelserna. Det nämns bara i allmänna ordalag om att det är viktigt att alla är 
förberedda inför samtalet. Roger Ellmin försvarar lärarna med att det kanske beror på hur 
frågan ställdes. Det är inte heller många i enkätundersökningen som berör ramarna. Endast 
450 svar har något med om samtalets ramar. Det positiva var dock att inte många såg tiden 
som ett hinder.  
 
Av de drygt 2000 som besvarade enkäten så var det endast två stycken som tyckte det var 
viktigt med en trevlig inbjudan. Nils-Eric Tedgård psykolog och frilansande utbildare menar 
att inbjudan är ansiktet utåt där elever och föräldrar får klart för sig vad det ska handla om på 
utvecklingssamtalet och att det är mycket för ”om alla vet förutsättningarna blir det lättare att 

                                                 
32 Skolverket. (1995:178). Utvecklingssamtal. – En mötesplats för elev – föräldrar – lärare. (1995). Uddevalla: 
MediaPrint, Uddevalla AB. 
33 Föreläsning av Anna Lena E Gustavsson. Lärare vid Linköpings universitet, institutionen för 
beteendevetenskap. 
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få till en dialog”34. Nu får vi tänka på att svaren från enkäten är från 1995/96 då 
utvecklingssamtal var relativt nytt och att Tedgård sade detta 2003 när det nog har skett en 
hel del med utvecklingen av utvecklingssamtalen. Däremot så tyckte ett hundratal personer 
från enkätstudien att samtalet bör föras i en lugn, ostörd och avspänd miljö medan det var 
svårt att hitta någon som uttryckte sig om att ha en tydlig struktur i utvecklingssamtalet.  
 
Enkätundersökningen visade på att nästan trefjärdedelar av lärarna berörde processen på ett 
eller annat sätt och av dessa så poängterade nästan hälften på hur viktigt det är med ett gott 
klimat, god kontakt eller en god atmosfär. Drygt 1500 av svaren har med något om innehållet 
och drygt 600 skriver om en gemensam analys och gemensam problemlösning av elevens 
situation. Omkring 300 av lärarna skriver att det är viktigt att eleven får ge sin syn på 
skolsituationen och att samtalet ska fokuseras på elevens bästa. Väldigt få skriver om den 
kunskapsmässiga och sociala utvecklingen.  
 
Vidare i studien så visar den att drygt hälften tycker att resultatet är viktigt. Man vill att 
samtalet skall öka samarbetet, få fördjupad kontakt kring eleven, bättre förståelse för elevens 
utveckling, komma fram till gemensamma mål och överenskommelser. Endast 177 av lärarna 
som svarade på enkäten tyckte att uppföljningen var en viktig del av samtalet. Det är rätt 
intressant att så pass få skrev om den kunskapsmässiga och sociala utvecklingen och 
uppföljningen, medan 58 % av personerna såg resultatet som en viktig del i 
utvecklingssamtalet. Om samtalet resulterar i att man sätter upp mål som man sen inte följer 
så främjas inte elevens utveckling och resultatet uteblir. 
 
Sammanfattningsvis säger Josefsson och Ellmin att om man jämför med skolverkets 
nyckelord så betonar lärarna sådant som kan föras till ömsesidighet, medan jämbördighet och 
framåtblick inte har ”slagit rot”.  Med jämbördighet menas till exempel detta att låta alla 
deltagare få förbereda sig inför samtalet. Josefsson säger att ”den som äger information har 
ett övertag i samtalet”.35 
 
Lennart Josefsson tar också upp några andra analyser i sin artikel om en 5-poängsuppsats 
som skrevs av två studenter på lärarutbildningen i Örebro. De har med hjälp av litteratur 
skissat på ”det goda utvecklingssamtalet” och sedan jämfört och analyserat sina resultat från 
10 intervjuer med lärare på en högstadieskola. På skolan fungerar det så att alla lärare skriver 
omdömen om eleverna med utgångspunkt från bestämda rubriker som sedan skickas hem i 
samband med inbjudan till utvecklingssamtalet. Författarna menar att samtalsunderlaget blir 
alltför styrande, varje ämne behandlas för sig och det blir då ingen helhetssyn på eleven. 
Lärarna säger att betoningen ligger på det som har hänt istället för hur det ska bli framöver. 
Blir mer av information än samtal. Det är bara en av de tio lärarna som skriver 
utvecklingsplaner för eleverna. Studenterna som utfört studien menar att lärarna är långt från 
det goda samtalet, tycker att lärarna ska bli bättre på att se eleven i sin helhet och 
komplexitet. ”Alla elever har utvecklingsbehov men att de ser olika ut”36. 
 
Josefsson hänvisar till ytterligare en uppsats. Den är skriven av Åse Liljeroth-Carlsson som 
under sin specialpedagogiska utbildning på lärarhögskolan i Stockholm skrivit en 10-
poängsuppsats. Hon intervjuade femton elever i årskurs 9 1996 så då rörde det sig om de 
gamla kvartsamtalen. Elevernas önskemål var att uppleva ärliga och konkreta samtal och att 

                                                 
34 Wermeling, E. (2003). Utveckla samtalet. Skolvärlden häfte 12, (s. 14-16). 
35 Josefsson, L. (1997). Utvecklas utvecklingssamtalen? KRUT, Kritisk utbildningsskrift 1997, häfte 3. 
36 Josefsson, L. (1997). Utvecklas utvecklingssamtalen? KRUT, Kritisk utbildningsskrift 1997, häfte 3. (s. 36)  
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omdömena ska innehålla konkreta tips om utvecklingsmöjligheter. Lärarna ska inte bara säga 
du kan mycket mera utan faktiskt mer konkret beskriva vad som skall göras. Eleverna ville 
också få kännedom om hur de fungerar med andra elever i klassen och vuxna, hur 
undervisande lärare tycker att de fungerar i de olika ämnena, få god tid att prata med lärarna 
vid samtalet, få känna sig själv i fokus i samtalet så att de känner sig delaktiga. 
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METOD 
Hartman menar att metodbegreppet fått olika innebörd beroende på skribent. Det finns de 
som använder kapitlet till att beskriva hur de gått tillväga när de samlat in forskningsmaterial. 
Andra beskriver hur de gått tillväga när materialet bearbetats och de kan även berätta om hur 
forskningsmaterialet analyserats. 37 Jag ska i det här kapitlet beskriva hur jag gick tillväga i 
min undersökning. Därför skriver jag kort om några av dessa aspekter.  
 

Forskningsstrategi 
Jag menar att jag har genomfört en kvalitativ undersökning, eftersom deltagarnas 
uppfattningar är betydelsefulla för mig. Detta är enligt Bryman ett av de viktigaste kriterierna 
för kvalitativ forskning.38 Även om min intervjuguide kan tyckas vara ganska hårt 
strukturerad, så har svarsalternativen ändå varit öppna och jag har försökt uppfatta världen på 
samma sätt som mina undersökningspersoner gör.  
 

Förberedelser 
Utifrån den lästa litteratur som jag ansåg var relevant för min undersökning skrev jag en 
litteraturstudie där jag beskrev det jag hade fastnat för i litteraturen. Jag fann återkommande 
kategorier i de olika böckerna som jag tog fasta på och använde mig utav för att visa på 
viktiga huvudmoment i ett utvecklingssamtal. Vid utformandet av min intervjuguide så 
utgick jag ifrån de fyra kategorierna jag kom fram till från litteraturen och utformade många 
frågor under varje kategori som var relevanta till det jag kom fram till i litteraturanalysen och 
eftersom mitt syfte är att se på skillnader och likheter mellan litteratur och mina 
intervjupersoner för att jag på bästa sätt få reda på om det är möjligt att genomföra sådana 
samtal som litteraturen anser att man ska ha så trodde jag att jag skulle få bäst resultat om jag 
hade många små detaljerade frågor (se bilaga 1). Redan efter min första intervju märkte jag 
dock att det var alldeles för många och detaljerade frågor. Det hade räckt med ett antal öppna 
frågeställningar om de olika kategorierna.  
 
Valet av mina intervjupersoner är ett bekvämlighetsurval. Jag tog kontakt med ett antal 
personer som jag ansåg relevanta för undersökningen, nämligen lärare som jag av någon 
anledning tidigare hade kommit i kontakt med. Fem intervjuer genomförde jag, varav två på 
samma skola. Lärarna är mellan 30 och 60 år och arbetar alla på grundskolan, två av dem på 
lågstadiet och tre av dem på mellanstadiet. Av mina fem intervjupersoner är två manliga och 
tre kvinnliga, alla med olika lång erfarenhet av skolan. Fyra av lärarna var klasslärare och en 
av dem var speciallärare med lång erfarenhet som klasslärare. Eftersom utvecklingssamtalet 
leds till största delen av klassläraren så är jag nöjd med mina urval. 
 

Genomförande och analys 
Efter att ha läst Brymans bok om samhällsvetenskapliga metoder genomförde jag en 
strukturerad intervju, vilket innebär att man ställer frågor utifrån ett fastställt frågeschema där 
man ställer exakt samma frågor till sina intervjupersoner. Det innebär också att frågorna ställs 
på samma sätt och i samma ordning vid alla intervjuer. Faktum är att jag inte ens ställde 

                                                 
37 Hartman, S. (2002). Skrivhandledning. (under utgivning) Natur och kultur. 
38 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
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några följdfrågor, något som jag kan ångra idag. Trots detta kan jag nog sägas ha genomfört 
en kvalitativ intervju, eftersom syftet ändå var att ta del av intervjupersonernas tankar. 
 
När jag jämför med vad Bryman skriver om genomförandet av intervjuer så känner jag att jag 
har följt de flesta av hans förslag som han skriver om. Det som skiljer sig lite är att jag inte på 
ett så formellt sätt har beskrivit vem jag är osv. Detta beror så klart på att jag redan innan 
intervjuerna kände alla mina informanter. Jag var tydlig med att förklara mitt syfte med 
arbetet och att deras intervjuer skulle ingå i ett examensarbete på lärarprogrammet. Jag 
försäkrade dem alla om att den information de lämnar kommer att behandlas på ett 
konfidentiellt sätt. (Utförligare beskrivning av etiska principer kommer jag att ta upp lite 
längre fram.) Jag lovade också att förstöra allt bandat material direkt efter undersökningens 
slut. 
 
Jag kände redan vid genomförandet av min första intervju att det var svårt på grund av det jag 
skrev tidigare om att jag läst och bearbetat min litteraturdel innan jag genomförde 
intervjuerna. Jag drog förhastade slutsatser av det läraren sade när jag jämförde med det jag 
läst i litteraturen. Jag märkte också redan vid första intervjun att det hade varit bättre med 
färre och öppna frågor. Lärarna fortsatte gärna att beskriva samtalsförloppet med allt vad det 
innebar så många gånger hade de redan svarat på mina frågor innan jag hann ställa dem. 
Detta visar tydligt på att det hade varit mycket bra om jag hade genomfört en provintervju, så 
jag kunde ha gjort om intervjuguiden. Nu satt jag istället på mina resterande fyra intervjuer 
och kände mig lite obekväm över alla mina strukturerade frågor. Det sägs att det är av sina 
misstag man lär sig så jag får se detta som en del av min utveckling som forskare. 
 
Efter mina fem genomförda intervjuer så transkriberade jag allt bandmaterial. Hela 
intervjuerna transkriberades med reservation för ett minimalt bortfall där bandet tog slut och 
där det var svårt att höra vad som sades.  Jag jämförde de olika lärarna genom att analysera 
materialet utifrån de fyra olika kategorier som jag delade in min intervjuguide i allmänt, 
förberedelse, genomförande och uppföljning/utvärdering. På samma sätt analyserade och 
jämförde jag med litteraturen. 
 

Etiska principer 
När man skriver bland annat ett examensarbete och då har genomfört en mindre studie så är 
det viktigt att tänka på de etiska principerna som gäller vid förvaltningen av det material man 
har fått tillgång till. Dels så måste man ansvara för och skydda sitt material från obehöriga 
och man har ett ansvar gentemot undersökningsdeltagaren så ingen information kan kopplas 
till vem som sagt vad. De forskningsetiska principerna är utarbetade och antagna av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) kan konkretiseras i fyra 
allmänna huvudkrav; informations- samtyckes, konfidentialitets- och nyttjandekravet.39 
 
Med informationskravet menas att forskaren ska informera de berörda personerna om 
undersökningens syfte och presentera hur studien ska genomföras. Deltagarna ska få veta att 
deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Det 
är också viktigt att deltagarna blir informerade om var forskningsresultaten kommer att 
publiceras om det är möjligt att ge detta på förhand.40 Jag tog fasta på detta och informerade 
informanterna om vad som gäller. 
                                                 
39 Einarsson, C. & Hammar Chiriac, E. (2002). Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
 
40 Einarsson, C. & Hammar Chiriac, E. (2002). Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
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Einarsson och Hammar Chiriac skriver vidare i sin bok om samtyckeskravet som innebär att 
deltagarna ska kunna bryta sin medverkan när de vill och utan att det ska få negativa följder. I 
individens beslut att delta eller bryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas 
för påtryckning eller påverkan. Om deltagarna är minderåriga skriver Bryman41 att föräldrars 
eller vårdnadshavares godkännande kan krävas. Konfidentialitetskravet är mycket viktigt vid 
behandling av data. Ingen information som på något sätt kan kopplas till 
undersökningspersonerna får komma ut. Allt material som på något sätt kan kopplas till 
undersökningspersonerna måste förvaras på en säker plats42. Mina transkriberingar av 
intervjuerna gjordes av mig vid tillfällen då ingen annan familjemedlem fanns hemma och 
banden har förvarats där ingen kommit åt dem. Det sista kravet är nyttjandekravet som 
innebär att uppgifter om enskilda personer som samlats in för forskningsändamål inte får 
användas till något annat än forskning.43  
 
Det är viktigt att man som forskare tar ansvar för de etiska principer som gäller och är 
försiktig vid sitt användande av det insamlade materialet och vid presentationen av sin 
undersökning. Jag tog fasta på detta och har genomfört min undersökning utifrån dessa krav. 

                                                 
41 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
42 Einarsson, C. & Hammar Chiriac, E. (2002). Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
43 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
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RESULTAT 
I detta kapitel kommer jag att beskriva vad de olika intervjupersonerna sade om hur de tänker 
kring och arbetar med utvecklingssamtalen. Jag börjar med att presentera en lärare i taget, 
innan jag avslutar kapitlet med en sammanfattning. 
 

Lärare A 
Lärare A menar att kontakten med hemmet är viktig för att få en hel bild av barnet så att det 
kommer till godo i undervisningssituationen. Lärarens syfte och mål med samtalen är att 
presentera vad det är A vill med det som barnet ska göra i skolan och att sedan följa upp det 
vid nästa samtal. Har det blivit bättre? Läraren tycker sig i utvecklingssamtalet se på hela 
barnet, både socialt och kunskapsmässigt. Samtalet ska resultera i att eleven känner sig mer 
tillfreds med sitt eget arbete och att det som tas upp också följs upp. Det är lärarens viktigaste 
roll att lyssna och följa upp, tycker A. 
 
På skolan finns tidsmässiga ramar. Samtalen ska vara 30 minuter och man ska ha ett samtal 
per familj och termin. Ibland händer det dock att det blir flera per familj. Kollegorna på 
skolan använder sig av varandra genom att samla tips och idéer om utvecklingssamtal i en 
pärm. De pratar mycket med varandra och hjälps åt med att sitta med vid svåra samtal där det 
finns risk att föräldrar kan angripa. Varken lärare A eller kollegorna på skolan har fått någon 
kurs i samtalsmetodik. 
 

Jag har inte fått lära mig någonting, men jag har snappat, jag har lyssnat, vi har pratat tillsammans 
kollegor, det betyder väldigt mycket. Hur gör man? Vad säger man? Och sen har jag fått använda sunt 
förnuft. 

 
Läraren vet vad läroplanen och kursplanerna säger, även om de är luddiga. De har diskuterats 
för länge sedan, så läraren har dem ”någonstans i ryggmärgen”. Den lokala arbetsplanen har 
skolan tidigare skickat hem, men det görs inte just nu eftersom den behöver omarbetas. Man 
har också diskuterat både fostran, som ska ske i samband med föräldrarna, och målen. Då har 
de på skolan bestämt vilka mål som ska gälla för varje årskurs. Dem använder läraren under 
samtalet och kan då visa föräldrar och barn om eleven når upp till målen eller inte. 
 
Eleverna förbereds genom att fylla i ett papper med en glad, en ledsen och en streckmun. 
Hem skickas ett papper om vad de tycker om skolan som både barnet och föräldrarna fyller i 
tillsammans och sedan tar med till samtalet. Lärare A har en mall med punkter som t.ex. hur 
det är lektionstid, på rasten, i matsalen osv. där A efterhand fyller i vad som går bra, mindre 
bra, vad eleven måste jobba med etc. Läraren skriver också upp resultatet av läsläxan, 
tabellträningen och veckans ord, samt analyserar diagnoser osv. Anteckningar från år 1 - år 6 
om vilka typer av fel eleverna gör, hur långt de kommit, vad de gjort och hur det såg ut förut 
sparar läraren för att ha som underlag till förberedelserna och uppföljningen. A menar att 
ingen bör komma oförberedd till samtalet för att det då lätt blir otydligt och ineffektivt. 
 
Lärare, föräldrar och elev deltar vid utvecklingssamtalet. I de fall där specialläraren är 
inblandad så medverkar även den läraren. Klassrummet används som samtalsrum därför att 
läraren har allting där, men framför allt därför att eleven känner sig trygg där. Läraren menar 
att tryggheten måste vara för barnet, inte för föräldrarna även om de kanske känner obehag av 
att sitta i klassrummet. Vid samtalet samlas alla kring elevens bänk. Läraren trycker på att det 
är viktigt att alla sitter på samma nivå. Samtalet genomförs så att det först är lite rundsnack så 
man lättar på stämningen och sedan går ca tio minuterna åt till samtalsunderlaget som ska 
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diskuteras. Sedan går läraren in på sina frågor och det som skrivits av eleven och föräldrarna. 
Innehållet i samtalet bestämmer läraren, men till största delen tycker A sig vara styrd av 
läroplanen som bestämmer vad det är som ska tas upp på ett utvecklingssamtal - nämligen det 
som är centralt för eleven och dennes framtid. I mitten av samtalet behandlar läraren 
eventuella svåra frågor. 
 

Inte hoppa på med de svåra frågorna först, då skrämmer man iväg dem, och inte sluta med de svåraste 
frågorna heller, för då går man ut med dem i tanken utan de ska ju ändå bäras hem för att så att säga 
behandlas. Så i mitten tycker jag. 

 
Läraren anser att det är viktigt att inte flumma bort utan hålla sig till fakta vid samtalen. A 
försöker också centrera hela samtalet kring den eleven som sitter där, det är han eller hon som 
är viktigast. Det är viktigt hur frågorna ställs men ännu viktigare hur man känner sig inför 
dessa föräldrar. Det spelar ingen roll hur frågorna ställs om man utsöndrar en ”tycker inte om 
er-attityd”. När det är dags att runda av går läraren tillbaka och säger: 
 

Vad var det du hade sagt? Vad var det jag hade sagt, vad kan du göra för att det hade blivit bättre – 
vänder mig till eleven. Till föräldrarna säger jag – vad tycker ni? Har ni övriga frågor som ni vill ta upp? 

 
Ett par saker som läraren menar kan vara svårt är när elever har så fruktansvärt svårt att man 
inte vet hur man ska hjälpa dem, och när föräldrar anser att det är lärarens fel att deras barn 
inte kan läsa och inte inser att det finns ett samband mellan läraren, eleven och föräldrarna. 
Då brukar läraren rita upp en triangel som tydligt visar samspelet som finns mellan de olika 
parterna. 
 
       Eleven 
 
   
         
 
 
 
   Föräldern       Läraren 
 
 
 

Elevens sociala och 
kunskapsmässiga utveckling 

 
 

/…/ om barnet släpper taget här och inte gör vad som ska så ramlar allt detta ut och om jag släpper taget 
så ramlar det ut och släpper föräldrarna taget så ramlar det ut/…/ Jag släpper aldrig taget säger jag och 
har det då fallerat någonting då måste ni ju själva ta ansvar och då blir ju också barnet ansvarsfylld av 
detta/…/ 

 
 
Lärare A tycker att det är viktigt att se till att det blir en fortsättning, så att det inte stannar 
upp med det man pratat om. Man måste följa upp det man sade om t.ex. läsläxan. Ibland blir 
uppföljningen ett åtgärdsprogram. A gör en utvärdering direkt efter samtalet och antecknar 
vad som gick bra och mindre bra.  
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Lärare B 
Lärare B tycker att det är viktigt med den personliga kontakten vid utvecklingssamtal och att 
man i samtalet ska stämma av var eleven är, vad som har hänt sen sist och hur han/hon har 
utvecklats. Hur var det tidigare, hur är det idag och hur kan vi blicka framåt? Det viktigast i 
samtalet är att ”lyfta” barnet. 
 

Jag börjar alltid med några positiva ord, för då öppnar barnet öronen och då öppnar föräldrarna öronen. 
Jag säger nu har vi härliga xxx här som är en underbar tjej som har utvecklats så mycket vad gäller 
relationer med kompisarna också ditt skrivande har blivit trevligt. 

 
Skolan har benat upp kursplanerna och gjort ett dokument där de sätter kryss om eleven har 
nått målen. Dessa skickas hem och har inte uppfattats som betyg, men läraren tycker det är 
gränsfall. Kollegor lånar material av varandra och pratar väldigt mycket med de olika lärarna 
som har eleverna. Lärarna i de olika ämnena skriver om varje elev så att mentorn, som håller 
i samtalet, kan sammanfatta och läsa in sig. Eleverna förbereder sig på skolan genom att fylla 
i papper i de olika ämnena, där läraren sedan skriver kommentarer på pappret innan det 
skickas hem. Familjen tar med det till samtalet om det är något de vill ta upp. 
 

Förberedelsen är en jätteprocess! Det är mycket mer tid och kraft på det än egentligen på själva 
genomförandet. 
 

Lärare, elev och föräldrar deltar i samtalet och ibland någon kollega. Specialläraren deltar vid 
de samtal där eleven får hjälp hos denne. Oftast används bokrummet som samtalslokal 
eftersom det är intimt och trevligt, eftersom det finns bättre bord att sitta vid vilket 
underlättar när läraren visar sina papper och elevens portfoliogrejer och eftersom 
klassrummet inte är bra för föräldrarna. Men samtidigt verkar B inte helt nöjd med det hela: 
 

/…/ de kanske hade något misslyckande i bakfickan som inte var bra, men då brukar jag kontra och säga 
men vadå barnen är ju trygga i klassrummet, varför ska vi inte sitta där? 

 
Innehållet i samtalet bestäms till största delen av läraren, som sedan är samtalsledare under 
samtalet trots att B inte fått någon utbildning i att leda samtal. Samtalet inleds alltid med vad 
föräldrarna och eleven vill ta upp så att man viker tid till det. Sedan inleder läraren med tre 
positiva ord om eleven, som eleven själv får upprepa i slutet av samtalet. Läraren följer sin 
mall med punkter i samtalet och eventuella svåra frågor tas upp där de blir aktuella. Varför-
frågor bör inte ställas, utan mer öppna frågor där eleven själv får berätta. B tycker det är svårt 
när man inte vet om föräldrarna ska börja bråka eller om barnet är trotsigt. Det kan också 
vara jobbigt att behöva säga till de barn som verkligen kämpat med t.ex. tabellerna att de 
ändå inte kan. Sociala saker, som att barnen är ensamma på rasterna och om de inte trivs, är 
också mycket svåra saker att ta upp. 
 
Uppföljningen går till så att lärare B ser vad som har hänt sen sist och tänker ut en strategi för 
hur man ska fortsätta. Om åtgärdsprogram skrivits så vet alla vad de ska ansvara för. Annars 
så antecknar läraren små stödord för att komma ihåg vem som ville ha lite mer utmaningar, 
glömmer lägga ner läxan, sociala saker som t.ex. vid gruppindelningar. Mentorerna sitter ner 
och går igenom varje elev med kollegorna och tar upp eventuella problem som finns. Ibland 
har läraren använt sig av ett papper som eleven fyller i hemma om de vill tänka på något, 
jobba mer med något, förbättra något till nästa samtal. Läraren sparar dokumenten och tar 
fram dem inför nästa samtal.  
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Lärare C 
Det är viktigt med den nära kontakten med eleven och föräldrarna, tycker lärare C. Det är 
viktigt att träffas och prata uppföljande om skolan, om hur saker och ting fungerar. Läraren 
trycker också på att utvecklingssamtalet ska vara en kommunikation där att alla är delaktiga. 
C har ingen utbildning i samtalsmetodik, men har gått utbildningskurser som handlat 
utvecklingssamtalet. Läraren menar att det är till för att tydliggöra och medvetandegöra 
eleven om sin egen situation. Elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling ska diskuteras. 
Där blir det olika mycket ansvar beroende på elevens ålder, men C trycker på att det är 
nödvändigt att läraren övar eleverna i detta redan före samtalet.  
 

Ju mer medveten barnet är om sin egen kunskapsutveckling desto mer kan ju barnet redogöra för själv. 
Det är utveckling. Det kräver en del att man verkligen jobbar på det, gör man inte det så kan man inte tro 
att utvecklingssamtal ska leda någonstans om de inte själva är vana att ta eget ansvar och att de är 
medvetna om vilka mål de jobbar mot. Det är ingenting som man bara kan ta in på ett utvecklingssamtal 
om inte tänkandet finns innan det tror jag inte. 

 
Det finns inga ramar mer på skolan än att man ska ha ett samtal per termin och får räkna 
arbetstid 30 minuter per samtal plus förberedelsetid. Läraren C tycker att kollegor borde 
använda sig mer av varandra. På lärarens förra skolan hade de teamwork som fungerade 
mycket bra. På förra skolan skickades också kursplanemålen hem, men det gör man inte här. 
C menar att man inte kan sitta och beta av alla kursplanemål i ett utvecklingssamtal utan att 
man får ta både dem och läroplanen i ett större perspektiv. C tycker att det är bättre att rikta 
in sig på strävansmålen och se lite mer övergripande på om eleven är på rätt spår eller om det 
går väldigt långsamt. Det är viktigt också att föräldrarna är medvetna om att det finns en 
läroplan som är målstyrd. 
 
Eleven och föräldrarna förbereder sig genom att fylla i ett papper med frågeställningar. 
Eleven fyller också i trivselenkäter i skolan. Lärare C förbereder sig genom att gå igenom 
frågeställningarna och tittar tillbaka på anteckningar och notering från förra gången för att 
bygga vidare på vad som hänt sedan sist. Läraren anser att det är viktigt att föräldrarna får 
förbereda sig, annars blir det lätt bara information från lärarens sida. 
 

/…/ om man kommer till ett samtal och inte har fått hem något innan, någon slags förberedelse då tror 
jag det är väldigt lätt att komma där och tänka att det här är det läraren som sköter och liksom allt ligger 
på läraren och jag kan sitta där och luta mig tillbaka och lyssna. Så tycker jag inte riktigt att det ska vara, 
det är ju faktiskt ett samtal där man förväntar sig att alla ska vara delaktiga, och för att det ska kunna vara 
så, så ligger det ett stort ansvar på läraren för det är ändå den som leder samtalet. 

 
De som deltar vid samtalen är lärare, eleven, föräldrarna och i vissa fall specialläraren. 
Läraren tycker att det ger fel signaler om inte samtalen kan ske i ett klassrum. Om det skulle 
vara negativt är det som att man tänker sig att skolan är något negativt, vilket känns märkligt 
för C att signalera. Det är viktigt med en avspänd atmosfär och god stämning om barn och 
föräldrar ska kunna ta in vad som sägs. Skolan är något positivt, vill lärare C förmedla, det är 
ingen dom som fälls. Eleverna ska känna att det är roligt att komma till samtalet och att det är 
de som uppmärksammas och är i centrum. Därför placerar läraren alla på samma nivå runt 
elevens bänk. C vill inte att de sitter mitt emot varandra, utan de försöker placera sig runt 
bänken. Samtalets inleds med lite allmänt prat på elevens nivå. Det är viktigt att ställa öppna 
frågor där eleven får berätta, så svaren blir lite fylligare än bara ja eller nej. De eventuella 
svåra frågor som tas upp behandlas i mitten. Samtalet avslutas sedan med något positivt.  
 
Det som kan tänkas kännas jobbigt och svårt är när föräldrar från andra kulturer har andra 
förväntningar på svenska skolan och har svårt att acceptera vårt sätt att bemöta barnen. De 



 

23 

tycker att det saknas respekt. Andra svårigheter är sociala problem som är relaterade till 
hemmet. Läraren säger att det känns som man tassar lite på någon annans mark. 
 
C anser att uppföljningen är mycket viktig, för annars blir utvecklingssamtalet isolerat och 
hänger inte ihop med den verksamhet de har i skolan. På samtalet tas två eller tre mål upp, 
som man känner att man kan följa upp till nästa samtal. Ibland så behöver målen utvärderas 
tätare än till nästa samtal.  
 

Lärare D 
För lärare D är utvecklingssamtalet ett viktigt sätt att etablera en kontakt med föräldrarna. 
Läraren har också mail- och telefonkontakt med dem mellan samtalen. Eleverna ska känna att 
de har stöd och att man vill höra om det finns problem, att man vill höra hur det fungerar 
socialt. I år fyra anser läraren att den sociala biten är viktigast. Det gäller att peppa och 
berömma eleverna och studieresultat kommer in mer i femman och sexan. Samtalet ska 
resultera i någon form av överenskommelse om det behövs, så att alla vet vad som ska 
utvecklas. 
 
På skolan finns det ramar kring första samtalet i fyran, annars är det inget mer. Kollegor lånar 
material och pratar mycket med varandra om uppläggningen av utvecklingssamtalet, men 
lärarna har ingen utbildning i samtalsmetodik. Om hemmet vill ta del av kursplanen eller den 
lokala arbetsplanen så får de be om det på skolan. D tittar heller aldrig i läroplanen, mer än 
ibland på den etiska riktlinjen för att se att inga övertramp görs. 
 

/…/ man vet ju, man har ju fått det där tjatat om, man vet ju vad som står ganska mycket. 
 
Läraren förbereder sig genom att skriva om alla elever i sina respektive ämnen och 
kollegorna gör på samma sätt. Lapparna samlas i en pärm under varje elevs flik och inför 
samtalen läser läraren på om vad de olika lärarna skrivit för att kunna rapportera det på 
samtalen. Eleven fyller i två papper med liknande rubriker som på lärarnas papper, rubriker 
som handlar om det sociala och om skolarbetet. Föräldrarna förbereder sig inte alls, mer än 
att de inför starten i fyran fyller i informationspapper om barnet t.ex. har några allergier. 
 

/…/föräldrar förbereder ingenting och vet ofta inte varför de är där/…/ 
 
De som deltar i utvecklingssamtalen är mentorn/läraren, eleven, föräldrarna och i vissa fall 
specialläraren. Klassrummet används inte pga. föräldrarnas skolminnen utan istället träffas 
man i ett grupprum på kvällstid och ett konferensrum på dagtid. Läraren tror inte det spelar så 
stor roll var de sitter, eftersom ”de som är rädda för skäll går dit och är rädda för att få skäll 
och de som inte är rädda för skäll vet inte så mycket varför de är där”. Placeringen i rummet 
tror läraren däremot kan spela roll, särskilt vid problemsamtal, men D låter för det mesta 
eleven och föräldrarna sätta sig var de vill. 
 

Det är ju inte bra om alla vuxna vrider stolen mot eleven. Särskilt om man ska reda ut något problem så 
sitter den utsatt, men annars så är det skit samma, jag sätter mig ner sen får de sätta sig var det känns 
naturligt. 
 

Läraren inleder samtalet med att det är eleven som ska föra talan och prata mest under 
samtalet. D har en mall med vad som ska tas upp och ställer öppna frågor som t.ex. hur menar 
du då, beskriv hur du känner. Det är viktigt att tänka på att eleven ska vara i centrum, hela 
samtalet ska riktas mot eleven. Man får inte prata över huvudet på eleven, utan säga mycket 
du och inte tilltala med namnet. Föräldrarna ska inte delta mer än om de får direkta frågor. 
Om det är svåra frågor som ska behandlas, så kommer de där det blir aktuellt. 
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Det görs en tydlig återkoppling från tidigare samtal vid åtgärdsprogram, annars görs bara en 
muntlig överenskommelse, läraren antecknar det och sätter in i pärmen under elevens flik och 
tar fram det till nästa samtal. Ibland har läraren telefon- eller mailkontakt med föräldrarna 
tidigare för att se hur det går. Läraren sammanställer allt som kom upp under samtalet och 
informerar sina kollegor och sätter in sammanställningen i pärmen under elevens flik. 
 

Lärare E 
Lärarens syfte med samtalet är att reflektera över vad man gör i skolan, hur långt man har 
kommit och göra ett avstamp mot nästa halvår. De tidsmässiga ramar som läraren fått, om att 
samtalet ska vara i 30 minuter, är E inte nöjd med. Samtalen behöver vara längre. Läraren har 
inte gått någon kurs i samtalsmetodik, utan har bara fått lite matnyttigt när det funnits inslag 
av samtalsmetodik i andra typer av utbildningar. 
 

/…/ det är ju rätt lustigt eftersom vi har det som en rätt viktig del i vårt jobb. 
 
Skolan fick i uppdrag att konkretisera läroplanen för flera år sedan, vilket gjordes. Det 
handlade om vad eleven skulle förväntas kunna i fyran, femman och sexan. E skrev då om 
den på ett speciellt sätt och använder sig av den genom att sätta kryss eller streck, beroende 
på om eleven har uppnått målen i svenska, matte och engelska eller inte. Lärarna på skolan 
försöker nu att göra en gemensam modell som ska användas från första klass, där man ska 
fylla i hur det går för eleven. 
 

Läroplanen är så luddigt skriven och sen så är det vi då som ska göra det så konkret som möjligt. Och det 
stupar där därför att vi kollegor är oense om hur konkret man ska vara och oense om vad som är viktigt att 
lära sig. 

  
Kollegorna ger varandra tips och idéer om det är så att man frågar efter det, om det finns 
någon pärm på skolan med tips i om utvecklingssamtal visste inte Lärare E för det var inget 
som han använde sig av. Om någon vill ha hjälp med att någon annan lärare ska sitta med vid 
något samtal så ställer kollegorna upp på varandra, men det är väldigt sällan det blir så. 
Frågar föräldrar efter kursplanen så finns den men E menar att från papper till att det ska vara 
verklighet och förankrat är värre.  
 
Samtalen kräver mycket förberedelse av läraren. Läraren bestämmer vad det ska kretsa kring 
och försöker ha olika typer av samtal vid olika samtalstillfällen. Eleven och föräldrarna får 
ibland förbereda sig utifrån samma frågeställningar som läraren har. Läraren tycker det är 
viktigt att elev och föräldrar vet vad det ska handla om så man så mycket det går är på samma 
nivå inför samtalet. Läraren informerar alltså om vad den förbereder sig på och de frågorna är 
då i första hand utifrån hela klassen. Sen tänker E ut något specifikt för varje elev. 

 
De som deltar i samtalet är läraren, eleven och föräldrarna och ibland specialläraren. Läraren 
säger sig vara medveten om att man bör vara i en annan lokal än klassrummet för 
föräldrarnas skull, men har ändå alltid varit i klassrummet eftersom elevernas alster och 
lärarens pärmar finns där. Om någon känner sig liten handlar det snarare om hur denne blir 
bemött av läraren, än om i vilket rum man är. Det är dock viktigt att tänka på att alla sitter på 
samma nivå. 
 
Samtalet inleds med att lärare E berättar vad det ska handla om och frågar om de har något de 
vill ta upp. Sedan kör de igång med programmet. E menar att utvecklingssamtalet ska vara ett 
samtal mellan läraren och eleven, där föräldern kan hoppa in där det behövs. Frågorna bör 
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inte vara ja- eller nej-frågor, men inte heller så öppna frågor att eleven kommer in på en 
annan nivå än vad läraren tänkt. Exempelvis kan läraren informerar och sedan ställa frågor 
som: Hur ser du på det? Det är viktigt att vara sig själv och vara ärlig om det man tar upp, 
annars så faller hela vitsen med samtalet. Det är också viktigt att ta upp så många sidor som 
möjligt, både sociala, kunskapsmässiga och utförandemässiga bitar.  
 

Om jag är förälder och känner att läraren som ändå har dem hela dagarna inte har mycket att säga till mig, 
då undrar jag om samtalet är att jag ska komma och ställa frågor. Jag förväntar mig att läraren skall vara 
förberedd och kunna säga mycket - och då går jag på den linjen. Så: ärlig och vara sig själv och vara som 
man själv är och vara väl förberedd vad man själv vill ha sagt och i bästa fall att få föräldrarna förberedda 
genom att man har skrivit något brev innan. 

 
Det är läraren som styr samtalet till 99 % och det största ansvaret till att det ska bli någonting 
ligger på läraren. E lägger inte ner så mycket tid på att man ska lära känna varandra som 
personer, utan menar att det personliga inte har så stor betydelse. Den slutsatsen drar läraren 
bland annat av sin erfarenhet att samtal med kollegors barn oftast blir likadana som samtal 
med andras barn. Eventuella svåra frågor bör tas upp i mitten av samtalet. Det lärare E 
uppfattar som svårt är att tala om när det går dåligt för eleven. Det läraren kan säga är att ”vi 
gör så gott vi kan, vilket inte har räckt hittills”. Det är svårt också när det rör sig om 
uppförande och sociala saker. 
 
Samtalet resulterar inte i något som ska göras den närmsta tiden utan det är en avstämning av 
hur det går i skolan och uppföljningen blir ett halvår senare. Läraren anser att det är fullt 
tillräckligt att man har sått ett frö både hos sig själv, hos eleven och föräldrarna som sedan 
bearbetas under tiden fram till nästa samtal. Ändå framgår det att viss uppföljning ändå sker. 
 

/…/ det låter ju inte speciellt bra men å andra sidan så går inte mina samtal ut på att det ska göras 
någonting 4 veckor senare och då behövs det ingen uppföljning, men på dem jag har skrivit någonting då 
är det oftast att om 4 veckor så ringer jag eller dem ringer eller vi har gjort någonting att de ska göra 
något med läxor dem har fått en lapp av mig eller något vi har kommit överens om eller jag ska se till att 
dem tar med sig böcker hem under 3 veckors tid och ha lite extra koll och då blir det en uppföljning ja 
svaret får nog vara ärligt att det är det samtalet som är nu och då. 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är lärarna mer genomtänkta än jag trodde. Det är inte mycket som skiljer 
de olika intervjupersonerna åt utan de har en ganska gemensam uppfattning om 
utvecklingssamtal. Här vill jag beskriva deras tankar under de rubriker jag använde mig av i 
min intervjuguide.  
 
Allmänt 
• Alla lärarna sätter barnet och dess utveckling i centrum. 
• Ingen av dem har fått någon egentlig utbildning i samtalsmetodik. 
• Fyra av fem tycker att kollegorna hjälps åt på ett bra sätt. 
• Alla verkar ha målen i ryggmärgen när de arbetar, men i vilken utsträckning kursmål och 

strävansmål synliggörs och konkretiseras för elever och föräldrar skiljer sig åt. 
• Vilka situationer som är svårast i samtalet verkar de flesta vara överens om. 

 
Förberedelse 
• Alla intervjupersonerna tycker det är viktigt att alla parter är förberedda. 
• Alla lärarna verkade också överens om att förberedelserna är den största biten i lärarens 

arbete med utvecklingssamtalen. 
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• I vilken utsträckning föräldrarna fick möjlighet att förbereda sig skiljde sig dock ganska 
mycket. 

 
Genomförande 
• I alla skolor deltar elev, föräldrar och lärare/mentor. Ibland, men sällan, även 

specialläraren eller någon annan lärare. 
• Alla var överens om att läraren ska informera och att eleven ska prata mycket. 
• Föräldrarnas roll hade intervjupersonerna dock olika uppfattning om. 
• Många av lärarna vill samtala i klassrummet för att eleverna ska känna sig trygga i sin 

egen arbetsmiljö. 
• De flesta inleder med allmänt prat, har en bestämd struktur på samtalet och avslutar det 

positivt. 
• De svåra frågorna kommer där de passar, oftast i mitten. 
• Alla lärarna är medvetna om att det är viktigt hur frågorna ställs. 

 
Uppföljning 
• Alla intervjupersoner sammanfattar innehåll och överenskommelser efter samtalet slut 

samt vidarebefordrar resultatet till andra lärare om det behövs. 
• En av lärarna berättar att han/hon utvärderar vad som gick bra och mindre bra. 
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RESULTATDISKUSSION 
Att utvecklingssamtalen har utvecklats under åren tycker jag mig kunna se om jag jämför 
enkätundersökningen från 1995/96 med de intervjuer jag har gjort 2004. Det märks tydligt på 
att lärarna i enkätundersökningen inte lade så stor vikt på förberedelsen, ramarna, strukturen 
och vikten av att främja elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling44. I mina intervjuer 
tycker lärarna överlag att strukturen är viktig. De har en klar och tydlig struktur i de samtal 
som dem förbereder och genomför. De gör eleven och föräldrarna införstådda med hur 
samtalet är upplagt och låter även dem förbereda sig. Till en början kunde jag inte se den 
struktur som intervjupersonerna faktiskt har i sina samtal. Detta berodde på att de ofta 
svarade något annat först och sedan redogjorde för hur de bör göra eller hur de faktiskt gör. 
Intervjuerna fungerade ofta, som till exempel frågan om det finns någon återkoppling. Då 
fick jag svaret att det inte gör det, men sen visar det sig att det faktiskt gör det. Man kan 
fundera på varför det blir det så. Om det kan bero på att det bör vara på ett sätt och att det 
sedan i verkligheten fungerar på ett annat sätt.  
 
På frågan om placeringen hade någon betydelse svarade en av lärarna att det inte var så 
jättegenomtänkt, men så kom en lång redogörelse för hur läraren brukade bestämma var, var 
och en skulle sitta och varför det var bra med den placeringen. I själva verket hade läraren en 
klar och tydlig bild av hur han/hon ville ha det. En annan av lärarna svarade liknande fast på 
frågan om hur eleven och föräldrarna förbereder sig. Läraren sade först – De förbereder 
egentligen ingenting, men sedan kom det en redogörelse för hur eleven fick fylla i två papper 
som sedan skickades med hem. Det är intressant men också svårt att få någon rättvis bild av 
vad lärarna egentligen menar eftersom det förekommit en del svar av denna typ. Jag tror alla 
lärarna har en klar och tydlig bild av hur de vill ha det, de är vana vid att lägga upp sina 
samtal men att det sällan förekommer diskussioner om hur man förbereder, hur man 
genomför och hur man följer upp samtalen tillsammans med kollegor. Det märks tydligt i 
mina intervjuer att lärarna allt för sällan har reflekterat över sina utvecklingssamtal, eller de 
har nog reflekterat för egen del och det har då blivit det typ av samtal som dem har 
presenterat för mig, vilket framstår som svårtolkat och lite luddigt eftersom de ofta säger en 
sak men sedan faktiskt gör på ett annat sätt. Jag tror att det kan finnas ett stort behov av mera 
diskussioner, studiedagar osv. för att lärare tillsammans ska hjälpas åt och få hjälp med att 
utveckla sina samtal och sätta ord på det dem gör. Inte minst för alla nyutexaminerade som 
inte får någon teori eller träning i att hålla i samtal från utbildningen. 
 
Väldigt få i enkätundersökningen45 uttryckte att det var viktigt med den sociala och 
kunskapsmässiga utvecklingen hos eleverna. I dag nämner nästan alla mina intervjupersoner 
att det är en viktig del. Man kan fundera på om det bara är ett begrepp man använder för att 
det står så i styrdokumenten eller om det är så att man främjar elevernas utveckling. Min teori 
är att 1995/96 hade man inte förstått eller insett vikten av vad utvecklingssamtalet ger eleven. 
Så tidigt efter att man övergått från kvartsamtal till utvecklingssamtal hade man kanske inte 
fått in rutinen på hur man förbereder, genomför och följer upp ett utvecklingssamtal. Det 
finns en risk att man så tidigt efter bytet av namn genomförde kvartsamtal men trots allt 
kallade det för utvecklingssamtal: Jag har alldeles för länge trott att det fortfarande är så, men 
trots att ingen av mina intervjupersoner har fått någon utbildning i samtalsmetodik tycker jag 
att de verkar väldigt genomtänkta. 

                                                 
44 Josefsson, L. (1997). Utvecklas utvecklingssamtalen? KRUT, Kritisk utbildningsskrift 1997, häfte 3. 
45 Josefsson, L. (1997). Utvecklas utvecklingssamtalen? KRUT, Kritisk utbildningsskrift 1997, häfte 3. 
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Det är stor skillnad på om utvecklingssamtalet handlar om den sociala och kunskapsmässiga 
utvecklingen eller om utvecklingssamtalet leder till social och kunskapsmässig utveckling. 
Skillnaden är den att det kan ha blivit ett begrepp som lärare använder sig av och säger att det 
ska handla om den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen när det i själva verket ska leda 
till utveckling. Det måste vara det som är poängen med ett utvecklings-samtal, att det ska leda 
till utveckling så individen hela tiden utvecklas och går framåt. Man måste se framåt – ha 
framåtblick46. Eleven måste se att det går framåt hela tiden, sen i vilken takt och hur stora 
steg man tar i taget det är individuellt hos alla. Men alla måste få chans till utveckling utifrån 
sin nivå47. Jag är lite osäker på om mina intervjupersoners utvecklingssamtal leder till 
utveckling för alla elever eller om det till stor del handlar mer om avrapportering eller 
avstämning för de flesta eleverna. Lärarna menar att det är viktigt med överenskommelser 
och mål, men riktigt vad det innebär har jag svårt att komma fram till. För samtidigt säger 
dem att det inte brukar röra sig om så många i klassen som måste kontaktas efteråt för att se 
om det blev en förbättring (tänker då inte på åtgärdsprogram). Vilka elever sätter man upp 
mål för? Sätter man upp mål för alla men att en del följs upp efter en månad och för andra vid 
nästa samtal? Vilka elevers mål följs i så fall upp efter den kortare tiden? Är det så att det 
sätts upp mål som följs upp efter en kortare tid i de fall där det av någon anledning går trögt i 
skolan eller som har det lite jobbigt? Och att de elever som har lätt för sig inte har några mål 
eller om de har mål och att de följs upp tidigast vid nästa samtal? Det här är frågor som 
intresserar mig mycket och som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning. 
 
Under min utbildning har jag tänkt mycket på varför vi bara har pratat om de elever som har 
svårt för sig i skolan och hur vi ska göra för att hjälpa dem. Är det dem vi hjälper (mest?) 
med utvecklingssamtal också? Jag tror alla elever behöver en ”morot” att sträva mot under en 
kortare tid för att sedan få chans till nya utmaningar. Intresset, spänningen, kämpaglöden får 
inte tappas bort av att det är för lätt eller ingen som uppmärksammade att jag äntligen klarade 
detta. Josefsson vänder sig till en analys som genomförts vid lärarutbildningen i Örebro där 
man kom fram till att lärarna måste lära sig att alla elevers utvecklingsbehov ser olika ut48. 
Hur man löser detta praktiskt med att det bästa vore mindre mål, tätare uppföljningar, nya 
mål osv. det har jag ingen lösning på här, men även det skulle vara intressanta att forska 
vidare i. 
 
Litteraturen och styrdokumenten överensstämmer inte helt med varandra. Det står i 
styrdokumenten49 att man ska ha ett samtal per termin och familj samtidigt som man bör ha 
små mål med täta uppföljningar för att alla elever ska utvecklas hela tiden. Kihlbaum50 menar 
att man ska sätta upp kortsiktiga mål. Jag tolkar honom som att målen ska vara realistiska för 
elevens prestationer och att de ska följas upp efter ett kort tag, därav ordet kortsiktiga, men 
att det borde röra sig om strävansmålen som finns i läroplanen. Eftersom vi ska ha 
framåtblick och se framåt i ett längre perspektiv så borde vi sätta upp långsiktiga mål, vad 
elevers utveckling ska leda till, men dela upp det i små mål som är genomförbara utifrån 
elevens mognads- och prestationsnivå. 
 
                                                 
46 Skolverket. (1995:178). Utvecklingssamtal. En mötesplats för elev – föräldrar – lärare. Uddevalla: 
MediaPrint, Uddevalla AB. 
47.Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. (1998). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet 
48 Josefsson, L. (1997). Utvecklas utvecklingssamtalen? KRUT, Kritisk utbildningsskrift 1997, häfte 3. 
49 Werner, L. (2002). Grundskolans regelbok 2002/2003. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 
50 Kihlbaum Larsson, A. & Vingren, G. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. Ett led i skolutvecklingen för bättre 
relationer och information. Stockholm: Liber Utbildning. 
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Ytterligare en reflektion jag gjort utifrån Josefssons enkätundersökningen är den att 
skolverkets nyckelord jämbördighet och framåtblick inte hade ”slagit rot”.  Med 
jämbördighet menas till exempel detta att låta alla deltagare få förbereda sig inför samtalet 
och med framåtblick menas målformulering, uppföljning och utvärdering. Jag uppfattar att 
framåtblick fungerar relativt bra idag även om jag funderar på om det kan vara så att det 
fungerar bäst för de elever med svårigheter. Däremot så tror jag det har hänt mycket med 
jämbördigheten. I stort sätt alla mina intervjupersoner låter både elev och föräldrar förbereda 
sig inför samtalet och att lärarna ger tydlig information om vad det ska handla om. 
 
I resultatet från Liljeroth-Carlssons intervjuundersökning51 kan man se vad eleverna önskar 
av ett samtal med läraren. De nämner till exempel ärliga och konkreta samtal och omdömen 
med konkreta tips om utvecklingsmöjligheter. Lärarna ska inte bara säga ”du kan mycket 
mera”, utan faktiskt mer konkret beskriva vad som skall göras. Eleverna ville också få 
kännedom om hur de fungerar med andra elever i klassen och vuxna, hur undervisande lärare 
tycker att de fungerar i de olika ämnena, få god tid att prata med lärarna samt få känna att de 
är i fokus och att de är delaktiga i samtalet. Jag tycker att utvecklingssamtalet, både som det 
beskrivs i litteraturen och som mina intervjupersoner beskriver det, lever upp till alla dessa 
önskemål. 
 
Det har varit intressant att se att det skett en så pass stor utveckling från 1995/96 då Josefsson 
och Ellmin gjorde sin enkätundersökning52 till idag då jag har gjort ett antal intervjuer. Det 
går inte att påstå att alla lärare gör som de fem som deltog i min undersökning, men det är 
ändå positivt att de lärare jag träffade har skaffat sig den kunskap de behöver för att kunna 
lägga upp ett utvecklingssamtal så att det stämmer till största delen med vad styrdokumenten 
och litteraturen säger. 
 
Det som skiljer mina intervjuer åt från litteraturen är bland annat det att de flesta lärarna 
hellre genomför sina utvecklingssamtal i klassrummen än i någon annan lokal. Detta på 
grund av att de tycker att tryggheten för eleven att få sitta vid sin bänk i sin arbetslokal där de 
känner sig hemma och för att föräldrarna ska få en inblick i barnens vardag är viktigare än att 
sitta någon annanstans bara för att föräldrarna kan uppleva det negativt i klassrumsmiljö. Jag 
håller fullständigt med en av mina intervjupersoner om att det signalerar till att skolan skulle 
vara något negativt. En annan av mina informanter menade att det var läraren som hade ett 
ansvar för att föräldern inte skulle fortsätta att känna obehag. Det som informanterna var 
överens om med litteraturen om placeringen var att alla skulle sitta på samma nivå. Det är 
viktigt för att känna sig som jämbördiga parter i ett samtal. Det här är en mycket intressant 
skillnad som kom fram i jämförelsen mellan litteraturen och intervjupersonerna. Man kan 
undra hur det kommer sig att litteraturen inte ser till eleven i det här fallet. Ser elevens 
trygghet som en viktig del i ett utvecklingssamtal utan istället trycker på att man för 
föräldrarnas skull bör sitta i någon annan lokal. Alla lärare jag intervjuade var medvetna om 
vad som står i litteraturen men de flesta hävdade att det på alla sätt måste vara bättre att 
genomföra samtalen i klassrummet. 
 
En annan sak som skiljer sig är att informationen till föräldrarna angående kursplan, lokal 
arbetsplan och skolans mål anses väldigt viktig från litteraturens sida och det ska jag väl inte 
säga att det inte gjorde hos informanterna men det fungerade dåligt med att ge föräldrarna 
tydlig information vad det rör sig om. En del skolor skickade hem andra inte då föräldrarna 
fick fråga efter dem. Man undrar om föräldrar och elever är medvetna om att de finns. Om 
                                                 
51 Josefsson, L. (1997). Utvecklas utvecklingssamtalen? KRUT, Kritisk utbildningsskrift 1997, häfte 3. 
52 Josefsson, L. (1997). Utvecklas utvecklingssamtalen? KRUT, Kritisk utbildningsskrift 1997, häfte 3. 
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eleven och föräldrarna på bästa sätt ska kunna medverka i elevens sociala och 
kunskapsmässiga utveckling så måste de veta vilka mål vi har att sträva mot. Litteraturen är 
mycket tydlig med att det är viktigt att hemmen får ta del av styrdokumenten och att man ska 
jobba utifrån de mål som finns där tillsammans med elev och föräldrar. Man undrar då om det 
egentligen går att genomföra ett utvecklingssamtal på det sätt som man bör, om det på skolan 
inte finns en utarbetad lokal arbetsplan och kursplan som följs vid samtalen och som hemmen 
tagit del av. Enligt mina resultat av intervjuerna framkom det att vissa skolor inte hade dessa 
måldokument tillgängliga varken för läraren, eleven eller föräldrarna. Lärarna menade att de 
hade dem i ryggmärgen på grund av sin långa erfarenhet. Då undrar man om föräldrarna och 
eleven som inte har det i ryggmärgen kan bli delaktiga, ta ansvar för och hjälpas åt för att 
främja elevens utveckling om de inte har kunskap om vilka mål de jobbar mot. En annan 
undran är då om det är möjligt att genomföra ”det goda samtalet”53. 
 
Det var intressant att bara en av mina intervjupersoner reflekterar över sig själv efter 
samtalen. Läraren utvärderar vad som gick bra och mindre bra och ställer sig då frågan vad 
som kan ha påverkat det ena eller det andra resultatet. Litteraturen pekar på det utifrån det 
perspektivet att om man ställer frågan till eleven om han/hon tycker att läraren ställer upp och 
svaret då blir ett nej, så menar Kihlbaum54 att frågan inte bör ställas om inte läraren ses över. 
Jag tolkar Kihlbaum som att läraren då måste vara beredd till att utvärdera och reflektera över 
sina handlingar för att få en bild av vad det är eleven menar. Som jag nämnde tidigare i 
diskussionen så förekom det att lärare svarade på mina frågor med ett svar, men sedan 
redogjorde för något annat. Jag nämner då att diskussioner tillsammans med kollegor skulle 
leda till att de får sätt ord på sina tankar om hur de bör göra eller faktiskt gör i verkligheten 
och att det skulle kunna leda till att de får en bättre bild av vad det gör. Det är också 
intressant att påpeka att den läraren som använde sig av självreflektion. För att kunna 
utvecklas till bra samtalsledare som jag ser det och som kan leda till ”det goda samtalet” 
krävs mycket förberedelse, träning och framför allt självreflektion och utvärderingar av vad 
det är man gör så man kan sätta ord på det. 
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att min undersökning visar att det har skett en utveckling 
av utvecklingssamtalen sedan de tidiga undersökningarna gjordes och fram till idag. Det visar 
sig tydligt i bland annat att man lägger större vikt vid förberedelserna, strukturen och att man 
idag nämner elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. Om det handlar om utveckling 
eller om samtalet leder till utveckling är en av många frågor som väckts under mitt arbete och 
som skulle vara intressanta att forska vidare om. 
 
Litteraturen och mina intervjuer stämmer mycket mer överens än vad jag till en början trodde 
att det skulle göra, vilket är en väldigt positiv upptäckt. Vad som skulle vara intressant att 
titta vidare på är vad det beror på att lärarna säger en sak men redogör för en annan. De 
verkar väldigt pålästa på hur utvecklingssamtal bör genomföras, men jag har frågetecken om 
hur de i verkligheten genomförs.  
 
En av mina funderingar innan jag genomförde undersökningen, var om det går att leva som 
man lär i det här fallet. Kan man i verkligheten genomföra ett utvecklingssamtal på det sätt 

                                                 
53 Josefsson, L. (1997). Utvecklas utvecklingssamtalen? KRUT, Kritisk utbildningsskrift 1997, häfte 3. 
54 Kihlbaum Larsson, A. & Vingren, G. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. Ett led i skolutvecklingen- för bättre 
relationer och information. Stockholm: Liber Utbildning. 
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som man bör enligt styrdokument och forskning? Jag vågade inte riktigt tro det, men nu har 
jag sett att utvecklingssamtalen utifrån mina informanter fungerar som det ”goda samtalet” 
med utvecklingsmöjligheter.  
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Bilagor 
Intervjuguide 
 
Allmänt om utvecklingssamtal 

��Varför ska vi ha utvecklingssamtal? 
��Vad är syftet och målen med utvecklingssamtal? 
��Märker läraren någon skillnad från tidigare kvartsamtal och nuvarande 

utvecklingssamtal? 
��Har läraren fått någon utbildning i samtalsmetodik? 
��Har skolan några ramar för hur man bör gå tillväga med utvecklingssamtal? 
��Använder sig kollegorna av varandra inför utvecklingssamtal? 
��Använder sig läraren av läroplanen i samband med utvecklingssamtalet? 
��Tar föräldrarna del av Lpo-94? På vilket sätt? 
��Tar hemmet del av kursplanerna och skolans lokala arbetsplan? På vilket sätt? 
��Vilka från skolan deltar i utvecklingssamtalet? 
��Är eleven alltid närvarande? 
��När äger utvecklingssamtal rum? 
��Hur ofta är det utvecklingssamtal? Kan det skilja från fall till fall? 
��Vad är viktigast att tänka på under ett utvecklingssamtal? 
��Vad ska samtalet resultera i? 
��Är det något som känns jobbigt och svårt inför utvecklingssamtal? 

 
Förberedelse inför utvecklingssamtal 

��Förbereder sig läraren inför utvecklingssamtal? 
��Förbereder sig eleven och föräldrarna? 
��Använder läraren sig av några konkreta underlag för sig själv, eleven och föräldrarna? 

Vilka i så fall och varför? 
��Vem bestämmer innehållet i samtalet? Hur kommer det sig? 
��Vilket ansvar har eleven, föräldrarna och läraren? 

 
Genomförandet av utvecklingssamtal 

��Vilken lokal används? 
��Har placeringen någon betydelse för samtalet? 
��Hur inleds samtalet? 
��Är det viktigt hur vi ställer frågorna? 
��När i samtalet behandlas eventuella svåra frågor? 
��Finns det någon koppling från tidigare utvecklingssamtal? 
��Hur disponeras tiden? Vem får eller tar mest utrymme? 
��Vilken betydelse spelar kroppsspråket? 
��Hur avslutas samtalet? 
 

Utvärdering/uppföljning av utvecklingssamtal 
��Är det viktigt med uppföljning? 
��Utvärderar/reflekterar läraren efter varje samtal? 
��Blir det någon form av dokumentation efter samtalen? Varför och vad används den 

till? Varför inte?  
��Har läraren använt sig av något tekniskt hjälpmedel någon gång för att granska sig 

själv? Kan det vara ett bra sett? 


