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Bakgrund
Under lärarutbildningen har vi pratat mycket om hur skolan fungerar, hur man lägger upp
lektioner och arbetsområden och hur man som lärare hjälper svaga elever. Det jag har saknat
och som jag känner mig mest nervös inför som färdig lärare är dock föräldrakontakten och då
främst utvecklingssamtalet. Jag tror att man som nyutexaminerad lärare kan känna att man
saknar erfarenhet när man sätts tillsammans med elev och föräldrar och ska diskutera barnets
utveckling. Speciellt då det gäller att lägga fram problem för föräldrarna. Vad ska man tänka
på vad det gäller föräldrarna i samband med utvecklingssamtal? Vad vill de veta och vad
krävs av mig som lärare?

Under vårterminen läste jag en temakurs i kommunikation som var mycket inspirerande. Det
är fascinerande hur mycket som påverkar ett samtal. Orden som sägs är en liten del av det
budskap som delges av samtalsparterna. Kroppsspråk och andra signaler påverkar budskapet.
För att få till stånd ett bra samtal är det viktigt att lyssna aktivt, ställa de rätta frågorna, få med
alla parterna i samtalet samt att väcka ett intresse för samtalet. Jag är nyfiken på att få veta
mer om samtalsmetodikens betydelse i utvecklingssamtalet.

Lpo-94 säger mycket tydligt att …läraren skall genom utvecklingssamtal främja elevernas
kunskapsmässiga och sociala utveckling (s.16). Detta ställer höga krav på mig som lärare. Jag
måste få med mig både elev och föräldrar i samtalet och se till att samtalet leder till
samförstånd kring elevens utveckling. Att utvecklingssamtalet blir ett bra samtal är viktigt för
elevens fortsatta utveckling.

Bestämning av arbetet

Syfte
Syftet med detta arbete är att genom att se på kommunikation i allmänhet få en bild av hur
olika samtalssätt kan påverka när lärare, elev och föräldrar möts i ett utvecklingssamtal. Inom
kommunikationen finns många olika delar som är bra att ha kunskap om i alla
samtalssituationer. Jag är också nyfiken på hur man går tillväga för att få föräldrarna
intresserade av utvecklingssamtalet och känna att de är ett viktigt inslag i barnets utveckling.
Som lärare måste man ha som mål att alla tre parterna ska känna delaktighet och engagemang
inför samtalet. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar;

Frågeställningar
• Hur förbereder jag utvecklingssamtalet som lärare?

• Vad gör jag, som lärare, för att föräldrar och elever ska komma förberedda till samtalet?

• Hur går jag, som lärare, tillväga under själva samtalet?
• Vad ska jag, som lärare, tänka på för att få ett bra samtal?

Metod
I detta arbete kommer jag att inrikta mig på utvecklingssamtalet under år 4-6. Mycket är dock
allmängiltigt för år 1-9, så som vikten av förberedelser. Jag har också valt att se på
utvecklingssamtalet främst ur lärarens synvinkel. Därför innehåller detta arbete inga föräldra-
eller elevintervjuer.
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Litteratur

För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av litteratur och skrifter som
behandlar utvecklingssamtalet sett ur både lärar- och föräldraperspektiv. Jag har utgått från
vad läroplanen, Lpo –94, säger om utvecklingssamtalet och kontakten mellan hem och skola.
Viss litteratur och vissa skrifter har varit inriktad på föräldrakontakten i allmänhet. Jag har
också läst litteratur som handlar om kommunikation mellan människor för att få svar på mina
frågor kring hur ett bra samtal ska läggas upp. Litteratur som endast tar upp utvecklingssamtal
är begränsad. Därför har jag också sökt på samtal i allmänhet, föräldrakontakt och
föräldramedverkan. Det visade sig också att man i litteraturen är ganska eniga  om hur
utvecklingssamtal ska genomföras. Endast i mindre detaljfrågor så skiljde författarnas
uppfattningar åt. Efter att ha läst ett antal böcker så kändes det som att synen på och
uppfattningen om utvecklingssamtal upprepade sig.

Intervjuer

Presentation av intervjupersonerna

För att få en bild av hur man jobbar på olika skolor med utvecklingssamtal har jag gjort några
intervjuer med lärare som jobbar i år 4-6. Jag intervjuade tre personer, två kvinnor och en
man. Två av dem har tidigare varit handledare till mig på praktiken. Den tredje personen fick
jag kontakt med genom en klasskamrat. Ingen av personerna är valda efter något speciellt
intresse eller kunnande i ämnet utvecklingssamtal. Jag har valt att kalla dem för lärare A, B
och C. Den första intervjupersonen är en utbildad mellanstadielärare. Hon har jobbat som
lärare i 31 år (Lärare A). Lärare två har samma utbildning. Hon har jobbat inom skolan sedan
–81 (Lärare B). Den sista intervjupersonen är en manlig mellanstadielärare med 26 års
yrkeserfarenhet (Lärare C). För att kunna få svar på om utvecklingssamtalet förändrats genom
åren kunde jag inte intervjua nyutexaminerade lärare.

Intervjumetod

Intervjuerna tog plats på intervjupersonernas respektive skola. Jag valde att intervjua istället
för att skicka ut enkäter. Det kändes viktigt för mig att få träffa de jag skulle intervjua
personligen. Detta gav mig möjligheten att ställa följdfrågor så som ”Hur menar du…?” eller
”Kan du utveckla…?” Detta minskar risken för missuppfattningar och intervjumaterialet blir
bredare och mer nyanserat än om man gör enkätfrågor. Jag använde mig inte av bandspelare
under intervjuerna utan skrev korta anteckningar.

Intervjufrågorna har jag utarbetat med stöd i Bengt-Erik Anderssons bok Som man frågar får
man svar (1985) (Bilaga 1). Frågorna är s.k. öppna frågor. Jag har delat in frågorna i fyra
huvuddelar, varje innehållande några specifika frågor. Frågorna har gjorts utifrån arbetets
frågeställningar och utifrån de rubriker som arbetet är indelat i. Eftersom jag var ute efter att
få till stånd ett öppet samtal så formulerade jag inga fullständiga frågor. Frågorna var till som
komihåg så att vi inte missade någon viktig del i vårt samtal. Jag använde mig av rubriken till
varje frågeområde och sedan talade lärarna nästan fritt.

Direkt efter varje intervju skrev jag in svaren på datorn för att inte glömma något av vad som
sagts. Svaren på frågorna har jag delat in efter samma rubriker som frågorna för att det ska
blir lätt att jämföra dem. Även analysen en av intervjuerna följer samma mönster. Här syns
likheter och skillnader mellan intervjusvaren tydligt. De mallar och formulär för
utvecklingssamtal som jag fick från skolorna där intervjuerna skedde finns som bilagor till
detta arbete. I intervjudelen hänvisas till dessa bilagor. Även dokument från Lena Buckhöj-
Bohmans Utvecklingssamtal i skolan – dokumentsamling (1995) finns med som bilagor då
intervjupersonerna använder eller har använt sig av dessa.
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Litteraturgenomgång

Lpo –94 (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga
skolformerna)
I Lpo –94 står det följande om skolans och föräldrarnas gemensamma ansvar för eleverna;

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling
och lärande. (s.14)

Skolan har ett ansvar inför föräldrarna;

Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens
skolsituation och kunskapsutveckling… (s.14)

Läroplanen säger också följande om lärarens uppgift;

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 hemmen samt informera
rektor
Med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och
hem om studieresultat och utvecklingsbehov…(s.16)

Utvecklingssamtalet har i och med Lpo-94 fått en framträdande roll i läroplanen. Det handlar
inte längre om att bara utveckla en relation eller förmedla resultat. Om samtalet ska tjäna sitt
syfte krävs det att en hel del tid avsätts, vilket i sin tur innebär att man måste ändra arbetssätt
inom skolan (Larsson & Vingren, 1995). Att utforma bra utvecklingssamtal är en process som
varje enskild skola måste ta ansvar för. Det är dock inte bara lärarna som ska utarbeta detta
samtal. Även föräldrarna måste få säga sitt. Det måste finnas ett samarbete mellan hem och
skola. De lokala arbetsplaner som varje skola har skyldighet att utforma bör innehålla en plan
för hur utvecklingssamtal ska genomföras (Gustafsson m.fl.). Dessa lokala arbetsplaner måste
föräldrarna ha tillgång till. Det är skolans skyldighet att ta initiativ till utvecklingssamtal och
detta ska ske med samtliga elever minst två gånger per läsår. Det är klassföreståndaren som
ansvarar för dessa kontakter (Sverne, 1992).

Varför har vi utvecklingssamtal?

Riksförbundet Hem och skola (1996) har sammanfattat vad utvecklingssamtal är och vad det
ska leda till;

Utvecklingssamtalet är en fortlöpande dialog mellan elev, lärare och föräldrar
och ska;
Främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling, utgå från jämbördiga
parter, ge ömsesidig information, vara framåtblickande, leda till ömsesidiga
åtaganden, vid behov utmynna i ett åtgärdsprogram, ge reellt medinflytande,
utvärdera elevens skolsituation. (s.12)

Larsson och Vingren (1995) reder i sin bok ut begreppet utveckling. De skriver att utveckling
kan innebära att man antingen går från något sämre till något bättre eller att man går från det
enkla till det mer komplicerade. Utveckling är också en fråga om mognad där man når en ny
nivå utan att behöva döma ut den lägre nivån.
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Utvecklingssamtalet handlar om att ge och få information och att alla parter – föräldrar, elever
och lärare – är involverade och får tid och utrymme att framföra sina synpunkter och åsikter.
Samtalet grundar sig på att alla parterna tror på att eleven kan och vill utvecklas och kan ta
ansvar för sitt eget lärande (Gustafsson m.fl.).  Detta poängteras speciellt i läroplanen. Skolan
ska stimulera eleven till att utvecklas. Utvecklingssamtalet är en del av den stöttning eleven
får. Det kan också leda till att parterna får olika åtaganden och ansvarsområden och att
samarbetet växer (Gustafsson, m.fl.). Utvecklingssamtalet handlar om att eleven får en insikt
om sina resurser och en utsikt om vilka möjligheter som finns. Eleven får under samtalet
chans uttrycka vad han eller hon vill åstadkomma och på vilken nivå, alltså vilken avsikt
eleven har med det fortsatta arbetet i skolan (Larsson & Vingren 1995).

Historik – från enskilda samtal till utvecklingssamtal

Under 60-talet förändrades den ideologiska synen på skolans uppgift. Det handlade inte
längre enbart om att utveckla eleverna kunskapsmässigt utan också socialt. 1962-års läroplan
betonade att hem och skola skulle ha en närmare kontakt och att de tillsammans ansvarade för
elevens utveckling. Föräldrarna skulle också få en större insyn i skolarbetet genom tätare
information från läraren. Det var i början av 70-talet som betygen i ordning och uppförande
togs bort. Denna information skulle istället framföras på individuella samtal mellan hem och
skola (Adelswärd, m.fl., 1997). Syftet med de enskilda samtalen var alltså att ersätta betygen
för år 1-7 samt att komplettera dessa i år 8 och 9. Syftet var också att föräldrarna skulle få en
mer nyanserad bild av sina barn, inte bara resultatmässigt utan även socialt (Kärrby & Flising,
1983). Under 80-talet betonades ytterligare vikten av nära kontakt mellan hem och skola. Det
enskilda samtalet kom att bli det viktigaste instrumentet för denna kontakt. Kvartsamtalet som
så småningom växte fram var dock något mer än en ersättning av de skriftliga betygen. Här
handlade det inte bara om informationsutbyte utan också om att utveckla eleven och att skapa
en samsyn kring eleven mellan hem och skola. För att få till stånd en diskussion istället för
den tidigare bedömningsaspekten så förlängdes senare samtalet från en kvart till ca. en halv
timme. Sedan dess har kvartsamtalet ersatts av utvecklingssamtalet vilket inneburit att ett helt
nytt intresse väckts kring samtalet. Det har skapat ett intresse för samtalsmetodik och lärarens
roll i samtalet. Bl.a. så har Lärarförbundet och Riksförbundet Hem och skola
uppmärksammat det nya samtalet och ser på det som ytterligare en form av föräldrainflytande
i skolan (Adelswärd m.fl., 1997).

Även innan samtalet gjordes om från kvartsamtal till utvecklingssamtal så var samtalet den
mest uppskattade kontakten mellan hem och skola, trots att det då mest rörde sig om en
envägskommunikation. I och med det nya utvecklingssamtalet ville man dock fördjupa och
utveckla denna kontaktform (Lund, m.fl. 1996). Innehållet i de nya utvecklingssamtalen är
inte styrt av skolan. Det är upp till varje lärare, elev och föräldrar att vara med och bestämma
vad som ska tas upp på samtalet. Samtalet har idag ingen tidsbegränsning och målet är att få
till stånd en dialog mellan de tre parterna. De vuxna har på sitt ansvar att eleven kommer med
i dialogen och att man inte samtalar över elevens huvud. Det gäller att de vuxna talar med
eleven och inte om (Maltén, 1998). Larsson och Vingren (1995) påpekar att
utvecklingssamtalet måste engagera, stimulera och aktivera alla parter som är inblandade,
både lärare, elev och föräldrar.

Det gamla kvartsamtalet skiljer sig från det nya utvecklingssamtalet på så sätt att det gamla
endast var en kontroll bakåt i tiden och utvecklingssamtalet även är framåtblickande.
(Gustafsson m.fl.). Adelswärd m.fl. (1997) skriver att under kvartsamtalet fokuserades mer på
orsaker till problemen än på lösningar och åtgärder. De skriver också att på pappret är det stor
skillnad mellan det nya och det gamla samtalets syfte och upplägg men att det sedan är upp
till varje lärare att förändra sitt sätt att hålla samtalet på. Dessutom är det fortfarande på
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lärarens initiativ som samtalet sker och man samtalar fortfarande mest kring elevens
prestationer och utveckling.

Kommunikation – ett samspel mellan människor
Ett samtal är ett sätt för människor att kommunicera med varandra. Genom att använda sig av
olika samtalsstilar utvecklas samtalsförmågan. Medvetet eller omedvetet anpassar människan
sig till olika samtalssituationer. Vi lyssnar av den person vi samtalar med och förändrar vår
samtalsstil efter honom eller henne (Ronthy-Östberg & Rosendahl, 1992). Ett samtal ställer
höga krav på alla inblandade parter. Mänsklig kommunikation kan lätt leda till missförstånd.
Budskapet sändaren förmedlar tolkas av mottagaren på ett sätt som sändaren kanske inte tänkt
sig (Maltén, 1998). Vad som sänds ut tolkas av mottagaren utifrån dennes referensram och
inte utifrån sändarens. Trots att det finns ett gemensamt språksystem så påverkas alltid
tolkningar individuellt och personligt. För att man ska förstå varandra krävs intelligenta
gissningar av både sändare och mottagare som är grundade på tidigare erfarenheter och
kunskaper (Backlund, 1991). I ett samtal där man talar förbi varandra är det vanligen
förtroendet som brister. Detta kan i sin tur leda till att parternas empati och respekt för
varandra försvinner. Oftast beror denna reaktion hos parterna på dålig självkännedom. Det
kan också vara så att något i samtalspartnerns attityd skrämmer. När detta inträffar har ofta
parterna inte samma status i samtalet utan den ene parterna känner sig i underläge (Ronthy-
Östberg & Rosendahl, 1992). Ett kännetecknande drag för samtal är att deltagarna till viss del
har olika samtalsstilar, olika referensramar och olika social- och kulturell bakgrund. Dessa
förutsättningar kan påverka samtalet i både positiv och negativ riktning. Samtalet kan
innehålla känslor, väcka tankar och klargöra åsikter. Det kan också förstärka fördomar, leda
till förvirring och missförstånd (Adelswärd m.fl. 1997).

Inom samtalsmetodiken är det viktigt att man har kunskap om hur relationer mellan
människor kan underlättas. Man måste också vara medveten om hur ens egna reaktioner och
attityder kan påverka samtalet. Kunskap om ens egna värderingar, fördomar och beteenden i
olika situationer ökar möjligheterna till ett tillfredsställande samtal (Sellerfors, 1984). Ett
lyckat samtal kännetecknas av ömsesidighet. Ömsesidig respekt, ärlighet, öppenhet och
åsiktsfrihet. Respekten är nödvändig för en god relation. Man måste dock vara medveten om
att respekten handlar om att respektera personen inte nödvändigtvis alla dennes handlingar.
Ärlighet börjar med att man är ärlig mot sig själv. Ärlighet kan vara påfrestande men också
mycket utvecklande. En stark relation tål ärlighet. Att vara öppen innebär att man vågar bjuda
på sig själv och visa sina känslor och tankar. I ett gott samtal tillåter man och accepterar
andras tankar, åsikter och värderingar (Ronthy-Östberg & Rosendahl, 1992). En väl utvecklad
samtalsmetodik är något som är användbart många gånger i livet inte bara inom skolan och
vid utvecklingssamtal. Vissa människor har lättare än andra att få kontakt med och förstå
människor. Detta är dock en förmåga som går att träna upp (Larsson & Vingren, 1995).

En god samtalspartner

En god lyssnare lyssnar aktivt till sin samtalspartner. Det gäller att ha ögonkontakt och inte
avbryta i onödan. Man måste visa intresse för vad den andre säger och gör, samt visa respekt
och empati. Den goda lyssnaren måste också våga var tyst. Lyssnaren kliver åt sidan och
förmedlar intresse och uppmärksamhet. Den goda lyssnaren lyssnar inte endast till det som
sägs utan också till det som inte sägs. Det gäller att använda sin intuition och lyssna efter vad
som sägs ”mellan raderna”. Det handlar om att få till stånd ett ömsesidigt utbyte av känslor
och tankar, inte att själv enbart framhäva sig själv och sin ståndpunkt. För detta krävs empati
och människokännedom, men även självkännedom. En god lyssnare kan känna igen sig i
samtalspartnerns situation och försöker att förstå denne utan att värdera de känslor som
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kommer till uttryck (Maltén, 1998). Många gånger sänder vi ofullständiga budskap. ”Ja, du
vet” avrundar alltför ofta meningar. Vi utelämnar vissa delar av budskapet och utgår ifrån att
mottagaren själv kan fylla i det vi inte säger. Vi tar för givet att mottagaren tänker som vi.
Genom att använda ord som ”nog” och ”förmodligen” så blir vårt budskap ännu otydligare.
”Alltid”, ”aldrig” och ”jämt” är ord som vi använder för ofta och som kan vara svåra att tolka.
Generaliseringar gör också att budskapet vi sänder ut blir svårt att uppfatta för mottagaren
(Maltén, 1998). En duktig talare kan uttrycka sig på många olika sätt beroende på mottagaren.
Man måste känna till reglerna för olika samtalsstilar och olika språknivåer för att kunna förstå
sin samtalspartner och för att kunna göra sig förstådd (Backlund, 1991).

Verbala, icke-verbala och symboliska symboler

För att uttrycka känslor behöver vi mer än bara de verbala signalerna; skriftspråk och talspråk.
Forskare hävdar att endast sju procent av budskapet framförs med hjälp av ord. Resten förs
fram genom icke-verbala signaler så som ex. tonläge, betoning och inte minst med hjälp av
kroppsspråk. Vi tar alltså hjälp av kroppsspråket och gestikulerar och mimar. Det är inte
endast en fråga om vad som sägs utan också hur det sägs (Maltén, 1998). De icke-verbala
signalerna kan antingen förstärka orden eller att ta uppmärksamheten ifrån dem. Vissa icke-
verbala signaler är omedvetna. Det kan handla om ex. pupillförstoring och genering
(Backlund, 1991). De symboliska signalerna innefattar bl.a. hälsningsritualer och
samtalsregler men också talarens utseende och hur denne klär sig. Att känna till
samtalspartnerns verbala, icke-verbala och symboliska signaler är en förutsättning för god
kommunikation (Maltén, 1998).

Samtalet

För att samspelet mellan olika samtalsparter ska fungera är det viktigt att samtalet har
struktur. En samtalsstruktur har tre delkomponenter. Förhållningssätt är den anda eller attityd
som kommunikationen sker i. Den attityd som rekommenderas är att ta sin samtalspartner på
allvar och visa intresse även fast man inte delar dennes åsikt. Motsatsen är att nedvärdera eller
frysa ut den man samtalar med. Strategi handlar om att ha en klar och tydlig plan för
samtalets upplägg. Vilken ordning ska man ta upp olika ämnen för att samtalet ska flyta på
och inte kännas rörigt? Med taktik  menas sättet att ställa frågor på. Här förordas öppna och
förutsättningslösa frågor (Maltén, 1998).

Maltén (1998) visar vad man bör tänka på i nya samtalssituationer;

Förberedelser; Att tänk igenom innan samtalet äger rum: Vad vill jag med det
här samtalet? Vad vet jag? Vad förväntar sig den här personen? Vad är jag
beredd att göra? Vilken handlingsplan har jag? Hur skall jag disponera tiden?
Vilken typ av överenskommelse strävar jag efter?

Ramar; Yttre faktorer (möblering, tid, ostördhet). Mottagande. Klargörande av
förväntningar.

Lyssnande; Att bekräfta att man uppfattar det den andre har förmedlat genom att
t.ex. sända tillbaka tolkningar (”du menar att…?”), ställa frågorna när, vad, var
och hur i anslutning till det som sagts, visa utan ord att man lyssnar
(ögonkontakt, kroppsspråk), ge uttryck för eventuella dolda budskap som man
tycker sig ha uppfattat (”det säger du, men jag tolkar det som…”), följa upp ett
budskap.

Att visa respekt för varandra genom att t.ex. låta varandra tala till punkt, hålla
sig till ämnet och inte föra in samtalet på områden som inte har med saken att



10

göra, bemöta varandra sakligt (i motsats till värderande), låta motparten få
möjlighet att själv dra sina slutsatser (i motsats till att genast börja komma med
lösningsförslag). (s.70)

Det formella samtalet används för att uppnå objektivitet. Samtalet förflyter sakligt, korrekt
och logiskt. Många gånger intar samtal en formell grund p.g.a. osäkerhet. Den formella
samtalssituationen är en situation där vi ofta känner oss uttittade och obekväma (Backlund,
1991). När ett samtal pågått en stund och parterna närmar sig varandra kan det hända att
samtalet blir mer informellt. Ett informellt samtal innehåller öppenhet. Här välkomnas
känsloyttringar och upplevelser. Parterna har god kontakt och vågar säga vad de tycker och
tänker (Liljeqvist, 1977). I den informella talsituationen känner sig parterna trygga och säkra
(Backlund, 1991).

Samtal har olika stor samtalskvalitet. Det kan röra sig från sakfrågor till djupa
värderingsfrågor, från ens innersta tankar till skvaller. Ett samtal kan också röra sig fram och
tillbaka över kurvan och innehålla olika mycket samtalskvalitet. Det finns en komfortgräns
som markerar när samtalet blir besvärligt och känsligt. Denna komfortgräns är mycket
individuell beroende på personlighet men också beroende på vem man samtalar med och hur
väl parterna känner varandra. Ett utvecklande samtal innebär att man vågar öppna sig, bjuda
på sig själv och gå över komfortgränsen. I ett samtal kan man välja att hoppa över det som är
jobbigt att prata om, men de samtal som går över komfortgränsen är oftast de mest givande
(Ronthy-Östberg & Rosendahl, 1992).

Föräldrakontakt - delaktighet och engagemang
Spontana kontakter mellan hemmet och skolan är tecken på samarbetsvilja. Dessa kontakter
kommer alltid att behövas för att föräldrar, lärare och elever ska trivas tillsammans. De
organiserade kontakterna kräver mer av alla inblandade men utgör ändå grunden i samarbetet
mellan hem och skola. Initiativ från lärarens sida till sammankomster gäller i första hand
föräldramöten och utvecklingssamtal. Här är det mycket viktigt att initiativtagaren klart
redogör för vad mötet har för syfte och vad det kommer att handla om. Det gör att föräldrarna
blir mer motiverade att komma och mindre osäkra inför mötet med skolan
(Kommentarmaterial Lgr –80, 1984). Stödet hemifrån varierar från elev till elev. Det kan vara
svårt för en lärare att veta hur man ska förhålla sig till ett bristande stöd från hemmet. Vad
som är viktigt är dock att läraren är tolerant. Föräldrarna kan inte fråntas ansvaret för sina
barn (Larsson &Vingren, 1995). Kylén (1996) skriver följande om vad som är viktigast för de
olika parterna i kontakten mellan hem och skola;

Att föräldrarna
• skall veta vad som händer i skolan
• skall veta hur och vem de kontaktar i skolan för olika frågor

• skall våga ta kontakt med skolan
• skall ge sina barn stöd i skolarbetet

• skall känna till och vara positiva till skolans mål och arbetsformer
• skall känna trygghet i att lösa sina barns problem tillsammans med skolans

personal

Att lärarna
• skall känna stöd från föräldrarna
• skall känna till och förstå elevernas hemsituation

• skall våga ta kontakt med föräldrarna när något händer



11

• skall känna trygghet i att lösa enskilda elevers problem tillsammans med
föräldrarna

Att eleverna
• skall känna trygghet i att lärare och föräldrar samarbetar

• skall diskutera skolan med föräldrar och syskon

• skall känna till och vara positiva till skolans mål och arbetsformer (s.60)

För att skolan ska kunna hjälpa till i elevens utveckling så bör den känna till hela
elevsituationen. Skolan bör därför hålla sig informerad om elevens hemmiljö. Föräldrarna ska
i sin tur ges insyn i skolarbetet och möjlighet att påverka detta. Att kontakterna mellan hem
och skola fungerar ligger i elevernas intresse. Det är dock skolan som ska se till att denna
kontakt kommer till stånd (Sverne, 1992).

Att kontakten mellan hem och skola är viktig är de flesta inblandade överens om. Vad som
behövs är dock ett utökande av denna kontakt. Undersökningar visar att utvecklingssamtalet
är den viktigaste av kontakterna (Berenmark, m.fl., 1982). Här arbetar man tillsammans för att
stödja eleven i hans eller hennes sociala- och kunskapsmässiga utveckling (Hem och skola,
1996). En av anledningarna till att utvecklingssamtalet blivit ett så omtyckt kontaktsätt mellan
hem och skola kan vara föräldrarnas intresse av barnets prestationer och skolsituation men
också att många vuxna har svårt för att tala i stor grupp. Det är lättare att säga vad man tycker
och fråga om sådant som är oklart på ett enskilt samtal än på t.ex. ett föräldramöte. Även för
läraren kan det kännas lättare med utvecklingssamtal i och med den lite mer privata
atmosfären (Kärrby & Flising, 1983). Det kan dock vara negativt om utvecklingssamtalet blir
det enda sättet som samverkan sker på. Föräldramöten är till för att föräldrarna ska träffas.
Om dessa konkureras ut av utvecklingssamtalet tappar föräldrarna möjligheten att stödja
varandra sinsemellan (Berenmark, m.fl., 1982).

Utvecklingssamtal har läraren med de flesta eleverna bara en gång per termin. Mellan
samtalen måste man dock ha en kontinuerlig kontakt med hemmet och framför allt med
eleverna för att veta hur varje elev mår och känner sig. Denna kontakt kan vara bra att ha via
en veckobok. I den skriver eleven hur han eller hon mår, hur skolarbetet går om det är något
som är svårt och om det är något som eleven behöver hjälp med. Denna bok kommer också
föräldrarna till handa och på så sätt vet alla parter hur eleven har det i skolan. Föräldrarna får
också lättare del i elevens skolarbete och vet precis vad de kan hjälpa till med. Veckoboken
kan också vara en bra utgångspunkt för utvecklingssamtalet (Buckhöj-Bohman, 1995). För att
undvika missförstånd under samtalet är det viktigt att alla parter har samma bakgrundsfakta.
Varje skola bör ta fram en sammanställning på vad som kan tas upp på samtalet så som frågor
kring kunskapsutveckling, flit, samarbetsförmåga, kreativitet, förmåga att kommunicera o.s.v.
Denna sammanställning ska alla parter få ta del av innan samtalet (Lund, m.fl. 1996). Lpo-94
talar om elev – och föräldrainflytande. Skolan och läraren har ansvar för att hemmet
informeras om vad som händer i skolan. För att föräldrar och elever ska kunna påverka
verksamheten är det viktigt att det finns tydliga mål och delmål uppsatta för verksamheten
som hemmet med lätthet kan ta till sig. Skolan måste bryta ner de uppsatta nationella målen
för  år fem och nio som Lpo-94 innehåller för att kunna delge föräldrar och elever vad som
krävs  alla åren under grundskolan. Dessa nedbrutna mål ligger till grund för
utvecklingssamtalet (Buckhöj-Bohman, 1995).

Buckhöj-Bohman (1995) skriver i sin bok om en föräldrahörna som inrättats på hennes skola.
Där finns skolans arbetsplan och måldokument, kommunens skolplan och läroplanen. Där
finns också pedagogiska tidskrifter som speglar skolans gemensamma kunskapssyn. Här har
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föräldrarna tillgång till alla dokument och får därigenom en ökad insyn i skolans uppgift och
arbetssätt. Detta leder till ett ökat föräldraengagemang.

Utvecklingssamtalet
Buckhöj-Bohman (1995) skriver att samtalet är en dialog mellan parterna och ska leda till
utveckling. All information ska kopplas till vad man beslutat under tidigare samtal. Samtalet
ska också resultera i en plan för hur man ska gå vidare. Man måste se på utvecklingssamtalet
som en fortgående process och inte som lösryckta möten utan en röd tråd. Samtalet är en
uppföljning av vad skolan och hemmet gjort för att nå de tidigare uppsatta målen och en
planläggning för fortsatt arbete. Samtalet måste också vara ett ömsesidigt utbyte av
information.

Utvecklingssamtalet är ett komplicerat och invecklat samtal som innefattar både privata och
offentliga perspektiv. Deltagarna utbyter information, diskuterar hur man värderar och ser på
varandra, både uttryckligen och underförstått. Läraren bedöms av föräldrarna och föräldrarna
bedöms av läraren. Utvecklingssamtalet är inte ett frivilligt samtal. Det ingår i lärarens
yrkesutövning att genomföra dessa samtal. Det får dock inte innebära att samtalet blir
meningslöst. Under samtalet går man djupt in på elevens privatliv. Man värderar elevens
sociala och kunskapsmässiga utveckling och det är svårt att inte komma in på familjelivet.
Läraren måste kunna föra samtalet utan att såra, utan att öppet värdera föräldrarnas insats och
försöka få föräldrarna engagerade. Man måste också vara helt klar över att parterna kan
komma till samtalet med skilda förväntningar. Eleven kanske förväntar sig att få veta hur han
eller hon ligger till i matte, medan föräldrarna har som syfte att lära känna läraren. Lärarens
syfte kan vara att väcka föräldrarnas engagemang. Ett samtal är mycket viktigt för elevens
fortsatta skolgång. Ett misslyckat samtal kan leda till dåliga relationer mellan hemmet och
skolan som kan följa eleven, kanske genom hela skolsystemet (Adelswärd, m.fl., 1997).

Utvecklingssamtalet är viktigt för att skapa samarbete mellan hem och skola, vilket i sin tur
ska leda till att eleven utvecklas. För att detta ska ske gäller det att parterna möts på en
jämställd nivå och att allas åsikter väger lika tungt. (Kimber 1996). Det nya
utvecklingssamtalet innebär att eleven till stor del ska ta ansvar för sin egen målsättning. Ett
tips kan vara att eleven har en bok att anteckna i före, under och efter samtalet och att den
sedan följer eleven genom hela grundskolan. Boken kan användas för bedömning och den kan
även innehålla en arbetsplan för eleven (Buckhöj-Bohman, 1995). Lärare, elev och föräldrar
utformar tillsammans undervisningsmålen för just den eleven och på så sätt så har eleven
inflytande över sitt eget lärande (Hem och skola, 1996).

Föräldrarna ska få information om hur eleven ligger till i förhållande till delmålen och sedan
få information om vad skolan anser att det beror på och vad som kan göras för i eleven i form
av stöd. Föräldrarna, eleven och läraren kommer tillsammans överens om vad som kan göras
för eleven för att han eller hon ska komma vidare i sin kunskapsutveckling.

Utvecklingssamtalet är en tid för reflektion då man ser bakåt men koncentrerar sig på
framtiden och på elevens utveckling. Eleverna ska inte jämföras med varandra. Hittills har
skolan dock inte hittat några bra begrepp som beskriver elevens utveckling i förhållande till
målen. Ord som läraren kan använda sig av är dock ”kan, har insikt om, behärskar, känner till,
har vetskap om”. Som lärare måste man tänka utifrån perspektivet vad eleven behöver för att
kunna bli en bra samhällsmedborgare och vad det är som kommer att bli framtidens behov
kunskapsmässigt (Buckhöj-Bohman, 1995).
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Förberedelser inför samtalet
Före ett utvecklingssamtal finns det mycket som måste förberedas och tänkas igenom. En av
de sakerna är elevens sociala bakgrund. Beroende på vilken inställning föräldrarna har till
skolan så lägger man upp samtalet olika. Kommer eleven från ett hem med studietradition där
föräldrarna är positivt inställda till skolan? Eller ser föräldrarna på skolgången som ett
nödvändigt ont? Följande frågor måste läraren också väga in när han eller hon förbereder
samtalet;
• Vilka som ska delta i samtalet?
• Hur påverkar personerna samtalet?

• Vem är eleven som man ska möta?

• Vad är syftet med samtalet?
• Vilken information ska utbytas?

• Hur ska elevens fortsatta arbete se ut?
• Hur ska budskapet föras fram?

• Hur blir jag som lärare uppfattad?
• Vad har vi för mål? Hur ska det uppnås?

För att få struktur på utvecklingssamtalen och för att innehållet ska uppfattas som relevant är
det viktigt att man inte bara precis före samtalet funderar över elevens utveckling. Läraren bör
kontinuerligt titta över elevernas arbete och sociala situation. Alla lärare som undervisar i
klassen bör före samtalet lämna in ett omdöme om samtliga elever till klassläraren. Detta görs
för att inget ämne ska verka mindre betydelsefullt. Ett bra sätt för att få struktur och för att ha
kontinuerlig kontroll är att ha en mapp för varje elev som hela tiden fylls på med saker att ta
upp på samtalet. I mappen till samtalet bör det bl.a. finnas dokument från föregående samtal,
relevanta mål och delmål, en berättelse eller liknande som eleven skrivit fritt, information från
andra berörda lärare, en enkät om skolsituationen som eleven fyllt i och ett icke ifyll
dokument som ska användas under samtalet (Buckhöj-Bohman, 1995).

För att läraren ska kunna planera samtalet är det viktigt att läraren i förväg får reda på vad
föräldrarna och eleven vill prata om. Det handlar om att avgränsa sig. Ett samtal kan vara
mycket trivsamt men det är viktigt att läraren efteråt funderar över vad som egentligen sagts.
Läraren måste se till att samtalet inte flyter ut och att man koncentrerar sig på det som är
viktigt. Samtalet har en begränsad tid till förfogande och det är viktigt att ta vara på den
(Kimber, 1996). Lund (1996) föreslår att en sammanställning från klassläraren och andra
berörda lärare ska skickas ut till hemmet före samtalet så att föräldrarna kan värdera och ta
ställning till informationen. Hemmet ska också i förväg kunna fundera över åtgärder och
förändringar i lugn och ro. Detta gör att elever, föräldrar och lärare kan mötas som jämbördiga
parter. Många skolor kompletterar denna information med ett antal frågor som hemmet också
besvarar före samtalet. Det kan gälla trivsel i skolan, kamrater, hur det går och vad som är
svårt.(Lund, m.fl. 1996). Uppgiften som läraren har är bland annat att förklara för eleverna
vilka krav som läroplanen och lokala arbetsplaner ställer på dem. Detta kan vara idé att göra i
helklass innan samtalen börjar (Larsson & Vingren, 1995).

Ett samtal måste som sagt förberedas väl av läraren, men även föräldrar och elever måste ha
chans att förbereda sig. Hemmet måste få information om vad som ska tas upp före samtalet
för att inte hamna i underläge gentemot skolan. En skriftlig inbjudan ska gå ut till hemmen i
god tid före samtalet för att alla ska ha tid att förbereda sig (Buckhöj-Bohman, 1995). Vid
första informationen om utvecklingssamtal kan det vara bra att utgå från Lpo - 94. Läraren
bör förklara för elever och föräldrar varför han eller hon tycker att samtalet är viktigt, vad det
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har för syfte och vad samtalet kommer att innehålla (Larsson & Vingren, 1995). Ett bra
tillfälle att förbereda samtalen är på höstterminens första föräldramöte. Tillsammans kan man
besluta om de yttre ramarna som tid, plats och utvärdering. För att samtalet ska bli ömsesidigt
krävs att föräldrar och elever kan påverka utvecklingssamtalets innehåll.
(Kommentarmaterial, 1984).  Ett formulär med samtalsförslag kan vara bra att föräldrarna får
titta på innan samtalet. Samtalslistor gjorda av läraren kan dock vara alltför styrande. Läraren
blir ensam styrande av samtalet och det sker helt på också lärarens villkor. En fördel är om
hemmet numrerar samtalsämnena efter vad de tycker är viktigast och vad de vill lägga mest
samtalstid på. Detta gäller även läraren. För att undvika att samtalet blir för styrt av läraren
bör hemmet lägga till egna punkter på formuläret. För att ge föräldrarna så stor chans som
möjligt att sätta sig in i utvecklingssamtalet bör informationen kring utvecklingssamtalet både
skickas skriftligt till hemmen och ges muntligt på föräldramötet (Kimber, 1996).

Vilka ska delta?

Av inbjudan ska framgå vilka som ska delta i samtalet. Ska båda föräldrarna ska delta? Ska
eleven var med? Kommer någon annan personal på skolan att delta. Vid delad vårdnad har
skolan skyldighet att ställa upp med två samtal. Buckhöj-Bohman (1995) anser att
klassläraren själv bör möta eleven och föräldrarna på utvecklingssamtalet. Behövs ett samtal
med speciallärare, kurator eller annan personal så ska det bli ett samtal utöver
utvecklingssamtalet. Sverne (1992) anser dock att det är ytterst angeläget att
hemspråksläraren medverkar i samtalen med invandrarelever liksom specialläraren i samtal
med barn med särskilda svårigheter. Dessa personer kan både ha information som lärare och
föräldrarna kan ha nytta av och vara berörda av det som kommer fram vid samtalet. Buckhöj-
Bohman (1995) säger att om läraren tycker att det är svårt att möta vissa föräldrar så kan han
eller hon ta hjälp av till exempel skolkuratorn för stöd och handledning. Som lärare måste
man kunna handskas med föräldrar som är väldigt tystlåtna, för pratiga eller föräldrar med
starka försvar. Ska ytterligare en person utöver klassläraren delta i samtalet så ska det vara för
barnets bästa. En grundregel är dock att desto fler vuxna som deltar desto mindre utrymme
kommer att lämnas till eleven (Buckhöj-Bohman, 1995).

Buckhöj-Bohman är helt klar över att syskon inte får följa med på samtalet. Det blir lätt så att
småsyskon tar uppmärksamheten ifrån eleven. Lika viktigt som att man inte blir störd av
kollegor eller telefonen är det att man inte störs av syskon (Buckhöj-Bohman, 1995). En av
förutsättningarna för samtalet är elevens deltagande då det handlar om dennes framtid och
utveckling. Här får eleven chans att utvärdera arbetet tillsammans med läraren utan att behöva
jämföras med sina klasskamrater. Lärare och elev kan svara på föräldrarnas frågor och sedan
diskutera hur man ska gå vidare (Lund, m.fl. 1996). Buckhöj-Bohman (1995) anser också att
elevens närvaro är en förutsättning för utvecklingssamtalet. Det kan dock det finnas anledning
att vid ett annat tillfälle endast träffa föräldrarna. Detta får dock inte bli någon vana. Det är
elevens skolgång och utveckling som samtalet handlar om och då ska eleven självklart vara
med.

Samtalsmiljö

Samtalsmiljön påverkar både samtalets karaktär och innehåll (Larsson & Vinberg, 1995).
Klassrummet som samtalsmiljö kan vara bra ur en praktisk synvinkel då det är nära till
elevens bänk och arbetsmaterial. Eleven kan känna sig trygg i sin egen bänk. Vissa föräldrar
kan dock uppleva klassrummet negativt. Då är det bra om man kan hitta något annat rum på
skolan, gärna med soffa och bord där man kan sitta bekvämt, som kan skapa en mer avspänd
stämning. Om föräldrarna upplevt stora misslyckanden under sin egen skoltid och vägrar att
komma till skolan kan läraren förlägga utvecklingssamtalet i hemmet. Var samtalet än äger
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rum så är det viktigt att parterna sitter blandade, så att det inte blir ”vi” mot ”dem”, hem mot
skola (Buckhöj-Bohman, 1995). För att inte försvåra kommunikationen är det viktigt att
parterna inte sitter för långt ifrån varandra. Man ska inte heller placeras för nära varandra, det
kan upplevas som påträngande. Det kan kännas jobbigt för vissa att behöva ha ständig
ögonkontakt. Därför är det bra om parterna sitter lite snett emot varandra för att man naturligt
ska kunna se åt sidan. Möbleringen påverkar också samtalets utgång. Parterna ska sitta på
samma höjd för att man ska ha ett jämlikt utgångsläge. Om samtalet är förlagt på dagtid är det
bra om skolans personal vet att samtalet pågår för att man ska undvika att bli avbrutna
(Sellerfors, 1984).

Tidsaspekten

Vad läraren också måste fundera över är när samtalen ska förläggas. Alla parter måste vara
nöjda med var, hur och när samtalet genomförs. Vissa föräldrar har svårt att komma ifrån på
dagtid och läggs alla samtal på kvällstid så får läraren en orimlig arbetstid (Gustafsson, m.fl.).

Det finns olika åsikter om när på terminen samtalen ska läggas. De flesta samtal äger dock
rum någon gång i mitten av terminen. Vid skolstarten i fyran kan det vara en fördel att lägga
samtalen redan första veckorna. Detta för att föräldrarna ska få möjlighet att informera skolan
om sitt barn. En första personlig kontakt mellan hem och skola minskar också spänningarna
inför föräldramöten o.s.v. (Kommentarmaterial Lgr-80, 1984).

Tiden man har tillförfogande är också en viktig faktor att väga in i planeringen av samtalet.
Ingen av parterna får inte vara stressad under samtalet. Man måste visa respekt för sin
samtalspartner och visa att man är intresserad av vad han eller hon har att säga. Det gör man
inte under tidspress. Två korta samtal är oftast bättre än ett långt (Larsson &Vinberg, 1995).
Det kan vara svårt att beräkna tiden för ett utvecklingssamtal. Det är många faktorer som
spelar in. Det är som sagt viktigt att klargöra tidaspekterna innan samtalet börjar. Om läraren
har en mer regelbunden kontakt med hemmet krävs det kortare tid till utvecklingssamtalet.
För att kunna planera samtalet innan är det dock viktigt att veta hur långt samtalet kommer att
vara. Om läraren har flera samtal efter varandra är det viktigt att det finns en tidsmarginal
mellan samtalen. Om ett samtal skulle dra ut på tiden ska inte nästa samtal bli lidande för det
(Sellerfors, 1984).

Att leda ett samtal
Läraren har som professionell till uppgift att leda samtalet, att få struktur på det och se till  att
samtalet flyter på. Som samtalsledare måste läraren vara en aktiv lyssnare och lyhörd för hur
föräldrar och elever känner sig under samtalet. För att få reda på hur eleven har det utanför
skolan så måste läraren fråga. Men frågorna måste vara förutsättningslösa och ska leda till att
alla talar. Det handlar om att leda samtalet men att inte ta upp större delen av
samtalsutrymmet. Frågorna som läraren ställer måste vara utan värdering och ska ställas på ett
sådant sätt att de kan bemötas utan försvar (Buckhöj-Bohman, 1995). Vill läraren bara
bekräfta sina egna hypoteser leds inte samtalet framåt. Läraren måste vara öppen för att ändra
åsikt och föreställningar. Läraren får inte heller vara för snabb med att hitta lösningar så att
han eller hon tappar bort elever och föräldrar (Kimber 1996).

Larsson och Vingren (1995) talar om den mjuka kuddens princip som innebär att alla i
samtalet har rätt enligt sin uppfattning. Läraren måste i ett samtal tydligt visa sin uppfattning
samtidigt som han eller hon respekterar de andra parternas åsikt. Vad läraren ska försöka med
är att inte förstora upp problemen. Om läraren försöker få alla parter att vidga sina perspektiv
och synsätt kan problemens omfattning lätt krympas (Larsson & Vingren, 1995).
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Samtalsdjup är viktigt att fundera över i ett utvecklingssamtal. Det gäller att hitta rätt nivå och
gärna komma ihåg från elev till elev vilken nivå som passar bäst för just den eleven, allt för
att samtalet ska bli så engagerande som möjligt (Larsson& Vingren, 1995). Läraren har en
obekväm sits då det gäller att framföra information som kan uppfattas ofördelaktig för
deltagarna. Läraren måste bjuda på sig själv och se till att inte genera någon eller förolämpa
och dessutom visa respekt för andras behov och känslor. Det finns olika slags strategier för
detta. Den första är närhetsstrategin. Den betonar närhet och samverkan och en vilja att se på
saker på samma sätt som de andra deltagarna. Den andra strategin är taktik. Den innebär att
kritik och krav lindas in och tonas ner. Dessa strategier används ofta vid samtal då parterna
inte står varandra speciellt nära. Problem kan presenteras direkt eller indirekt liksom förslag
till åtgärder. Vid direkta formuleringar är uttalandet utan tvekan värderande och indirekta
påståenden är ofta generella och allmängiltiga. Man avdramatiserar problem genom att
använda plural som ex. dom. De direkta råden är ganska ovanliga på utvecklingssamtal i
skolan. De förekommer främst vid problem av mindre natur. Indirekta råd är vanligare och de
ges då med förmildrande uttryck. Läraren använder ofta benämningen man för att generalisera
(Adelswärd m.fl. 1997).

Att ge kritik och beröm

För att underlätta förståelsen vid ett samtal är det viktigt att man använder sig av öppenhet
och raka budskap. Under utvecklingssamtal måste läraren ibland våga säga obehagliga saker
och berätta om något negativt. Detta kan skapa en dåliga atmosfär som gör att elever och
föräldrar sedan har svårt att ta till sig samtalets egentliga syfte. Det är viktigt att vara klar över
vilket syfte man har med det man tänker säga men man får inte hålla tillbaka nödvändig
information för att det kan orsaka svårigheter i samtalet (Sellerfors, 1984). Att ge kritik kräver
mod. Man är orolig för att förstöra relationen till den som man samtalar med. För att framföra
kritik på ett bra sätt är det viktigt att man funderar över hur man ger den. Man måste vara
tydlig med vad man menar och förvissa sig om att samtalspartnern accepterar kritiken. Man
måste veta att den andre parten kan förändra det kritiken gäller. Kritik ska inte grundas på
någon annans utsagor. Man ska själv ha upplevt det man talar om. När man ger kritik ska man
inte heller vara generell. Händelser som kritiseras ska ha inträffat nyligen, inte långt tillbaka i
tiden. Slutligen är det viktigt att den andre får chans att reagera på kritiken och att man
respekterar dennes känslor. Att ge beröm kräver inte lika stor tydlighet som kritik gör. Man
riskerar inte att såra någon och man behöver inte vara lika noga med att hålla sig till konkreta
händelser. Beröm kan också ges till en person för den hon är och inte endast för det hon gjort
(Ronthy-Östberg & Rosendahl, 1992). För att underlätta för föräldrar och elever att ta kritik
kan kritiken dämpas lite genom att läraren först framför kritiken och sedan avslutar med några
av elevens positiva sidor. Man kan också göra positiva omskrivningar av olika ord som t.ex.
otålig-ivrig, aggressiv-kraftfull. Det handlar inte om att linda in kritiken utan att få
samtalspartnern att öppna ögonen för andra sidor av problemen (Kimber 1996).

Samtalsstruktur

Att inleda ett samtal på rätt sätt kan vara avgörande för resten av samtalet. Går det snett från
början kan samtalet låsa sig (Liljeqvist, 1977). Kan man från början skapa en trivsam
atmosfär mellan parterna så har en plattform byggts för det fortsatta samtalet. Den första fasen
i utvecklingssamtalet innehåller presentationer och en avstämning av stämningen. Det är
främst läraren och föräldrar som känner av varandra. Samtalet handlar om att skapa kontakt
och att utveckla en samsyn mellan hem och skola. Det är till för att man ska få tid och
utrymme till att delge varandra hur eleven ska bedömas och värderas.
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Om läraren känner att intresset är mycket lågt hos föräldrarna kan det vara idé att nämna detta
och möta föräldrarna där de befinner sig (Sellerfors, 1984). I inledningen måste läraren också
få eleven att känna sig uppmärksammad och visa att intresset ligger hos honom eller henne.
Om eleven verkar nervös är det bra om man kan prata om något annat än skolan en stund för
att avdramatisera samtalet. (Adelswärd, 1997).

I avstämningsfasen berättar läraren hur lång tid som är avsatt för samtalet och kort om vad
samtalet kommer att handla om. Detta är viktigt för att alla parter ska känna sig trygga och
veta under resten av samtalet att inget oväntat kommer att dyka upp. Läraren går igenom sin
bild av elevens arbete och stämmer av med eleven. Föräldrarna får chans att bekräfta eller
komma med invändningar. Sedan fastställs elevens allmänna trivsel i skolan och om det
föreligger några särskilda problem (Adelswärd, 1997). För att elev och föräldrar ska se en röd
tråd i samtalen är det viktigt att man tidigt i samtalet följer upp föregående möte.
Uppföljningen av tidigare samtal kan sammanfattas med hjälp av följande frågor; Har målen
uppnåtts? Om inte, vad har gjorts? Vad har prövats? Vem har gjort vad? Vad är viktigast nu?
Hur går vi vidare? (Kimber, 1996).

I arbetsfasen är det mycket viktigt att man skapar en dialog där alla parter kommer till tals och
får ge uttryck för sina känslor. Läraren ska här tänka på att inte överföra för mycket
information på en gång till mottagaren då vår uppfattningsförmåga är begränsad. Det kan
underlätta om informationen överförs genom några få övergripande punkter så att parterna
lättare kan se strukturen (Larsson & Vingren, 1995). Den information som kommer i slutet av
samtalet är lättast att komma ihåg. Det kan vara bra att ge hemmet skriftlig information om
det är mycket som ska delges (Sellerfors, 1984). Under samtalet kan det vara bra om läraren
för anteckningar om vad som sägs. Vad läraren bör tänka på är att endast skriva korta stolpar
och inte tappa koncentrationen på det som sägs under samtalet. Det finns en risk att man
tappar ögonkontakten när man skriver mycket. Föräldrarna och eleven bör få veta vad
anteckningarna kommer att användas till och om det är någon annan, t.ex. specialläraren, som
kommer att få del av anteckningarna. Det kan finnas en risk att föräldrarna hämmas och
känner sig osäkra om de inte vet vad av det som säga som förs vidare (Sellerfors, 1984). Ett
annat problem kan vara en överdriven respekt för myndighetspersoner. Lärare som skriver
under hela samtalet kan få en myndighetsstämpel (Larsson & Vingren, 1995).

Elevens betydelse i samtalet är stor. Det är viktigt att de vuxna lyssnar på eleven och tar
Honom eller henne på allvar. Eleverna har inte hunnit fastna i traditionella låsningar utan är
mycket klarsynta vilket vuxna blir varse när de tar sig tid att lyssna. Under hela samtalet
måste de vuxna visa mycket stor hänsyn till elevens integritet (Kommentarmaterial Lgr -80,
1984).

Läraren fortsätter att hålla i samtalet och största delen av informationsfasen går till att läraren
informerar om elevens kunskaper och färdigheter (Adelswärd, 1997). Genom att göra en kort
sammanfattning av samtalet stämmer läraren av att inga missförstånd uppstått och att parterna
är överens. Sammanfattningen klargör också vad man kommit fram till och var och ens
åtaganden repeteras (Larsson & Vingren, 1995). Det är lärarens uppgift att avsluta samtalet.
Om parterna på något sätt är oense kan det vara bra att försöka hitta en lösning som alla kan
godta och skiljas i samförstånd. Avslutningen får inte ske under tidspress utan även här
behövs tidsmarginaler (Sellerfors, 1984). I avslutningsfasen bestäms en ny tid då parterna ska
ses igen. Att ta adjö är en mycket viktig del av utvecklingssamtalet. Det sista ordet kan bli det
som etsar sig fast (Larsson & Vingren, 1995).
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Samtalets innehåll

Det som ligger till grund för utvecklingssamtalet är i första hand de fortlöpande bedömningar
av elevens resultat som läraren sammanställt. Tidigare dokumentation som programplaner
eller åtgärdsprogram är också viktigt att titta på (Larsson & Vingren 1995). Varje
utvecklingssamtal har inte en positiv utgångspunkt. Oavsätt vem det är som är missnöjd är det
viktigt att man inte skiljs åt innan man har nått en lösning på problemen (Kylén, 1994).

Med den genomförda undervisningsperioden som utgångspunkt ska man gemensamt planera
framtida mål och utveckling (Lund, m.fl. 1996).

Under utvecklingssamtalet behandlas olika ämnen och aspekter. Vad som är övergripande är
förstås den enskilda eleven. Undersökningar visar att följande ämnesområden kan urskiljas ur
samtalet;

1. Elevens kunskaper och färdigheter
2. Elevens arbetssätt
3. Elevens sociala relationer
4. Elevens känslor/attityder/fallenhet
5. Hem
6. Övrig skolsituation
(Adelswärd, m.fl., 1997 s.46)

Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan de olika ämnesområdena. Det som är lättast att
urskilja är dock kunskaper och färdigheter. Här framkommer en bedömning av elevens
kunskaper. Det handlar om vad eleven kan och inte kan, om problem förligger och vad som
kan göras för att åtgärda problemen. Ämnet sociala relationer tenderar att sammanfalla med
elevens arbetssätt. Här framkommer hur eleven helst arbetar och ofta övergår detta i allmänna
ordalag kring hela klassens sociala situation. Punkten hem innefattar hur eleven har det
hemma och hur det fungerar med läxor. Övrig skolsituation handlar om att föräldrarna får
komma med frågor och inlägg kring elevens skolsituation. Forskning visar att ämnena hem
och övrig skolsituation introduceras mer försiktigt och får mindre utrymme än de andra
ämnena. Kunskaper och färdigheter tar stor plats och tenderar att kopplas samman med de
andra punkterna. Man talar mer om sociala relationer när eleven inte är med och de teoretiska
ämnena behandlas mer än övningsämnena under utvecklingssamtalet (Adelswärd m.fl. 1997).

Språknivå och samtalsteknik

Ord kan associeras på olika sätt av olika personer. Många gånger använder läraren ord som
föräldrarna inte förstår. För att undvika missförstånd är det viktigt att läraren funderar över
vad som är fackuttryck och yrkesspråk, vilka ord som kan missuppfattas eller vara svår att
förstå och vad som är vardagsuttryck. Det handlar om att undvika att använda ord som inte
säger något alls, ex. mindre bra (Sellerfors, 1984). Buckhöj-Bohman (1995) ger råd och
förslag på vad man som lärare kan använda sig av för ord och begrepp för att t.ex. beskriva en
elevs koncentrationsförmåga:

• arbetar självständigt
• behöver jobba för att bli mer självständig
• kan ta instruktion i grupp
• behöver hjälp och stöd för att komma igång
• kan planera sitt arbete
• deltar aktivt i lektionen
• kan låta sig störas av kamrater (s.21-22)
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Läraren är i en speciell situation då det gäller att kunna samtala med många olika människor.
Vissa föräldrar har en förmåga att antingen på ett bra sätt hjälpa till att hålla samtalet vid liv
eller att prata alldeles för mycket. Andra föräldrar tiger ihjäl samtalet. Läraren gör ett val om
han eller hon ska möta föräldrarna på en personlig eller professionell nivå. Fördelarna med en
professionell hållning är att det kan vara lättare att framföra kritik och att komma med råd
utifrån en expertroll. Vad man förlorar är dock närhet, samsyn och sympati som kan växa
fram mellan föräldrar och lärare på ett personligt plan (Adelswärd, m.fl., 1997).

Tystnad, pausar och pratsamhet

Att sitta tyst kan för den ene samtalspartnern uppfattas som mycket besvärande medan den
andre känner det som en vila. Ett samtal kan behöva en paus och det får inte ses som förlorad
tid. En paus ger tid för eftertanke, tid till att fundera över vad som sagts, över ens egna
föreställningar och den andres åsikter. En tystnad kan sätta press på den tystlåtne att säga
någonting. En tystnad kan uppstå av olika anledningar. Antingen har man kommit in på ett
känsligt ämne eller också ett ämne som parterna tycker är mindre viktigt och därför vill gå
vidare. Vissa föräldrar är mycket pratsamma och ser samtalet som ett tillfälle att ventilera sitt
privatliv. Pratsamhet kan också vara ett skydd för att slippa tala om känsliga ämnen
(Sellerfors, 1984). Att våga var tyst kräver ett stort mått av samförstånd och förtroende.
Tystnad kan uppfattas kritisk, avvisande och likgiltig men även som koncentrerad
uppmärksamhet och förståelse. Vid samtal över komfortgränsen, d.v.s. samtal med känslor
och värderingar inblandade, är pausar och tystnad ett viktigt inslag (Ronthy-Östberg &
Rosendahl, 1992).

Talutrymme

Lärarens uppgift under utvecklingssamtalet är att leda samtalet. Det innebär att läraren har
ansvar för att alla kommer till tals under samtalet men också att begränsa sitt eget
samtalsutrymme. Eleven måste få del av samtalsutrymmet och få tid till att uttrycka sig.
(Buckhöj-Bohman, 1995). Adelswärd m.fl. (1997) påpekar också att makt i ett samtal inte
endast kännetecknas av hur mycket var och en av deltagarna tar för sig av talutrymmet. Det
handlar också om vilken betydelse det man säger har för samtalet. Därför går det inte att säga
att elever som är tystlåtna under samtalet har en underordnad roll. Många gånger ger eleven
endast korta yttranden men de kan leda till att dialogens utveckling ändras.

Riksförbundet Hem och skola (1996) anser dock att det måste ske en förändring i
fördelningen av talutrymme. De vuxna måste ta ett steg tillbaka och låta eleven få större del
av talutrymmet.

Olika sorters frågor

Det finns olika slags tekniker för att få igång eller att hålla igång ett samtal. Som lärare är det
bra att känna till några av dessa. Spårning handlar om att fråga för att vara säker på att man
förstått vad samtalspartnern menar. Med spårning tillförs ingenting nytt i samtalet. Frågorna
kan tyckas självklara men spårning är till för att undvika missförstånd. Frågorna kan vara av
typen ”berätta mera…” eller ”kan du förklara?”. Frågor som öppnar handlar om frågor som
inte bara går att svar ja eller nej på. Frågorna är också sådana som frågeställaren inte har svar
på. Detta kan vara svårt för lärare som ofta ställer frågor som han eller hon redan har svaret
på. Svaren på dessa frågor ger många gånger nya infallsvinklar för både lärare och föräldrar.
Exempel på frågor som öppnar är; ”Hur ofta är det roligt att göra läxor?”, ”När är det roligt?”.
Processfrågor är hur, vad, när frågor. Dessa hjälper till att undvika varför-frågor som inte
leder framåt och kan vara bra när man fastnat i mönster som är svåra att komma ur.
Processfrågorna gör att man tvingas till reflektion. För att lägga fram sina egna förslag på
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lösningar är det bra att använda sig av om-frågor. De kan ge samtalspartnern nya
infallsvinklar utan att dessa tvingas på. Det blir då ingen kamp om rätt och fel utan helt enkelt
ett resonemang. ”Vad skulle hända om…”, ”Om vi provade det här…”. Skillnadsfrågor
handlar om att förmedla något nytt och då använda sig av en lagom skillnad. Dessa frågor
hjälper till att förstå vad som händer nu och hur det händer. Dessa frågor kan leda till att man
ser samband man inte tidigare sett. ”Vem blir mest nöjd om du gör dina läxor?” ”Gör du
läxorna oftare nu än förut?”. Framgångsfrågor är till för att man inte ska fastna i det som är
svårt och jobbigt utan se det som är positivt och visa på möjligheterna. Mirakelfrågor
fokuserar på möjligheter och önskningar. Att våga förändra och hoppas. Skalfrågor handlar
om hur mycket man är villig att satsa. Skalor kan varieras i det oändliga och de är bra
speciellt för mindre barn. När-frågor används framförallt när man utgår ifrån att något ska
hända; ”När du lärt dig alla landskapen, hur tror du det kommer att kännas”? Framtidsfrågor
kan användas för att formulera mål och förhoppningar. ”Hur ser ditt liv ut om femton år?”
(Kimber, 1996).

Uppföljning av samtalet
De diskussioner som förs under samtalet ska utmynna i en utvecklingsplan för den kommande
undervisningsperioden. I denna plan ska elevens goda sidor finnas med och en arbetsplan för
hur dessa ska befästas. De svagare sidorna ska tas upp i planen och där ska finnas en idé för
hur lärare, elev och föräldrar gemensamt kan jobba för att förbättra dessa. Planen ska också
innehålla vem som ska göra vad för elevens utveckling och när dessa mål ska utvärderas. För
de flesta elever räcker det med att en utvärdering sker först vid nästa utvecklingssamtal. Det
är dock inte ovanligt att ett extra möte läggs in mellan samtalen för att utvärderingen ska ske
efter en kortare period. Detta kan inträffa t.ex. om en elev har problem med kompisar (Lund,
m.fl. 1996). Åtgärdsprogram skrivs för de elever som inte uppnår målen. Alla elever har dock
rätt till ett skrivet program som stöd för deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Dessa
program ligger till grund för efterföljande samtal (Buckhöj-Bohman, 1995). Samtalet ska leda
till ett mål som just den eleven ska jobba mot den närmaste tiden. Tillsammans funderar man
på ett gemensamt mål. Detta mål ska vara formulerat på så sätt att det är lätt att utvärdera.
Målet ska vara realistiskt för att misslyckanden ska undvikas men inte för lågt satt, utan det
ska stimulera till utveckling (Kimber, 1996). Utvecklingssamtalet avslutas inte helt i och med
att samtalstiden är slut. Läraren håller kontakt med elever och föräldrar när det behövs.
Larsson & Vingren, 1995).

Larsson och Vingren (1995) förespråkar de små stegens princip som går ut på att man delar
upp målen i mindre delmål för att varje steg ska kännas lättare för eleven. Denna princip
hjälper eleverna att på ett enklare sätt att tänka etapp för etapp. De skriver också om
aktiverande positiva attityder som är en modell för ett positivt förhållningssätt.
Utgångspunkten är alltså att det hos varje elev finns något positivt.

Utvärdering av samtalet

Efter samtalet är det bra om läraren antecknar hur samtalet gick, hur stämningen var och vad
som sades. Även åtgärderna skrivs ner. Efter en månad bör läraren följa upp anteckningarna
för att man ska se om en förändring skett. Denna uppföljning är till som en utvärdering för att
se om själva samtalet har haft någon effekt. Samtalet kan också avslutas med att eleven och
föräldrarna enskilt fyller i en enkät om hur de upplevde samtalet. Det kan handla om vem som
lyssnade på vem, om man fick säga vad man tyckte, om man var överens, om man hittade
lösningar och om man ser fram emot nästa samtal (Kylén, 1994). Läraren bör också efter
samtalet fundera över frågeställningar som t.ex.; Kom alla till tals? Kom vi fram till
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realistiska mål? Hur ska jag som lärare gå till väga för att hjälpa eleven att uppnå målen? Hur
organiserar jag som lärare det fortsatta arbetet i klassen? (Buckhöj-Bohman, 1995).

Intervjuer
Här följer intervjuerna som gjorts kring utvecklingssamtalet. Lärare A och B är kvinnor och
lärare C man. Resultaten är indelade efter rubrikerna i frågeformuläret (Bilaga 1).

Intervjuresultat

Lärare A

Synen på samtalet

Lärare A anser att utvecklingssamtalet i första hand är till för eleven.  Om det blir bra för
eleven så blir det bra för övriga inblandade. Samtalet är till för information och diskussion,
för att planera och i vissa fall där problem uppstått – ”sanera”. Samtalet är till för att förbättra
elevens situation. Samtalet hjälper också till att involvera och engagera föräldrarna i
skolarbetet och elevens utveckling. Samtalet underlättar också för läraren på så sätt att
föräldrarna engageras och bistår läraren i dennes undervisning.

Lärare A anser inte att förändringen av utvecklingssamtalet kom i och med Lpo –94.
Förändringen har skett gradvis sedan –79 då betygen för mellanstadiet togs bort och ersattes
med muntliga samtal. Det som är nytt i och med Lpo –94 är utvecklingsprogrammen. Tidigare
skrev man bara ner åtgärder för elever med problem. I samband med Lpo –94 fick lärarna på
skolan tillgång till Lena Buckhöj-Bohmans bok Utvecklingssamtal i skolan (1995). Den
innehåller bl.a. dokument att jobba efter under utvecklingssamtalet (Bilaga 2-3). Lärare A
började att jobba efter dessa. Hon kom dock fram till att dessa dokument var mer
tungarbetade än vad de gjorde nytta. De var för ingående och krångliga. För att hinna ett
samtal på trettio minuter måste man vara mycket effektiv. Ska man vara riktigt noga och
jobba med dokumentet ordentligt krävs minst en timme per samtal och den tiden finns inte.
Lärare A har nu gått från Lena Buckhöj-Bohmans dokument till att arbeta efter ett
egentillverkat dokument (Bilaga 4). Detta används genom att både hemmet och läraren fyller i
mallen före samtalet. Läraren skriver med en penna med avvikande färg under samtalet för att
tydligt visa på sådant som man kommit fram till och varit överens om.

Kollegiet på lärare A:s skola samtalar en hel del kring utvecklingssamtalet. Man delar med sig
av blanketter och mallar och diskuterar ofta vad man ska säga på samtalen och hur man ska
säga det, speciellt när det finns problem. I arbetslaget tas svårare fall upp till diskussion. När
lärare A får en ny klass funderar hon över nya upplägg av samtalet och försöker att hitta nya
infallsvinklar. Det är svårt att byta modell för samtalet mitt i en årskull.

För att kunna anteckna ordentligt vad som sägs på samtalet bör man vara två personer, t.ex.
klassläraren och specialläraren. Det är svårt att leda samtalet och samtidigt skriva. I vissa fall
där det finns mycket problem skriver specialläraren under samtalets gång ner 3-4 punkter i ett
kontrakt som sedan skrivs rent och skickas hem till eleven. Lärare A anser inte att det är
någon nackdel för eleven att både klasslärare och speciallärare eller annan personal
medverkar under samtalet. Både föräldrar och elev får då en mer nyanserad bild av eleven.

Lärare A och hennes kollegor har haft lite fortbildning i utvecklingssamtal. Studiedagar har
innehållit föreläsningar, diskussioner och rollspel med förelagda fall. Hon anser dock att
mycket mer utbildning behövs.
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Förberedelser

I skolan går lärare A igenom uppnående målen för år 5 med eleverna under vårterminen i
4:an. Föräldrarna får samma information på ett föräldramöte. I vissa fall visas mallen för
utvecklingssamtalet på föräldramötet. Föräldrarna har dock inte ofta kommentarer till denna
eller synpunkter på vad som ska tas upp. Lärare A föreslår tider till samtalet i elevernas
kontaktböcker. ”Detta är Er samtalstid, passar den?” Läraren får ett svar och sedan skickas
mallen hem. Läraren upplever att föräldrar och elever ser utvecklingssamtalet som rutin när
de kommer till 4:an och det dyker sällan upp frågor.

Lärare A har en pärm med kontinuerliga anteckningar om allt från glosor och matteläxor till
elevens uppförande och försenad ankomst. Detta gör att förberedelserna tar mindre tid och att
hon kan vara konkret och strukturerad under samtalet. Det tar ca. femton minuter per elev att
förbereda samtalet och fundera på vad man ska säga.

P.g.a. tidsbrist tar lärare A inte in information från annan berörd personal om det inte är något
speciellt. På vårterminen i 6:an informerar dock lärarna från språktillvalet. Tidigare skickade
lärare A ut lappar till alla berörda. Det var bra för elever som t.ex. var svaga i kärnämnena
som kunde höjas genom ett gott omdöme i ex. slöjd. Nu ta kärnämnena nästan all samtalstid,
speciellt i samband med de nationella proven. Lärare A inleder dock alltid samtalet med den
sociala delen.

Genomförande, ramar

På de flesta samtal deltar föräldrar, elev och klassföreståndare. I de fall där det krävs tolk
brukar svenska2 läraren också delta. Första samtalet i 4:an sker utan eleven. Då samtalar man
mest kring praktiska detaljer som allergier och telefonnummer. Samtalet sker oftast i
klassrummet. Det är praktiskt för att man har nära till elevens bänk och dennes böcker. Lärare
A kan dock tycka att klassrummet är lite för stort och ödsligt. Ibland försöker man hitta ett
ledigt grupprum. Det är dock problem att hitta utrymmen på skolan under dagtid där man kan
sitta och samtala ostört. Vid större möten med kurator och skolsköterska finns det speciella
samtalsrum som används. Alla möten sker på dagtid före klockan 17.00. Ibland sker det på
tider då läraren är ledig och eleven går då från andra lektioner. Den arbetsplatsförlagda tiden
på 35 timmar räcker inte till om man inte löser det så. Samtalen ligger oftast mitt på terminen,
förutom det första samtalet i 4:an som läggs redan under första veckan i augusti. Vissa elever
har lärare A kontinuerliga samtal med en gång i månaden.

Lärare A följer mallen för att få struktur på samtalet. Eleven får alltid säga först hur han eller
hon ser på de olika punkterna. Sedan håller läraren med eller inte. Det varierar mycket vilket
engagemang man möter hos föräldrarna. Lärare A ställer inte ja- eller nejfrågor. Hon frågar
istället ”Hur är det med kompisar?” eller ”Vad säger du om…?”.

Lärare A gör kontinuerligt om mallarna för utvecklingssamtalet. Ibland får eleverna skriva
mer fritt inför samtalet. På våren i 6:an utvärderar eleverna arbetet och utvecklingen som skett
ända från 4:an i ett brev. Där skriver de också om tankarna inför 7:an. Detta brev är grunden
till det sista samtalet i 6:an.

Det finns många situationer som kan vara jobbiga under ett utvecklingssamtal. Föräldrar som
inte säger något när de borde eller föräldrar som pratar hela tiden. Det kan också vara
problematiskt när eleven inte vill erkänna sina problem. Föräldrar som inte är eniga
sinsemellan kan också vara svåra att handskas med.

Samtalen avslutas med att man funderar över framtiden och vad man ska tänka på till nästa
möte. De mål man sätter upp för eleven måste vara små och realistiska. Lärare A känner
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många gånger att hon behöver minska ner och precisera elevernas mål för att de ska bli
uppnåeliga.

Resultat, uppföljning

Det som brister gällande utvecklingssamtalet för lärare A är uppföljningen. I kollegiet
diskuteras ofta just detta. P.g.a. tidsbrist blir uppföljningen slumpmässig. Lärare A skriver
hem till föräldrarna i kontaktboken när uppsatta mål är nådda. Det är oftast bara de elever som
har mest problem som följs upp av läraren.

Lärare B

Synen på samtalet

Lärare B ser utvecklingssamtalet som en del av det reflekterande arbetssätt som hon jobbar
efter. Samtalet är en viktig del där man stämmer av delmålen och ser hur långt eleven kommit
och hur mycket som är kvar. Med en ökad ålder ska elevens ansvar för sin inlärning växa.

Lpo –94 har inte inneburit någon personlig förändring vad det gäller utvecklingssamtalet för
lärare B. Hon har alltid haft mer än en kvart som samtalstid. Hon jobbar nu på sin skola för att
utvecklingssamtalet ska blir vad det heter. Utvecklingssamtalet är ett samtal som handlar om
elevens utveckling, ett avstamp där man ser var man är på väg. Vad som förändrats är dock
föräldrarnas syn på samtalet. De ser nu en linje i utvecklingssamtalen och tvingas till att ta
ansvar i elevens utveckling. Lärare B visar föräldrarna vad skolan kan erbjuda eleven och
ställer sedan frågan vad föräldrarna kan göra.

På lärare B:s skola har kollegorna ofta diskussioner kring utvecklingssamtalen. Lärare B igår i
ett projekt där man bl.a. utformar olika mallar och formulär för samtalet som kollegorna kan
ta del av. Organisationen och formerna kring utvecklingssamtalet är i ständig förändring.

Lärare B:s skola har haft några få studiedagar om utvecklingssamtal. Det har då handlat om
hur ett bra samtal ser ut och vad ett utvecklingssamtal är. Man har också haft diskussioner
kring problematiken att mötas på lika villkor. Ska man mötas på lika villkor?

Förberedelser

Innan samtalet får eleverna hemma, tillsammans med föräldrarna, fylla i en enkät (Bilaga 5).
Enkäten tar upp både den sociala delen och kärnämnena. Läraren fyller i samma enkät och får
sedan elevens enkät före samtalet. Läraren går igenom enkäterna och tittar främst på det som
man inte är överens om.

Andra berörda lärare får också fylla i en enkät för varje elev.  Dessa enkäter är också under
ständig förändring. Nu har man utarbetat en mall som inte kräver skrivna kommentarer från
lärarna utan bara inringade svar (Bilaga 6). Detta har gjorts mest för att spara tid. Alla enkäter
sammanställs till samtalet av klassläraren.

Inbjudan till samtal skickas ut till föräldrarna. Ett papper med tider finns med. Föräldrarna
ringar in alla tider de kan och sedan pusslar läraren ihop ett samtalsschema. På inbjudan står
att samtalet kommer att ta ca. 30 minuter och att elev och föräldrar ska fylla i enkäten som
kommer att komma hem. Kräver en elev mer är trettio minuter bokar man in två samtal
istället för att förlänga samtalstiden. I veckobrevet förbereds föräldrarna på vad som kommer
att tas upp på samtalet. Föräldrarna uppmanas att kontakta läraren om det är något speciellt
man vill prata om.

Lärare B lägger ca. en och en halv timme på för- och efterarbete per elev och samtal. Hon
riktar in sig på kärnämnena. Undantagen är när det är problem i något annat ämne eller när det
inte finns så mycket att säga om kärnämnena.
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Genomförande, ramar

Inga syskon får delta och eleven måste vara med annars kan det inte räknas som ett
utvecklingssamtal. Inom arbetslaget har man prövat att dela upp samtalen mellan samtliga
lärare för att jämna ut arbetsbördan. Beroende på eleven och vad man ska prata om så är andra
berörda lärare med. Svenska2 läraren är med när det gäller elever som han eller hon
undervisar. Ibland händer det att kollegor är med som stöd för läraren när det handlar om
föräldrar som kan vara svåra att ta.

De flesta samtal sker i klassrummet eller där man får plats och kan sitta ostörda. Lärare B
anser att vilket rum man sitter i inte är lika viktigt som hur man är placerade under samtalet.
Samtalen sker både under skoltid, i samband med skoldagen och kvällstid. Skolan tillåter att
elever tas från lektion för att delta i utvecklingssamtal. När på terminen samtalen ligger
bestäms i samråd med föräldrarna. På våren i 5:an brukar samtalen ligga i januari för att
läraren senare på terminen har mycket extra arbete med de nationella proven.

Lärare B följer mallarna för att få struktur på samtalet. Hon använder sig inte av någon
speciell frågeteknik men riktar sig alltid mot eleven. Eleven ska stå i centrum och själv berätta
om sin situation, något som eleverna lär sig med åren. Föräldrarna är åskådare.

Det som kan vara svårt under ett samtal är föräldrar som tar utvecklingssamtalet som en chans
att prata om sina privata problem. Det kan också vara jobbigt att berätta för en elev att han
eller hon inte uppnår målen.

Resultat, uppföljning

Läraren B använder sig av Lena Buckhöj-Bohmans dokument under samtalet (Bilaga 3).
Eleven skriver max fyra konkreta mål som denne vill uppnå och en tidpunkt för när de ska
vara uppnådda. Föräldrarna är delaktiga i detta. Alla elever får ett skrivet utvecklingsprogram.
De elever som har särskilda problem får ett åtgärdsprogram utöver utvecklingsprogrammet.

Lärare B poängterar att hon inte har samtal efter varje uppnått mål, i stället så får föräldrarna
en blankett hemskickad när läraren testat eleven på om han eller hon uppnått målen. I
klassrummet finns ett schema för vem som ska redovisa målen när och vad de ska redovisa.
Eleverna skriver sin egen portfolio där han eller hon reflekterar över sin utveckling. Portfolion
visar vad eleven kan och i 6:an handlar utvecklingssamtalet mycket om portfolion.

Lärare C

Syn på utvecklingssamtalet

Lärare C säger att läraren är ålagd att ha utvecklingssamtal men att samtalen i första hand är
till för eleven. Det är också bra för läraren att få träffa föräldrarna under lugnare
omständigheter och det är bra för föräldrarna att få en bild av hur eleven är i skolan och få
veta andra saker om arbetet i skolan.

Sedan Lpo-94 är samtalet mer fokuserat på arbetsplanen som styr hela arbetet. Det handlar
inte längre om att förmedla resultat till föräldrarna utan utgå från de mål som finns uppsatta
och därifrån skapa en diskussion. Det handlar heller inte längre om endast information från
skolan. Man släpper in eleverna mer, något som Lärare C tycker att han varit ganska framsynt
med redan innan Lpo-94.

Man har haft ett antal studiedagar som handlat om utvecklingssamtalet. Bl.a. har Lena
Buckhöj-Bohman varit och föreläst. Viss litteratur kring samtalet har cirkulerat bland
kollegorna.
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Man samtalar en del om samtalen i kollegiet. I lärare C:s arbetslag delar tre lärare på samtalen
i två klasser. Lärarna ansvarar på så sätt för tjugo samtal var. I arbetslaget för man en allmän
pedagogisk diskussion och samtalar mycket kring varje elev inför samtalen. De tre
mentorerna har en gemensam policy för samtalen som innebär att samtalen generellt ska vara
positiva samtal. Man trycker mycket på elevens positiva sidor och tar bara delar av det som
kan vara negativt. Man talar om de starka sidorna och vad som kan utvecklas.

Förberedelser

Läraren går igenom varje elev och samlar in resultat och fyller i ett egentillverkat dokument
(Bilaga 7). Lärare C uppskattar för- och efterarbete till två timmar per elev. Det handlar om
sammanfattning, sortering och uppföljning. Samtalstiden är tjugo minuter per elev. Om det
finns stora problem förlängs samtalet eller också lägger man in ett till.

I veckobrevet får föräldrarna information om samtalet. Ibland skickas nationella proven hem
före samtalet. 20 minuter är för kort tid för att hinna prata om allt. Det är lite olika hur mycket
eleverna förbereds på samtalet innan. För att få kontinuitet meddelas varje elevresultat till
hemmet och samlas alltså inte till samtalet.

Andra berörda lärare får en lapp i sitt fack med en uppmaning att skriva omdömen om alla
elever. De skriver helt fritt.

Genomförande, ramar

På samtalet deltar mentorn, eleven och föräldrarna. Specialläraren deltar i samtalen där
dennes elever är med. Ibland deltar två mentorer om det handlar om ett mycket jobbigt
samtal. På första samtalet i 4:an deltar alla tre mentorerna för att alla ska få träffa alla
föräldrarna. Det innebär ca. 60 samtal.

Lärare C undviker att ha samtalen i klassrummet. Det är trist, stort och ödsligt. Det kan också
kännas jobbigt för föräldrarna att komma tillbaka till skolbänken. Oftast sitter man i grupprum
eller bibliotek. Helst ska det vara ett lite mysigare rum.

Samtalen läggs under andra halvan av terminen. Föräldrarna får boka in tider på en lista och
samtalen sker oftast inte dagtid utan mellan klockan 15-20.

Lärare C följer mallarna för att få struktur på samtalet. Han börjar med den sociala delen som
också tar upp elevens inställning till skolan. Sedan kommer resultaten i de olika ämnena. Sist
får föräldrarna ställa frågor om de undrar över något. Om det är mycket som är oklart och det
behövs en diskussion bokas en ny tid in. Samtalet är till för att förmedla en helhetsbild av
eleven till föräldrarna.

Lärare C använder inte någon speciell frågeteknik utan frågar ex. ”Kan du förklara…?” ”Hur
ser du på…?” för att eleven ska få berätta.

De svårigheter som kan uppstå är när föräldrar vill diskutera andra enskilda elever eller andra
lärare.

Resultat, uppföljning

Resultatet av utvecklingssamtalet är att man bekräftar vad som sagts och stämmer av. Vilka är
förbättringsområdena? Dessa skrivs ner på mallarna. Åtgärdsprogram skrivs inte under
samtalet utan vid ett speciellt tillfälle då även specialläraren deltar. Om det inte är några
problem blir samtalet bara ett samtal. Finns problem blir samtalet bara ett i raden av samtal.
Lärare C upplever att tjugo minuter ofta är för kort tid att ha utvecklingssamtal på.

Före nästa samtal går läraren igenom vad som sagts på föregående möte. Åtgärdsprogrammen
skrivs för en kortare tid och följs upp oftare.
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Analys av intervjuer
Lärarna var överens om att utvecklingssamtalet i första hand är till för eleven.  De var också
överens om att samtalet inte förändrats i och med Lpo-94. De anser att förändringen skett
gradvis och att de varit förutseende och för länge sedan övergett idén om att samtalet bara är
till som en tillbakablick och inte framåtsyftande. Alla tre hävdar att de fått för lite fortbildning
i utvecklingssamtal och samtalsmetodik samt att utvecklingssamtalet är ett ämne som
diskuteras flitigt kollegor emellan.

Hur samtalet förbereds var lite olika hos lärarna. Hemmet informeras före samtalet i alla tre
fallen men endast lärare B tar i förväg in mallarna som elev och föräldrar fyllt i. Lärare A och
C nöjer sig med att de har med sig en ifylld mall på samtalet. Lärare B och C är noga med att
få in information från annan berörd personal, medan lärare A gått ifrån detta p.g.a. tidsbrist
under samtalet. Endast om det finns problem så kommer information från andra lärare med på
samtalet. Lärare A förbereder samtalen på betydligt kortare tid än lärare B och C. Detta
förklarar hon med att hon kontinuerligt samlar in information till samtalen och därför bara
behöver fylla i mallen före samtalet.

Lärarna är överens om att klassrummet kanske inte är det optimala samtalsutrymmet. Det är
stort och ödsligt. Att eleven deltar är en självklarhet. Alla tre anser också att speciallärare och
svenska2 lärare ska delta när de är berörda av samtalet. Att en kollega deltar i jobbiga samtal
ser de också som naturligt. Lärare A och B håller sina samtal i trettio minuter medan lärare C
har en samtalstid på tjugo minuter. Alla är överens om att i fall att det krävs längre samtalstid
så är det bättre att ha två samtal och inte förlänga tiden.

Alla tre lärarna följer sina mallar för att få struktur på samtalet. Lärare A och C har tillverkat
egna mallar. Det har också lärare B men hon använder även Lena Buckhöj-Bohmans
dokument (1995). Detta dokument har lärare A tidigare utgått ifrån. Svårigheter under
samtalet kan vara föräldrar som bara pratar om sitt och elever med stora svårigheter.

Resultaten av samtalen skrivs ner olika noga av lärarna. Lärare A skriver ner de mål som
eleven ska jobba emot på den mall som samtalet utgått ifrån med en färgpenna. Lärare C
skriver också ner vad man kommit fram till på mallen. Lärare B är noggrannare och skriver
utvecklingsprogram för varje elev samt åtgärdsprogram för de elever som behöver det. Det
finns brister i uppföljningen hos både lärare A och C. Lärare B har utarbetat ett system i sina
klasser där uppföljningen av målen sker kontinuerligt.

Resultat diskussion
För att kommunikation mellan människor ska fungera måste båda parter vara öppna och visa
förståelse och empati. Man måste vara medveten om att sändare och mottagare har olika
referensramar och därför tolkar budskap på olika sätt. En god samtalspartner har detta i
bakhuvudet och försöker att förstå hur den andre parten tänker och läser mellan raderna. En
god lyssnare måste lyssna, inte bara till vad som sägs, utan också hur det sägs. Kroppsspråket
har stor inverkan på mänsklig kommunikation (Maltén, 1998).

För att läraren ska kunna agera samtalsledare är det viktigt att han eller hon känner till
reglerna för kommunikation, ex. hur olika människor tolkar olika budskap. Det är också
viktigt att läraren är medveten om att han eller hon undermedvetet förmedlar budskap med
hela sin kropp (Maltén, 1998).

Att samtalet är förberett är viktigt för att det ska kunna bli ett meningsfullt möte. Läraren
måste fundera över vem det är han eller hon ska möta på samtalet, vad han eller hon vill säga
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och vad som är syftet med samtalet. För att inte få en för stor arbetsbörd precis runt
utvecklingssamtalen är det bra om läraren kontinuerligt följer upp elevens utveckling. Läraren
bör också fundera på vad samtalet kan resultera i. Läraren får dock inte fastna i sina egna
föreställningar utan måste vara beredd att ändra åsikt under samtalet (Buckhöj-Bohman,
1995).

Att elever och föräldrar känner till uppnående målen och de nedbrutna målen är viktigt om
man vill få till stånd en diskussion på en jämbördig nivå. Det är också viktigt för
diskussionens skull att samtalet är förberett i hemmet. Läraren bör informera före samtalet
vad som kommer att tas upp på samtalet. Elev och föräldrar måste också före samtalet få
chans att säga vad de vill att samtalet ska handla om (Lund, m.fl., 1996).

Utvecklingssamtalet får inte bli en envägskommunikation där endast läraren delger elev och
föräldrar elevens resultat i olika ämnen. Det måste uppstå en dialog mellan elev, lärare och
föräldrar. Som samtalsledare ansvarar läraren för att alla parter får del av samtalsutrymmet
Buckhöj-Bohman, 1995). Det ligger i lärarens yrkesroll att kunna samtala med många olika
sorters människor. Läraren måste kunna bemöta reaktioner och känsloyttringar som kan
uppstå på samtalen. Läraren måste vara noggrann med att tala så att inte missförstånd kan
uppstå. Läraren bör undvika generaliseringar och vara medveten om att det yrkesspråk lärare
använder ibland kan vara svårt att förstå för elever och föräldrar (Sellerfors, 1984). Det är
viktigt att läraren avsätter tid till samtalen så att ingen av parterna känner sig stressade. Det är
också viktigt att läraren hittar ett utrymme på skolan där man kan genomföra samtalet ostört
(Larsson & Vingren, 1995).

Utvärdering är viktig för att utvecklingssamtalet inte bara ska bli ett vanligt samtal. Om syftet
med samtalet är att stödja elevens utveckling är det viktigt att följa upp de mål som satts upp
under samtalet. Att tydligt skriva ner målen gör det lättare att utvärdera målen. Alla elever bör
få ett skrivet utvecklingsprogram där det klart framgår vilka målen är, hur de ska nås och vem
som ska hjälpa eleven att uppnå dem. I utvecklingsprogrammet bör också stå när målen ska
följas upp. Elever med särskilda svårigheter har rätt till ett åtgärdsprogram (Buckhöj-Bohman,
1995).

Efter samtalet är det viktigt att läraren utvärderar samtalet och funderar över vad som fungerat
bra och om alla kommit till tals. Kom man fram till realistiska mål? Och framför allt hur ska
målen följas upp? Läraren bör också fundera över hur han eller hon på bästa sätt kan hjälpa
eleven att uppnå målen (Buckhöj-Bohman, 1995).

Avslutande diskussion
Lpo-94

Litteraturen skriver mycket om de stora förändringar som skett sedan Lpo-94 vad det gäller
utvecklingssamtalet. Intervjupersonerna håller inte med om att det blev någon större
förändring 1994. De anser att deras syn på samtalet gradvis har förändrat. De har varit
förutseende och fortfarande är alla lärarnas mallar och upplägg av samtalet under ständig
förändring. I litteraturen skrivs att Lpo-94 kommit med nya krav på hur utvecklingssamtalet
ska genomföras men att det sedan är upp till varje lärare att förändra samtalen. Det tycks vara
så att lärarna har tagit ansvar för detta. Att döma av intervjuerna så tycker lärarna att
utvecklingssamtalet är ett viktigt inslag i elevens utveckling och i kontakten med hemmet.

Kommunikation

Den allmänna kommunikationen är viktig att känna till när man som lärare ska leda
utvecklingssamtal. Det är viktigt att läraren vet hur man samtalar, hur man ställer frågor och
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hur man är en aktiv lyssnare. Dessa delar gör att man kan skapa ett bra samtalsklimat och
läraren får föräldrar och elever aktiva och engagerade i samtalet. Det är en trygghet för
föräldrar och elever att känna att läraren vet hur samtalet ska föras. Stämningen blir mer
avslappnad och förhoppningsvis kan detta leda till ett bättre samarbete mellan hem och skola
som stimulerar elevens utveckling.

Jämbördiga parter

Riksförbundet Hem och skola (1996) skriver i sin skrift att det är viktigt att man på
utvecklingssamtalet möts som jämbördiga parter. Lund (1996) skriver att det är viktigt att
hemmet före samtalet får fundera över åtgärder och förändringar för att lärare, elev och
föräldrar ska kunna mötas som jämbördiga parter. Detta ifrågasatte lärare B och C i min
intervju. Ska man mötas som jämbördiga? Vad menas med jämbördiga parter? I
utvecklingssamtalet har alla parterna olika roller. Läraren måste få använda sig av sin
yrkeskompetens och sina kunskaper i att leda ett samtal. Gör det att parterna inte möts som
jämbördiga? Läraren ska leda samtalet, men inte ta upp för stor del av talutrymmet. Handlar
jämbördigheten endast om att alla parter ska ha samma möjlighet att förbereda sig inför
samtalet så är det dock eftersträvansvärt.

Förberedelser

Att förbereda ett samtal är för läraren mycket tidskrävande. För att minska ner arbetsbördan
eller i alla fall sprida ut den över läsåret gäller det att läraren är förutseende och kontinuerligt
ser över varje elevs utveckling både socialt och kunskapsmässigt och för anteckningar över
detta. I intervjuerna kom det fram att lärare A lägger ner femton minuter per elev innan
samtalen medan lärare B och C lägger ner över en timme på varje elev. Lärare A påpekade i
intervjun att hon under hela läsåret förde listor över elevernas insats både kunskapsmässigt
och socialt.

I litteraturen finns tydliga beskrivningar hur läraren bör förbereda elever och föräldrar inför
samtalen. Läraren ska informera eleverna om målen, berätta för föräldrarna om vad som styr
skolan och hur eleverna ska nå upp till målen, se till att föräldrar och elever före samtalet
lämnar in önskemål på samtalsämnen för samtalet och utifrån detta planera upplägget för
varje samtal. Allt det som står i litteraturen om utvecklingssamtal är mycket tänkvärt och man
önskar att alla samtal genomfördes efter dessa mallar. Men p.g.a. just tidsbrist och lärarens
övriga arbetsuppgifter är det svårt för lärarna att hinna med.

Ramar

I litteraturen skrivs det mycket om ramarna kring utvecklingssamtalet. Dessa ramar handlar
om var samtalet ska hållas, när det ska hållas och vilka som ska delta i samtalet. Både lärare A
och C är överens om att klassrummet inte är den perfekta platsen för samtalet. De anser att det
är för stort, ödsligt och tråkigt. De försöker hitta andra utrymmen som är lediga på skolan.
Kanske skulle skolorna satsa på mindre utrymmen med soffor och bord för att
utvecklingssamtalet ska få en bättre utgångspunkt.

Vilka som deltar i samtalet visar sig råda delade åsikter om. Lena Buckhöj-Bohman (1995)
anser att samtalet ska ske mellan enbart klasslärare, elev och föräldrar. Alla
intervjupersonerna tar gärna hjälp av kollegor om det rör sig om ett jobbigt samtal. Att
svenska2 lärare och speciallärare deltar i vissa samtal är en självklarhet. Jag anser att lärare
som är berörda av samtalet har rätt att delta, men att kollegor deltar i samtalet endast för
klasslärarens skull går att diskutera. Här handlar det inte längre om vad som är bäst för
eleven. Utvecklingssamtalet är i första hand till för eleven då det är dennes utveckling som
diskuteras.
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Något som jag reagerade på, som inte skrivits om i litteraturen är att man på vissa skolor
lägger samtalen på skoltid, när läraren har håltimme. Eleven får då gå ifrån andra lektioner.
Detta tycker jag sänder ut ett budskap om att de lektioner som klassläraren inte håller i är
mindre viktiga. Det går också att se det som att skolan anser att utvecklingssamtalet är mycket
viktigt och därför prioriterar detta.

Utbildning

Intervjuerna visar att det finns brister i utbildning om hur man leder ett utvecklingssamtal.
Alla tre lärarna önskar mer fortbildning i samtalsteknik och hur man genomför samtalen. I
litteraturen pratas det inte alls om fortbildning för lärarna. Utvecklingssamtalet är något som
intresserar lärarna. Det är ett bra sätt att få kontakt med elev och föräldrar på. Jag tror dock att
det finns mycket kvar att lära. Det finns en risk att läraren hamnar i inkörda rutiner och inte
reflekterar så mycket över varför man håller samtalen på ett visst sätt. Jag tror att det är viktigt
att skapa en diskussion kring utvecklingssamtalet. Läraren är samtalsledare under samtalet
och för att klara den uppgiften så krävs utbildning. Genom att samtala kring
utvecklingssamtalet får man samtidigt en diskussion kring den pedagogiska grundsynen.

Åtgärdsprogram och utvecklingsprogram

Uppföljning av utvecklingsprogrammen som skrivs under samtalen har stora brister.
Intervjupersonerna säger att vid tidsbrist så är det endast de elever som kräver ett
åtgärdsprogram som får uppföljning av samtalet. Bara lärare B har lyckats med att i sin
undervisning få in en kontinuerlig uppföljning av samtalen. Det är också viktigt att börja varje
samtal med att repetera vad som bestämdes på föregående samtal. Detta för att elev och
föräldrar ska se en röd tråd genom samtalen.

Framtidsvisioner

Att läsa om utvecklingssamtalet har väckt många tankar inför framtida yrkesutövning. En
förutsättning för att utvecklingssamtalet ska bli ett bra och givande samtal är att föräldrarna är
engagerade och aktiva. Det är upp till mig som lärare att få dem intresserade av samtalet och
känna att detta är ett samtal som leder till något, ett samtal som verkligen hjälper eleven i den
sociala och kunskapsmässiga utvecklingen. Genom att noga förbereda samtalet underlättar jag
både för mig själv och för eleven och föräldrarna. Jag som lärare är förberedd genom att veta
vilka jag ska möta på samtalet och vad jag ska säga. Föräldrar och elever är förberedda genom
att de före samtalet fått veta vad det ska handla om och på så sätt hunnit tänka igenom vad de
vill ta upp. Föräldrar och elever ska också, inte bara inför samtalen, utan för att kunna sätta
sig in i skolarbetet över huvudtaget få noggrann information om vilka dokument som styr
skolverksamheten och vilka uppnående mål som gäller för olika år.

För att utvecklingssamtalet ska fylla sitt syfte så måste mer tid läggas på uppföljningen av de
mål som satts upp för varje elev. Intervjuerna visar att det finns stora brister här. Efter att ha
läst om utvecklingssamtal känner jag mig mycket inspirerad att jobba för att en uppföljning
och utvärdering ska komma till stånd. Liksom förberedande mallar och formulär visat sig vara
under ständig förändring tror jag att även strukturen för uppföljningen kommer vara något
som jag som lärare får jobba fram. Varje lärare måste hitta ett sätt som passar in i just dennes
undervisning. För ska uppföljningen bli ett kontinuerligt inslag i verksamheten så måste den
bli en del av undervisningen.
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