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Sammanfattning

Arbetets syfte är att beskriva hur man som lärare kan förbereda sig själv, eleven och

föräldrarna inför ett utvecklingssamtal, vilka svårigheter samt positiva faktorer som kan

finnas för läraren i ett utvecklingssamtal. Detta är även frågeställningarna i arbetet. För att

kunna besvara dessa frågeställningar har jag studerat litteratur som rör ämnet och även

genomfört en empirisk undersökning genom att intervjua sex lärare från år 1-6. Resultatet är

ganska omfattande med mycket tips på hur man kan förbereda utvecklingssamtalen för att få

ut det bästa av dem. Även vad som kan vara svårt och jobbigt för en lärare i utvecklingssamtal

och vad som är positivt och roligt med samtalen, finns med i resultatet. En del resultat var

väntade medan andra resultat överraskade. I diskussionen förs ett resonemang kring de

resultat som uppkommit i arbetet.
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1  Bakgrund

1.1  Bakgrunden till detta arbete

Det sista jag gör i min lärarutbildning är detta examensarbete på 10 poäng. Jag har funderat länge på vad jag ska

skriva om och haft många olika funderingar. Till slut kom jag fram till att det är om utvecklingssamtal jag vill

skriva. I min lärarutbildning har jag fått bra teoretisk kunskap om hur ett utvecklingssamtal går till. Jag har även

suttit med och askulterat på ett fåtal utvecklingssamtal under min praktikdel i utbildningen. Att själv hålla ett

riktigt utvecklingssamtal är en del i läraryrket som man som lärarkandidat inte får pröva på. Det är först när man

är färdig lärare som man får ha utvecklingssamtal. På grund av min bristande erfarenhet av att leda

utvecklingssamtal och trots min teoretiska kunskap vill jag fördjupa mig inom detta ämne för att kunna känna

mig mer förberedd inför mina kommande utvecklingssamtal.

1.2  Lpo-94 och grundskoleförordningen

Skolan är skyldig att ordna utvecklingssamtal. Detta framgår i grundskoleförordningen. Läraren skall

fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin

skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala

utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal)  (Buckhöj-Bohman, 1995, s. 6).

Även i Lpo-94 syns kravet på utvecklingssamtal.

Mål att sträva mot

Skolan skall sträva efter att varje elev

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de

egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Läraren skall

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt

redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,



• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och

utvecklingsbehov och

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i

kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper (Lpo-94, s. 16).



2  Syfte

Syftet med detta arbete är att beskriva hur man som lärare kan förbereda sig själv, eleven och föräldern inför ett

utvecklingssamtal, vilka svårigheter samt positiva faktorer som kan finnas för läraren i ett utvecklingssamtal.

Effekten jag vill nå med detta arbete är att jag och andra som läser detta ska känna sig mer förberedda inför

utvecklingssamtal i läraryrket. Mina frågeställningar är:

• Hur förbereds utvecklingssamtalet av läraren för läraren själv, eleven och föräldrar?

• Vilka svårigheter kan finnas för läraren i utvecklingssamtalet?

• Vilka positiva faktorer upplever läraren i utvecklingssamtalet?



3  Metod

3.1  Genomförande av litteraturstudie

För att skaffa litteratur till litteraturstudien fick jag tips på böcker från min handledare, jag sökte på bibliotek och

på internet. Jag valde ut de böcker som var relevanta för mitt syfte med arbetet. Jag försökte även välja så nya

böcker som möjligt eftersom utvecklingssamtal inträdde först i början av 1990-talet. På internet hittade jag dock

ingen information som var av intresse för mitt arbete.

Jag skumläste böckerna för att hitta fakta som rör mitt syfte med arbetet. När jag hittade avsnitt i böckerna som

behandlade mina frågor läste jag detta mer noggrant. Utifrån anteckningar sammanställde jag sedan

litteraturstudien som en löpande text med mina huvudfrågor som rubriker.

Litteraturstudien inleds med definitioner av begrepp, eftersom det är viktigt att man som läsare har klart för sig

vad viktiga begrepp för arbetet står för och för att det inte ska ske några missförstånd.

3.2  Genomförande av intervjuer

Som ett komplement till litteraturstudien i detta arbete valde jag att intervjua lärare om utvecklingssamtal. Jag

genomförde sex intervjuer; tre intervjuer av lärare år 1-3 (två kvinnliga och en manlig lärare) och tre intervjuer

av lärare år 4-6 (två kvinnliga och en manlig). Att jag valde att göra sex stycken intervjuer beror på att jag tyckte

det var ett rimligt antal till arbetets storlek. Intervjuerna är gjorda i år 1-6 eftersom det är i dessa år som jag

troligen kommer att jobba mest i mitt yrke. Anledningen till att jag intervjuade två kvinnliga lärare fler än de

manliga beror på att det är svårt att få tag i manliga år 1-3-lärare.

Enligt Patel bör den som intervjuar ge den som ska intervjuas en yttre motivation före intervju. Det innebär att

syftet med intervjun klargörs, förklara att just hans/hennes bidrag är viktigt, informera om på vilket sätt stoffet

från intervjun kommer att användas, om det är konfidentiellt eller inte, informera om vad som väntas av

honom/henne under intervjun och hur lång tid den beräknas ta (Patel & Tebelius red, 1987).



I god tid före intervjuerna ringde jag till lärare jag känner till för att boka en tid för intervju. Den manliga år 1-3-

läraren fick jag dock hjälp med att hitta eftersom det inte finns så många. På telefon bestämde vi tid och plats

som passade för att träffas. Jag meddelade att intervjun skulle ta 30-45 minuter. Lärarna fick också veta att

intervjun skulle handla om förberedelse inför utvecklingssamtal. På detta vis hade de då chansen att kunna

förbereda sig inför den frågan. Att jag skulle fråga om svårigheter och positiva faktorer berättade jag inte på

telefon eftersom jag på intervjun ville ha ett så spontant svar som möjligt på dessa frågor.

Intervjuerna är ostrukturerade och standardiserade, vilket innebär att frågorna är öppna med mycket

svarsutrymme för personen som blir intervjuad och att intervjuaren ställer samma frågor i samma ordning till

varje intervjuperson. Intervjuerna spelas in på bandspelare för att senare kunna få svar som registrerats exakt

(Patel & Tebelius red, 1987).

Vid intervjuerna började jag med att berätta att jag kommer att spela in intervjun på bandspelare och att endast

jag kommer att lyssna på det, att de kommer att vara anonyma, att jag kommer att sammanställa intervjun till

skrift och att jag skickar ett skriftligt exemplar till dem efteråt så att de kan läsa igenom för att se om allt är

korrekt uppfattat.

Jag spelade in intervjuerna på bandspelare. Intervjuerna tog 30-45 minuter som jag hade planerat. Innan jag kom

i gång med första frågan tog jag uppgiften om hur länge läraren har jobbat inom sitt yrke. Sedan började jag med

intervjufrågorna.

Intervjufrågorna:

1. Hur förbereder du dig själv, eleven och föräldrarna inför ett utvecklingssamtal?

2. Berätta om vad du tycker är svårt vid ett utvecklingssamtal.

3. Vilka positiva faktorer tycker du finns i ett utvecklingssamtal?

Enligt Patel måste de inspelade intervjuerna skrivas ut, (Patel & Tebelius red 1987).

När jag kom hem efter intervjuerna lyssnade jag på intervjuerna på bandspelaren och antecknade för hand

lärarnas svar på mina frågor. Sedan sammanställde jag mina anteckningar till skriftliga dokument med löpande

text  på datorn, med mina frågor som rubriker. Jag gav de intervjuade fiktiva namn.



För att jag skulle vara helt säker på att jag har uppfattat lärarnas svar korrekt skickade jag ett skriftligt exemplar

var av intervjun till lärarna. Tillsammans med det exemplaret skickade jag ett tackbrev och tackade för intervjun.

I tackbrevet frågade jag om jag uppfattat lärarens svar korrekt och om han/hon hade några kommentarer. Om det

fanns kommentarer bad jag dem att antingen skriva eller ringa mig, och hörde de inte av sig uppfattade jag

intervjun som korrekt.

3.3 Resultat och diskussion

För att komma fram till ett resultat har jag jämfört de olika intervjuerna med varandra; finns det lika svar, finns

det olika svar. I resultatet har jag kopplat mina empiriska undersökta svar till litteraturen.

I diskussionen för jag ett resonemang kring resultatet där mina egna tankar förs fram.



4  Litteraturstudie

4.1  Definition av begrepp

Ordet ”samtal” kan ha olika definitioner beroende på vem som har definierat ordet. I Stora Ordlistan definieras

”samtal” som samspråk, telefonsamtal (Bergvalls Ordlista, 1985). Nedan presenteras vad några författare menar

med ”samtal”.

Enligt Strömqvist & Strömqvist är definitionen av samtal: utbyte av talad information mellan två eller flera

personer (Strömqvist &Strömqvist, 1989, s. 11). De påpekar att möjligheten till fortlöpande, ömsesidig

anpassning är en viktig egenskap i samtalet. Med detta menar Strömqvist & Strömqvist att de personer som är

med och samtalar kan hela tiden anpassa vad de säger och hur de säger det utifrån signaler och tecken som

lyssnaren visar. Dessa signaler och tecken kan vara förståelse, skepsis, engagemang etc. Samtalet handlar om ett

samspel mellan människor (Strömqvist & Strömqvist, 1989).

Sam-tal, dvs symbolisk kommunikation mellan människor, kan ha många skepnader – allt från småprat på

bussen till ett polisförhör. Ett samtal kan beskrivas som en process som består av ett antal händelser eller faser

som startar med hälsning och inledning, därefter avhandlas en rad ämnen och sedan följer en avslutning samt

sist ett avsked (Nilsson, 1993, s. 16-17). Denna definition av ”samtal” ger Nilsson i I ord och handling . Nilsson

menar även att ”samtal” handlar om språkligt samspel, från att alla talar på samma gång till att ingen talar

(Nilsson, 1993).

Eftersom Nilsson beskrev ”samtal” som en kommunikation, se ovan, har jag även valt Maltèns definition av

”kommunikation”: Kommunikation är utbyte av budskap

 (Maltén, 1998, s. 12).

Enligt Kihlbaum Larsson & Vingren är utvecklingssamtalet en process som engagerar, aktiverar, stimulerar och

där dialogen är det viktiga. Syftet med samtalet är att utveckla den enskilda eleven och att som lärare få del av

elevens erfarenheter, viljeinriktning och ambitioner (Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995, s. 41). Kihlbaum

Larsson & Vingren menar att utvecklingssamtalet ska innehålla tre delar. Första delen handlar om att eleven ska

bli medveten om sina egna möjligheter och resurser (insikt). I samtalets andra del ska eleven få



en bild av vilka möjligheter som finns för honom eller henne (utsikt). Den sista delen handlar om att eleven ska

få uttrycka sin åsikt om vilket personligt mål han/hon har och på vilken nivå som målet bäst nås på (avsikt)

(Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995).

Utvecklingssamtalet är den nya formen av lärar-elev-föräldrasamtal som i mitten av 1990-talet ersatte

kvartssamtalet. Den främsta skillnaden mellan kvartssamtal och utvecklingssamtal  är att vid

utvecklingssamtalet vill man vara mer fokuserad på framtiden än man var vid kvartssamtalet. Istället för att

starkt inrikta sig på orsakerna till en elevs beteende tittar man numera på åtgärder för en så bra utveckling som

möjligt. En andra skillnad mellan kvartssamtal och utvecklingssamtal är att man i utvecklingssamtalet tydligare

inför mål för eleven i skolan. För att hjälpa eleven att nå sina mål formulerar samtalsdeltagarna gemensamma

åtaganden som man senare följer upp och utvärderar. Det gäller för alla att ta ansvar för de saker de lovat. I den

verkliga praktiken är det upp till varje enskild lärare hur stor skillnad det är mellan kvartssamtal och

utvecklingssamtal (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997).

Enligt Maltén var kvartssamtalet ofta en envägskommunikation från lärare till elev/föräldrar där informationen

handlade om ”vad skulle det ha blivit för betyg om det hade givits betyg” (Maltén, 1998, s. 137). Detta kallar

Maltén för kvantitativ information. Det nutida utvecklingssamtalet bygger däremot på en kvalitativ dialog där

lärare, elev och förälder själva styr vad som ska diskuteras på samtalen. Det gäller som lärare att prata med

eleven, inte om honom (Maltén, 1998).

4.2 Förberedelse inför utvecklingssamtal

Den viktigaste frågan som enligt Kihlbaum Larsson & Vingren en lärare ska besvara före

varje utvecklingssamtal är Hur ska jag göra för att eleven ska känna sig betydelsefull och se

möjligheter till framgång  (Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995, s. 43)?

Först av allt måste läraren boka en tid med elev och föräldrar. En skriftlig inbjudan skickas ut i god tid. I

inbjudan ska det framgå vilka som ska vara med under samtalet, om det eventuellt är några andra vuxna från

skolan som kommer att vara med, till exempel speciallärare. Om det finns föräldrar som har delad vårdnad ska

båda föräldrarna kontaktas och om de inte vill komma på samma möte ska skolan ordna två möten. Att inte

syskon till eleven bör vara med



vid samtalet ska även framgå. Var samtalet ska äga rum ska stå med i inbjudan. Att försöka skapa en avspänd

stämning är till fördel, och då är klassrummet kanske inte den bästa platsen för många föräldrar. De kan ha

dåliga minnen från sin egen skoltid och ett klassrum kan då väcka jobbiga känslor. Det är viktigt hur de olika

personerna sitter vid samtalet. Det är till fördel om man blandar upp hem och skola så att det inte blir en ”vi och

dom-känsla” (Buckhöj-Bohman, 1995).

Ett tips är att i den förberedande informationen till föräldrarna utgå från vad läroplanen säger

om utvecklingssamtal och varför du som lärare tycker det är viktigt att träffas. Ta också emot

synpunkter på hur föräldrar och elever ser på utvecklingssamtal och vad de vill ha ut av ett

samtal. Ha sedan med dessa synpunkter i planeringen av utvecklingssamtalen

(Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995).

Att miljön är viktig vid ett utvecklingssamtal påpekar även Kihlbaum Larsson & Vingren. Ett mindre och ljust

rum är att föredra framför ett större och mörkare. Det bör vara bekväm inredning med sköna stolar som inte står

mittemot varandra. Att hela tiden ha ögonkontakt kan vara besvärande. Man ska försöka hitta en så neutral plats

som möjligt för att ingen part ska känna sig i underläge. Platsen ska även vara fri från ringande telefoner och fritt

från avlyssning (Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995).

Inför första utvecklingssamtalet med ny elev och förälder kan det vara bra om eleven och föräldrarna har

förberett sig genom att tänkt igenom och fyllt i en enkät som handlar om hur barnet trivs i skolan, vad eleven

tycker han/hon är bra på, vad han/hon behöver mer hjälp med, kamratrelationer etc. Eleven kan få en speciell

elevenkät och föräldrarna kan få en speciell föräldraenkät. Exempel på frågor från enkäterna ( Buckhöj-Bohman,

1995, s. 15-16):

Elevenkäten

• Vad ser du fram emot att få göra i årskurs 4?

• Vad tycker du är roligt i skolan?

• Vad tycker du är tråkigt i skolan?

• Vilka var dina kamrater på lågstadiet?

• Är du rädd för något i skolan?



Föräldraenkäten

• Upplever du att ditt barn trivs i skolan?

• Hur upplever du ditt barns kamratrelationer?

• Vad är ditt barns starka sidor?

• Vad tycker du att ditt barn behöver stöd och hjälp med?

Sociala relationer, kamratskap och trivsel i skolan är viktiga frågor som är lämpliga att diskutera på

utvecklingssamtal. För att eleverna ska få tänka igenom vad de verkligen tänker och tycker om dessa saker innan

samtalet äger rum kan de på någon lektion fylla i en elevenkät som behandlar detta. Efter att de fyllt i enkäterna

tar läraren hand om dem och tar sedan med enkäterna till utvecklingssamtalen. På samtalet kan man sedan utgå

från elevens svar på enkäten i diskussionen. Exempel på frågor från enkäten (Buckhöj-Bohman, 1995, s. 24):

• Hur trivs du i skolan?

• Hur trivs du med dina klasskamrater?

• Har du många kamrater?

• Hur trivs du med dina lärare?

• Hur tycker du att du uppträder mot andra elever och vuxna?

• Hur tycker du att andra elever och vuxna uppträder mot dig?

• Hur bra är du på att samarbeta?

Även Kihlbaum Larsson & Vingren har i sin bok exempel på frågeställningar som kan besvaras före, under och

efter samtalet. Exempel på dessa frågor är (Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995, s. 143-145):

• Vad tycker du ska bli bra med utvecklingssamtalet?

• Vad tycker du går bra i skolan?

• Vad tycker du är svårt, men som du ändå klarar av?

• Tycker din lärare detsamma som du själv om de här frågorna?

• Trivs du i skolan?

• Jag fick veta att jag måste lära mig…

• Vi bestämde att…



Andra exempel på frågor som man i samtalet kan utgå ifrån i diskussionen är de nedan. Frågorna är till för de

äldre barnen, till exempel 6:an, där de kan utvärdera sin utveckling från till exempel 4:an (Buckhöj-Bohman,

1995, s. 33).

• Beskriv hur du tycker att det går för dig i matte.

• Beskriv vad du tycker att du måste träna mer på.

• Beskriv om du tycker du är självständig i ditt sätt att jobba i matte eller om du själv tycker att du behöver

mycket hjälp.

För att kunna hålla ordning på all elevinformation på ett strukturerat sätt kan läraren ha en mapp för varje elev

där man hela tiden fyller på med ny information kring eleven. Inför utvecklingssamtalet tar läraren med sig

elevens mapp. Buckhöj-Bohman ger förslag på vad som kan finnas i en mapp (Buckhöj-Bohman, 1995, s. 19):

• Ett utvecklingsprogram som beskriver vad vi kom fram till vid föregående utvecklingssamtal,

• De kunskapsmässiga målen för årskursen samlade på ett underlag,

• En uppsats eller något som eleven fritt har skrivit,

• Information från andra undervisande lärare,

• En social enkät som eleven fyllt i,

• Ett ej ifyllt utvecklingsprogram.

För att få ett bra underlag för eleven bör läraren i god tid före samtalet meddela andra undervisande lärare att

han/hon ska ha information om hur eleven arbetar på andra lektioner. Genom att vara ute i god tid får de andra

undervisande lärarna tid på sig att noggrant tänka igenom elevens prestationer (Buckhöj-Bohman, 1995).

Maltén har i sin bok Kommunikation och konflikthantering checklistor inför utvecklingssamtal. Listorna är

framförallt tänkta för chefer och medarbetare på till exempel företag. Men många av punkterna går att översätta

så att de passar lärare och elever inför utvecklingssamtal i skolan. Checklistan för chefen tar bl. a. upp syftet med

samtalet, berätta vad man tänker prata om, lyssna aktivt, visa känslor, ge feedback, att sammanfatta vid samtalets

slut. Checklistan för medarbetaren tar bl. a. upp att fundera i förväg om det är något som hindrar din utveckling,

arbetstrivsel, mål för din utveckling och förslag (Maltén, 1998).



4.3  Svårigheter i utvecklingssamtal

Vid ett utvecklingssamtal kan det finnas massor av faktorer som gör att samtalet blir svårt för en lärare, och

även för barn och föräldrar. Buckhöj-Bohman har i sin bok om utvecklingssamtal utfört en hel lista med hinder

för ett bra utvecklingssamtal. De hinder som jag i min fortsatta litteraturstudie kommer att ta upp finns på något

sätt med i listan (Buckhöj-Bohman, 1995, s. 40).

I boken I ord och handling skriver Nilsson om att det finns olika samtalsregler mellan människor. Nilsson

beskriver att barn kan bete sig som avvikare i klassen när det gäller språket på grund av att barnet inte kommer

från samma sociala grupp som till exempel läraren. Inte för att språket är fel, utan för att det är annorlunda.

Barnet kanske tillämpar andra regler när det gäller exempelvis att svara, ställa frågor, påkalla uppmärksamhet

och att föra en diskussion. Vid samtal mellan lärare, barn och föräldrar kan det då bli ett hinder att förstå

varandra om alla inte kommer från samma sociala samhällsgrupp (Nilsson, 1993).

Även invandrare som kommer till vårt samhälle kan ha svårt att förstå våra samtalsregler. De kommer till ett

land som kanske har helt annorlunda regler vid kommunikation än vad de är vana vid. Vid samtal med

människor som kommer från olika kulturer kan det vara lätt att missförstå varandra (Nilsson, 1993).

Hur relationen mellan hem och skola är påverkar utvecklingssamtalet. Föräldrar kan ha dålig erfarenhet av sin

egen skolgång och kan då känna osäkerhet eller underläge när de besöker skolan för ett utvecklingssamtal. En

del föräldrar (många invandrarföräldrar) kan ha en överdriven respekt för skolan, vilket också kan påverka

utvecklingssamtalet negativt (Strömqvist & Strömqvist, 1989).

Relationen mellan hem och skola kan också påverkas av hur det första utvecklingssamtalet mellan lärare, barn

och föräldrar såg ut. Ett ”misslyckat” samtal i början av elevens skolgång kan leda till dåliga relationer mellan

hem och skola under flera år framöver, något som knappast gagnar elevens utveckling (Adelswärd, Evaldsson &

Reimers, 1997, s. 17).

I ett utvecklingssamtal ska man diskutera elevens prestationer och sociala relationer. Om allting fungerar bra

med eleven är det inga problem för läraren att ta upp det på samtalet. Men



finns det problem med antingen skolprestationerna eller det sociala livet runt eleven kan det vara svårt för

läraren att informera om detta utan att såra. Om elevens och familjens privatliv på något sätt kopplas till elevens

problem kan föräldrarna tolka det som om ”är ni bra föräldrar”. Det finns situationer som kan innebära att det

uppstår spänningar och som gör att det blir svårt att samtala vidare på ett avslappnat sätt. Sådana situationer kan

handla om att påpeka att läxor inte blivit förhörda, att man önskar att föräldrarna engagerade sig mer i elevens

skolgång eller att det visar sig att föräldrarna på något vis inte har varit ärliga (Adelswärd, Evaldsson & Reimers,

1997).

”Det går bra för Kalle i skolan.” Vad innebär det att det går bra för Kalle?! Lärare måste kunna sätta precisa

ord på vad det är som går bra, att kunna beskriva utvecklingen hos eleverna. Föräldrar kan tro att det går väldigt

bra för barnen i skolan medan det i verkligheten egentligen skulle kunnat gå mycket bättre än vad det gör. I

utvecklingssamtalet ska läraren vara tydlig när han/hon informerar om elevens skolgång, och inte använda

luddiga begrepp som kan misstolkas. Detta bör man som lärare tänka på även när det gäller uttryck som till

exempel 10-tals-övergångar. Det är inte säkert att föräldrar vet vad 10-tals-övergångar innebär. Man får som

lärare inte fastna i en yrkesjargong (Buckhöj-Bohman, 1995).

Utvecklingssamtalet bör vara en dialog  mellan lärare, barn och föräldrar, inte en monolog från  en av deltagarna.

Om till exempel lärarens inlägg blir för långa är det oftast så att han/hon har tagit upp för många aspekter. Det

kan då vara svårt för barnet och föräldrarna att uppfatta allt och att haka på i diskussionen. Samtalet bör vara

som en tennismatch. Man turas om att serva, och det blir roligare ju fler gånger som bollen går över nätet

(Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995, s. 28).

En fallgrop i utvecklingssamtalet kan vara om eleven är väldigt tystlåten. Det kan bero på att eleven har ett lågt

tempo, negativ inställning, är blyg, har dåligt självförtroende eller är spänd och nervös. Självklart finns det

elever som är tystlåtna för att de inte har något att säga. En annan fallgrop är när finns det elever som pratar

alldeles för mycket och lätt kommer in på sidospår i samtalet. Då får man som lärare försöka byta ämne eller

avbryta på ett bra sätt

( Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995).

Något som kan vara svårt för en lärare i ett utvecklingssamtal är att ge råd till barn och föräldrar. Det kan lätt

kännas kränkande och påträngande för föräldrarna. Adelswärd,



Evaldsson & Reimers har gjort analyser av utvecklingssamtal och kommit fram till att lärare sällan ger direkta

uttryckliga råd eller uppmaningar. När råden väl förekommer så handlar det om saker som är ganska

bagatellartade, om saker som inte handlar om de traditionella skolämnena eller om ämnen som ligger utanför

läraren ansvarsområde, till exempel elevens fritidsintressen (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997).

Som jag tidigare påpekat så finns de hinder jag har tagit upp för ett bra utvecklingssamtal med på listan över

olika hinder i Buckhöf-Bohmans bok. Det finns ytterligare några svårigheter som kan finnas i

utvecklingssamtal som finns med på listan som jag inte har tagit upp. Dessa svårigheter är: …olika värderingar

och syn på kunskap, barn beter sig annorlunda under samtalet, eleven inte kommer, föräldrar inte kommer,

läraren inte kommer, läraren är man, läraren är kvinna, föräldrarna har delade meningar, föräldrarna är starkt

ifrågasättande, ”tolken” inte tolkar rätt, dubbla budskap ger andra signaler än det som sägs, vi lärare inte har

utbildning i samtalsmetodik… (Buckhöj-Bohman, 1995, s. 40-41).

4.4  Positiva faktorer i utvecklingssamtal

I litteraturdelen har jag hittat några avsnitt som behandlar positiva faktorer i utvecklingssamtal. Maltén påpekar

att det är viktigt att ta upp positiva saker i ett samtal. Det är viktigt att i samtalet ta upp såväl positiva som

negativa förhållanden (Maltén, 1998, s. 137).

Även Buckhöj-Bohman tycker att utvecklingssamtal innebär en intressant diskussion mellan hem och skola, där

man kan hitta nya sidor hos eleven och komma fram till hur eleven ska göra för att ytterligare utvecklas. Som

lärare tycker Buckhöj-Bohman att samtalen har givit så mycket i det fortsatta arbetet med eleven i skolan.

Utvecklingssamtalet är också ett bra tillfälle för föräldrarna att ta del av sitt barns skolarbete (Buckhöj-Bohman,

1995).

Att utvecklingssamtal leder till ett större engagemang för skolan hos föräldrarna skriver också Kihlbaum Larsson

och Vingren om. Detta föräldraengagemang ger en stor trygghet för barn, lärare och föräldrar. Samtalet utvecklar

en relation mellan lärare, barn och föräldrar. Lärare och elev kan ostört samtala med varandra. Kihlbaum Larsson

och Vingren anser även att utbildningen kommer att utvecklas i och med utvecklingssamtalen, och att lärare och

föräldrar kommer att få ett mer utvecklande synsätt på eleverna (Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995).



Adelswärd, Evaldsson och Reimers skriver att en av de viktigaste funktionerna i ett samtal mellan lärare, elev

och föräldrar är att bygga på elevens identitet, där eleven lär sig vilka aspekter av hans/hennes personlighet som

är lämpliga att framhålla i olika sammanhang (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997, s. 130).



5  Empirisk undersökning genom intervjuer

5.1  Lärarporträtt 1

Jag har intervjuat en kvinnlig mellanstadielärare som har jobbat inom sitt yrke i 31 år.

Hennes fiktiva namn är Stina.

Hur förbereder du dig själv, eleven och föräldrarna inför ett utvecklingssamtal?

För det första måste man bestämma en tid. Stina har prövat tre olika metoder för att få alla

tider att gå ihop. Första metoden innebär att hon på föräldramötet har erbjudit många olika

tider som föräldrarna har fått samsas om. Då har hon direkt efter mötet haft tiderna klara inför

utvecklingssamtalen. Hon har även prövat att skicka hem olika tider så att föräldrarna får välja

för att sedan skicka tillbaka deras val. Detta tycker hon är en krånglig metod med mycket

skickande hit och dit eftersom hon i sin tur får skicka de slutgiltiga tiderna till föräldrarna.

Den tredje metod hon just nu använder är att skicka ut redan bestämda tider till alla föräldrar.

Passar inte tiden de har fått får de byta sinsemellan.

Någon vecka innan utvecklingssamtalet får eleverna en enkät som de tillsammans med

föräldrarna ska förbereda hemma. Denna ifyllda enkät tas med till utvecklingssamtalet. På

detta sätt får man på samtalet något man kan utgå ifrån och prata kring. Stina tycker att det

verkar som om barnen och föräldrarna svarar ärligt och lägger ner rätt så mycket arbete på

enkäterna. De allra flesta har diskuterat ingående. Om något barn och förälder har glömt att

fylla i enkäten skriver man en tillsammans under samtalet. Det blir dock inte lika väl

genomtänkt och det viktiga resonemanget mellan barn och förälder går man miste om.

Föräldrarna får inte någon speciell enkät att fylla i eftersom Stina menar att det är barnet som

står i centrum.

Enkäterna som hon delar ut inför utvecklingssamtalen är olika för olika årskurser. I årskurs 4 på vårterminen

fyller hon i en likadan enkät som barnet och föräldrarna förbereder (bilaga 1). På samtalet jämförs sedan dessa

två med varandra. I slutet av utvecklingssamtalet fyller alla tillsammans i ett kontrakt med mål för eleven som

vid nästa samtal stäms av hur det har gått. Vid samtalet i våren i 5:an pratar man mycket om ämnena på grund av

de nationella proven som då har ägt rum, om de har nått målen. Hon använder olika enkäter för varje årskurs.



En sak man måste förbereda är var och hur man ska sitta. Stina har inte oftast utvecklingssamtalen i klassrummet

utan i en annan lokal för att få det mer neutralt. Hon sätter alltid barnet mellan sig själv och föräldrarna. Barnet

blir då omgiven av vuxna från både hem och skola, och hamnar då automatiskt i centrum.

Om man behöver vara flera vuxna från skolan, t. ex. speciallärare, får man tänka på avvägningar så att

föräldrarna inte hamnar i underläge. Kanske det då blir bättre om båda föräldrarna kommer så att de också blir

två stycken.

Ett krav hon har är att barnet ska vara med i samtalet. Om barnet inte är med bryter hon samtalet och bestämmer

en ny tid. De skilda föräldrar hon har i sin klass kommer samtidigt på samma utvecklingssamtal. Om det finns

någon förälder som bor långt bort försöker hon att maila information om vad de har pratat om på samtalet, om

mål och hur barnet har det i skolan.

När det gäller elevinformation, t. ex. enkäter och kontrakt, har hon det i en pärm som hon ser till att den inte är

för allmänheten. När hon sedan inte har eleverna längre förstör hon papperna.

Berätta om vad du tycker är svårt vid ett utvecklingssamtal.

Stina tycker att det är svårt när föräldrarna förväntar sig att man som lärare ska ha något

konstruktivt att säga. För föräldrarna är det bara deras barn som gäller. Hon har 25 st. barn

och ser dem mera i en klump, det är därför svårt att se dem som individer. Det kan vara svårt

att ge barn och föräldrar det dem frågar efter. Det gäller att inte att sitta och prata ur tomma

intet. Samtalet måste hela tiden vara koncentrerat så att föräldrarna tycker att det lönar sig att

gå på samtal och att man får ut någonting av det. Det är svårt att vara så skärpt, särskilt när

hon har många samtal efter varandra. Hon har högst fyra samtal på en eftermiddag med en

halvtimmes rast i mitten. Mer orkar hon inte.

En annan sak som hon tycker är svår är när man inte är överens med föräldrar, när de kanske

inte förstår riktigt hur hon vill jobba för barnens bästa.



Vilka positiva faktorer tycker du finns i ett utvecklingssamtal?

Att eleven står i centrum hela tiden tycker hon är positivt. Så lång tid ett samtal är hinner hon

inte sitta med eleven i vanliga fall.

En annan positiv sak är att hon får föräldrarnas tankar och åsikter. Hon känner att hon

kommer dem närmare än vid ett föräldramöte. Det är bra att i lugn och ro kunna sitta och

diskutera saker och ting öga mot öga utan press.

Hon tycker att det verkar som om föräldrarna tycker det är viktigt och betydelsefullt att gå på

utvecklingssamtalen.

5.2  Lärarporträtt 2

Jag har intervjuat en manlig mellanstadielärare som har jobbat inom sitt yrke i 25 år.

Hans fiktiva namn är Johan.

Hur förbereder du dig själv, eleven och föräldrarna inför ett utvecklingssamtal?

Att boka en tid med barnet och föräldrarna gör Johan genom att skicka hem tre olika tider till

föräldrarna som de får välja mellan och sedan meddela läraren vilken tid som passar dem bäst.

Johan samlar under en termin på sig nya resultat om eleverna som han samlar i en pärm. För att förbereda sig

själv inför utvecklingssamtalet tittar han igenom denna elevinformation och då lite extra på de elever som han

har funderingar kring. Strax innan samtalen har han även lite tester med eleverna så att han får en bra koll på

elevernas läge. Genom resultaten på dessa tester kan han på utvecklingssamtalen visa föräldrar och barn ”svart

på vitt” på vilken nivå de ligger.

Barnen blir förberedda inför utvecklingssamtalen genom att de ett par veckor före får reda på att det snart är

utvecklingssamtal då lärare, elev och föräldrar kommer att prata om just dem och fundera över deras situation.

Barnen får även en enkät med frågor som de ska besvara hemma och sedan ta med till samtalet. Barnen får alltid

likadana enkäter inför varje utvecklingssamtal.



Före första samtalet i årskurs 4 när föräldrarna än så länge är ganska okända för läraren får även de en enkät med

frågor kring deras barn som ska besvaras och sedan tas med till samtalet. Inför de resterande samtalen på

mellanstadiet delar Johan ut enkäter till endast barnen. På samtalen kan han sedan utgå från föräldrars och barns

svar på dessa enkäter.

Elevernas enkäter samt annan information som rör eleven har han i en pärm som han bär med sig i väskan. Efter

varje läsår river och slänger han gammal information för att skaffa nytt och fräscht material.

Utvecklingssamtalen hålles i klassrummet. Han tycker det känns smidigast eftersom det är där allt elevarbete

finns. Hur lärare, barn och föräldrar sitter i förhållande till varandra har han inte tänkt på.

Berätta om vad du tycker är svårt vid ett utvecklingssamtal.

Johan tycker det är svårt att i ett utvecklingssamtal tala om för föräldrar, som tror att deras

barn är duktiga, att det i verkligheten inte är så. Att berätta för föräldrar att barnet inte

fungerar socialt i klassen eller att barnet visat dåliga resultat kan vara mycket jobbigt.

Föräldrarna vill förstås att deras barn ska vara duktiga. Som lärare kan man då få se föräldrar

som blir väldigt ledsna. Det kan bli en jobbig situation framförallt när det gäller det sociala

hos barnet, att barnet t. ex. bär sig illa åt mot vuxna.

Som ett inlägg fortsätter Johan med att man som lärare måste vara mycket rak och tydlig när man berättar för

föräldrarna hur det går för barnet i skolan. Det går inte att smyga med den informationen.

En annan sak som han kan tycka är svårt utvecklingssamtal är när föräldrarna pratar ”över huvudet” eller ”förbi”

sitt barn. Då måste läraren bromsa upp det hela för att försöka få med barnet i diskussionen. Det är barnets

halvtimme, inte föräldrarnas.



Vilka positiva faktorer tycker du finns i ett utvecklingssamtal?

Något som Johan tycker är positivt och kul i utvecklingssamtal är att man lär känna

föräldrarna och att man kanske lär känna barnen på ett annat sätt. Man får som lärare se hur

relationen mellan mamma, pappa och barn är och hur de fungerar tillsammans. Relationen

märks väldigt tydligt.

5.3  Lärarporträtt 3

Jag har intervjuat en kvinnlig mellanstadielärare som har jobbat inom sitt yrke i 24 år.

Hennes fiktiva namn är Maria.

Hur förbereder du dig själv, eleven och föräldrarna inför ett utvecklingssamtal?

Inför första utvecklingssamtalet med barn och föräldrar i årskurs 4 delar Maria ut en enkät

med några frågor som barn och föräldrar ska besvara tillsammans. Frågorna handlar om vad

de har för förväntningar inför de tre åren de ska vara tillsammans, vad de är beredda att ställa

upp med, insatserna från deras sida, förväntningar på lärare och skola, medicinska fakta.

Maria tycker även att det är viktigt och bra om föräldrarna berättar om det pågår någonting

utav oro i familjen, t. ex. skilsmässa, så att hon som lärare vet hur barnet reagerar och varför.

Detta skriver föräldrarna inte på enkäten utan berättar muntligt för läraren.

I 5:an och 6:an är det inte alltid som hon delar ut enkäter till barnen innan samtal. Hon gör olika nästan hela

tiden. Och hon använder aldrig samma enkäter, det tycker hon är ointressant.

Den ifyllda enkäten tar barnet och föräldrarna med sig på utvecklingssamtalet. Där tittar de på den tillsammans

och diskuterar de olika frågorna. Läraren behåller sedan enkäterna, vilka kan vara bra att kunna gå tillbaka och

titta på.

Maria tycker det är viktigt att man som lärare är noga förberedd inför ett utvecklingssamtal. Man ska ha fakta om

eleven från andra lärare, kolla i arbetslaget om det är något som de vill ha sagt om elever, kolla hur eleven är i

matsalen, om det är något socialt som behöver tas upp och notera veckan innan samtalet hur eleven är på rasten.



När Maria har bokat tider för samtal med föräldrar har hon testat fyra olika metoder. Den, enligt henne, sämsta

metoden använde hon när hon var ny lärare. Då var hon generös med tiderna och skickade hem ett papper och lät

föräldrarna skriva en valfri tid som de ville komma. Sedan fick hon försöka pussla ihop alla tider. En annan

metod är att hon tar en klasslista där hon skriver upp tider efter eleven. Kan inte föräldrarna den tiden de har fått

får de i första hand byta tider med varandra. Om det skulle vara helt omöjligt får de ringa till läraren. Den tredje

metoden är att hon på föräldramötet har skickat runt en lista med massa tider på där föräldrarna har fått skriva

sitt namn efter en tid. De föräldrar som inte kommer på

mötet blir hon då tvungen att ringa till. Den sista metoden som hon senast har använt är att hon har ringt till

föräldrarna och frågat när de vill ha samtal t. ex. nästa vecka.

Utvecklingssamtalen har Maria alltid i klassrummet. Hon brukar göra lite trevligt med en blomma och lite ljus.

Hon är i klassrummet eftersom hon tycker att föräldrarna ska titta på elevens arbeten och de finns ju där. De

sitter inte i bänkarna och samtalar utan vid ett normalt bord. Hon vill gärna ha eleven mittemot henne, men inte

ha familjegruppen att sitta tätt ihop. Barn och föräldrar ska titta på varandra när de pratar.

Berätta om vad du tycker är svårt vid ett utvecklingssamtal.

Maria tycker att det i utvecklingssamtal är svårt att vara helt ärlig, att säga sanningar. Hon

tycker att det finns två saker som är svårare än andra saker att tala om på ett samtal. Det första

är om språket inte är bra, t. ex. om eleven svär mycket. Det är jobbigt att ta upp detta med

föräldrarna eftersom barnets språk kommer från hemmet. Den andra saken är om hygienen är

dålig. Hon brukar ta in skolsköterskan till klassen att prata om det, men det verkar inte hjälpa.

Fast egentligen, säger Maria, skulle man säga det rent ut.

Något annat som hon också tycker är svårt är att ha samtal med extremt svagpresterande barn och där föräldrarna

inte riktigt vill erkänna det. Då, tycker hon, är det fegt som lärare om man säger t. ex. Pelle har ju haft det lite

svårt men det går bättre, fast det egentligen knappt har gått något bättre.

Hon tycker det kan vara svårt att i ett utvecklingssamtal tala om för elever att de inte når upp till målen i t. ex.

svenska. Det kan bli en mycket jobbig situation.



Vilka positiva faktorer tycker du finns i ett utvecklingssamtal?

Det allra bästa som Maria tycker är enormt positivt i ett utvecklingssamtal är för barnet att se

att mamma och pappa känner hans/hennes fröken och alla känner de honom/henne. Hon

tycker även att det är positivt att t. ex. när hon ringer till Pelles mamma vet hon vem hon

pratar med. Att ha stöttande föräldrar bakom sig är också alltid positivt.

5.4  Lärarporträtt 4

Jag har intervjuat en manlig 1-7 sv/so- lärare som jobbar på lågstadiet. Han har jobbat inom

sitt yrke i 8 år. Hans fiktiva namn är Per.

Hur förbereder du dig själv, eleven och föräldrarna inför ett utvecklingssamtal?

Som en förberedelse inför utvecklingssamtalet skickar Per hem en enkät som ska fyllas i

(bilaga 2). Enkäten har en sida med frågor till eleven och en sida med frågor till föräldrarna.

Barn och föräldrar tar sedan med enkäten till samtalet för att där diskutera de olika frågorna.

Han använder alltid samma enkät till alla utvecklingssamtal så att man kan titta på skillnader

och följa upp dem gång efter gång.

Per bokar tider för samtal med föräldrarna genom att skicka hem sex olika tider att välja mellan. Han tycker att

det kan vara lite krångligt ibland att hitta tider om eleven har en speciallärare som ska vara med.

Innan ett utvecklingssamtal förbereder han sig själv genom att fylla i uppgifter om elevens skolarbete på en

enkät. Exempel på enkät i matematik, se bilaga 3. Enkäten tar upp olika ämnen i skolan mycket noggrant.

Enkäter och annan information som rör eleven har han i plastfickor i en pärm, en plastficka per elev. Pärmen har

han i väskan eller hemma.

Utvecklingssamtalen hålles i ett samtalsrum på skolan. Där sitter han på grund av brist på lokaler. Han tycker att

det är onödigt att ta upp ett helt klassrum för 3-4 personer. Hade klassrummet varit ledigt vid tid för samtalen

hade han hellre varit där. Vid ett



utvecklingssamtal sitter han gärna vid ett runt bord med barnet jämte sig. Han vill ha närhet till både barn och

föräldrar.

Det händer att han har mer än ett utvecklingssamtal per termin och barn, men det är inget vanligt. Det är om det

har hänt något speciellt och han vill hellre kalla det för uppföljningar.

Om det finns skilda föräldrar i klassen som inte kan gå på samma samtal ordnar skolan med var sitt samtal.

Berätta om vad du tycker är svårt vid ett utvecklingssamtal.

Det enda som Per tycker är svårt vid ett utvecklingssamtal är att vara rak och ärlig på ett bra

sätt. Det gäller att man tänker igenom vad man som lärare ska säga innan samtalet och att man

formulerar sig på rätt sätt. Annars tycker han inte att det finns någon mer svårighet med

utvecklingssamtal.

Vilka positiva faktorer tycker du finns i ett utvecklingssamtal?

Det positiva i utvecklingssamtalet är att få visa att utvecklingen går framåt, t. ex. i 2:an tyckte Pelle att det här

var svårt, men vi har övat och nu kan Pelle det. Det är roligt med nöjda föräldrar.

5.5  Lärarporträtt 5

Jag har intervjuat en kvinnlig lågstadielärare som har jobbat inom sitt yrke i 22 år.

Hennes fiktiva namn är Lisa.

Hur förbereder du dig själv, eleven och föräldrarna inför ett utvecklingssamtal?

Lisa bokar tider till utvecklingssamtal på föräldramötet innan samtalen. Då får föräldrarna

välja en tid bland en massa tider för att boka till samtal. Ofta ringer många föräldrar efteråt

och byter tider. Lisa försöker inte ta mer än tre samtal per dag eller fem samtal per vecka. Hon

tycker att det tar hårt på krafterna att ha utvecklingssamtal och orkar inte med fler på en

vecka.



inbjudan påpekar hon att det är barnet som står i centrum vid samtalet och därför ber hon att

mobiltelefoner och syskon inte bör tas med så att de inte blir avbrutna i samtalet.

Innan samtalet skickar hon hem en inbjudan till utvecklingssamtal till föräldrar och barn. I

Tillsammans med inbjudan skickar hon med ett formulär med frågor till barnen som de ska besvara innan

samtalet. Frågorna handlar om trivsel, kamrater och skolarbete. På samtalet går sedan lärare, barn och föräldrar

igenom detta formulär med de besvarade frågorna. Det är endast barnen som ska fylla i formulär, inte

föräldrarna. Hon använder samma formulär för varje årskurs, t. ex. i årskurs 2 alltid samma.

Föräldrarna får även hem målen för deras barn innan samtalet. Meningen är att de ska ha studerat målen när de

kommer till utvecklingssamtalet så att lärare kan diskutera målen med föräldrar och barn. I år 2 får de hem målen

i svenska och matematik. I år 3 får de också målen för engelska och trä- och syslöjd.

Lisa har inför ett utvecklingssamtal förberett sig på två olika sätt. För några år sedan intervjuade hon varje barn

innan samtalet. Hon frågade om skolväg, raster, varje ämne, kamrater, lärare, vad de tycker är svårt, vad de

behöver träna på, hon berättade vad hon tyckte och om det är något de vill ändra på. Sedan använde hon detta vid

samtalet. Intervjuerna sparade hon i små böcker. Dessa intervjuer blev oftast mycket djupa samtal. Just nu har

hon inte den tiden som det tar att intervjua varje elev på grund av omstrukturering i skolans klasser. Istället

skriver hon egna anteckningar om varje elev, om saker som händer utöver det vanliga. Hon samlar in

information från andra lärare som träffar barnen genom att lägga klasslistor i deras fack som de kan skriva

kommentarer på. Om hon får tid över sitter hon lite med barnen och pratar innan samtalet. Lisa förbereder sig för

samtalet genom att tänka igenom vad hon ska säga till barn och föräldrar.

Utvecklingssamtalen hålles i klassrummet, där hon försöker göra det lite trevligt. Vid samtalen sitter de där

barnet brukar sitta. Hon vill ha barn och föräldrar mittemot sig. För att säkert inte bli störda vid samtalet sätter

hon lappar på dörrarna med texten ”var god stör ej”. Hon låser även dörrarna ibland för säkerhets skull.

Det händer ganska ofta att hon har fler utvecklingssamtal per termin och elev, då om det finns

något speciellt att ta upp.



Elevinformation som t. ex. formulär och information om eleven har hon i en mapp per elev.

Berätta om vad du tycker är svårt vid ett utvecklingssamtal.

Lisa tycker det är svårt att i ett utvecklingssamtal berätta om negativa saker. Hon tycker också det är jobbigt att

ta upp saker som hon kanske inte är helt säker på att det är sant. Hon kan ju bara berätta om vad hon har sett och

uppfattat och fråga eleven om det stämmer. Hon får inte värdera eleven. Som lärare måste man vara mycket

försiktig så att man inte kränker någon. Hon tycker att det kan vara svårt att prata om beteenden eller om eleven

har glömt läxor upprepade gånger. Det är kritik mot föräldrarna. Också om barnet är elakt kan var svårt att prata

om. När man är elak mår man inte bra och varför är barnet elakt.

Ytterligare en sak som Lisa kan tycka är svårt är om föräldrarna inte är så verbala, om de uttrycker sig kort och

använder mycket svordomar. Har lärare och föräldrar inte samma bakgrund och språk är det en balansgång att

berätta något negativt så att föräldrarna inte känner sig kränkta och att samtidigt som lärare få fram det man vill

ha sagt. Känner sig föräldrar hotade kan de vända det negativa mot läraren, t. ex. så här var jag också som barn

och det är inget att bry sig om.

Lisa påpekar att man som lärare måste vara tydlig i utvecklingssamtalet. Man kan inte vara tydlig nog.

”Halvkvävda visor” är det bara läraren själv som vet vad han/hon menar.

I slutet av varje utvecklingssamtal skriver lärare, föräldrar och barn ett kontrakt. På kontraktet finns det punkter

som tar upp vad de behöver träna på i skolan. Hon tar en kopia på kontraktet och behåller det medan barn och

föräldrar behåller originalet. Vid nästa utvecklingssamtal tar de sedan upp det gamla kontraktet och ser hur det

har gått med det de skulle träna på.

Vilka positiva faktorer tycker du finns i ett utvecklingssamtal?

Det som Lisa tycker är bra och roligt i ett utvecklingssamtal är när hon, barnet och föräldrarna är intresserade av

att det ska bli bra för eleven. När familjen tycker att det är viktigt med skolan och när ingen känner sig

underlägsen, då är det positivt med utvecklingssamtal.



5.6  Lärarporträtt 6

Jag har intervjuat en kvinnlig lågstadielärare som jobbat inom sitt yrke i 32 år.

Hennes fiktiva namn är Mona.

Hur förbereder du dig själv, eleven och föräldrarna inför ett utvecklingssamtal?

Först av allt sammanställer Mona två blad med tider, ca. 40 olika tider på en klass med 20

elever, som hon skickar hem till föräldrarna. Föräldrarna måste kryssa i alla tider de kan

komma och skicka tillbaka till läraren. Sedan sammanställer hon alla tider och ringar in en tid

per familj och skickar den tiden till familjen.

Samtidigt som hon skickar hem tiderna skickar Mona även med en inbjudan och ett formulär med frågor. I

inbjudan står det bland annat att småsyskon inte får vara med vid utvecklingssamtalet eftersom det är eleven som

står i centrum. Frågeformuläret ska barnet svara på, men det finns en fråga till föräldrarna på formuläret: om det

är något de vill ta upp på utvecklingssamtalet. Formulären är olika för varje årskurs. I 1:an får barnen svara på

frågorna genom att rita glada, ledsna eller vet ej-munnar.

Mona förbereder sig själv noggrant inför utvecklingssamtalen. Hon fyller i ett formulär där alla ämnen finns

med. Svenskan är uppdelad i tala, lyssna, läsa och skriva. På formuläret finns även motorik,

koncentrationsförmåga, arbetstakt, noggrannhet, instruktioner, ordning, samarbete, kamrater, behov av hjälp och

övrigt med. Det är ett väldigt omfattande formulär som hon fyller i hemma. Detta formulär går man sedan

tillsammans igenom på utvecklingssamtalet. Hon sparar alla formulären och jämför åren som går, t. ex. har något

stått kvar i flera år. Mona förbereder sig noga genom att föra tydliga anteckningar.

T. ex. så säger hon inte att Pelle har problem med svenskan, utan hon visar att Pelle har svårt med e och ä,

exempelvis veskan och hemtar. Hon förklarar rakt på sak så att föräldern vet vad hon talar om. Hon menar att

ska föräldrarna kunna hjälpa till hemma så måste de veta vad de ska hjälpa till med. Även hur eleverna klarar det

sociala i skolan för hon anteckningar på,

t. ex. 24/10 Pelle slog Kalle på benet och vi fick ta tid att reda upp det, ringde hem. På detta vis vet hon om

konkreta situationer om hur Pelle har varit. Hon tänker innan även ut små



delmål som hon tycker eleverna behöver träna på som sedan alla på utvecklingssamtalet förhoppningsvis

kommer överens om.

Mona har sina utvecklingssamtal i klassrummet eftersom det är den miljön föräldrarna vill se. De vill titta sig

omkring och känna igen sitt barns skolsituation. I klassrummet finns också de arbeten som eleverna har gjort

som föräldrarna kan titta på. I klassrummet sitter de inte i bänkarna för att barnet ska vara så koncentrerad som

möjligt och inte rota i bänken. De sitter vid ett runt bord som eleverna är vana att sitta vid. Barnet sitter närmast

läraren så att de har nära kontakt med varandra. Läraren sitter så att hon samtidigt har ögonkontakt med

föräldrarna.

Det händer att hon får ha fler än ett samtal per termin och elev. Det kan vara täta kontakter beroende på de

problem man har i klassen.

Om det finns skilda föräldrar i klassen som inte vill komma på samma utvecklingssamtal så har läraren två olika

samtal.

Berätta om vad du tycker är svårt vid ett utvecklingssamtal.

Mona tycker att det är svårt att nå fram med det hon vill säga och få föräldrarna att ta in det.

Särskilt när det gäller de elever som har svårigheter. Hon tycker det är svårt att få föräldrar att

förstå att man måste hjälpas åt, både skolan och hemmet. Den sociala biten kring eleven är

jobbig att ta upp, men hon tycker inte att det finns ämnen att ta upp som är svårare än andra.

Hon lägger mycket energi på att tänka ut hur hon ska formulera sig för att föräldrarna ska ta

det till sig. Ett rakt resonemang med barn och föräldrar är till fördel vid utvecklingssamtal. Att

helt enkelt säga rakt ut att så här är det. Det är inte alltid kul för föräldrarna att höra det, men

Mona berättar att hon måste vara rak och tydlig för barnets bästa och även för att hon ska vara

ärlig mot sig själv.

Vilka positiva faktorer tycker du finns i ett utvecklingssamtal?

Mona tycker att utvecklingssamtal är bland det roligaste men jobbigaste i läraryrket. Hon tycker att det är oerhört

intressant att se samspelet mellan barnet och föräldrarna, barnet och ena föräldern, barnet och andra föräldern

och samspelet mellan mamman och pappan. Hur



samspelet mellan familjens medlemmar är säger ganska mycket om hur förhållandet hemma är. Hon tycker

också att det är intressant att se hur henne som lärares och föräldrarnas förhållande ser ut; kan förtroende skapas,

kan man lära känna varandra.



6  Resultat

6.1  Förberedelse inför utvecklingssamtal

Jag har fått många tips från de lärare jag har intervjuat om tidbokning.

Tre av de sex lärare jag har intervjuat har prövat metoden att på föräldramötet erbjuda tider som föräldrarna får

boka in sig på. De föräldrar som då inte kommer på föräldramötet får man då ringa till plus att man får räkna

med att en del ringer och vill byta. Men man har som lärare i princip varit klar med tiderna efter föräldramötet.

Att skicka hem olika tider (tre till sex stycken) som barn och föräldrar får välja mellan och sedan meddela

läraren vilken de vill ha, är en annan metod som tre intervjuade lärare har prövat.

En tredje metod som två intervjuade lärare har prövat är att läraren skickar hem en klasslista med redan

bestämda tider efter varje elev. Om tiden som barn och föräldrar fått inte skulle passa så får de i första hand byta

med varandra. Hittar de ingen som de kan byta med får de ringa till läraren om en ny tid.

En av de sex lärare jag intervjuat har prövat ytterligare två metoder för att boka tider. Den ena är att föräldrarna

helt fritt får välja en tid som de vill komma. Läraren får sedan försöka pussla ihop alla tider. Den andra metoden

är att hon ringer hem till föräldrarna och frågar t. ex. när vill du ha samtal nästa vecka.

Den sista metoden som en av lärarna har prövat är att skicka hem två blad med en massa tider, ca. 40 stycken på

en klass med 20 barn. Föräldrarna kryssar då i alla tider som de kan komma och skickar sedan tillbaka bladen till

läraren. Läraren sammanställer alla tider och meddelar sedan föräldrarna om vilken tid de har fått.

Buckhöj-Bohman skriver att man i god tid ska skicka ut en inbjudan  till utvecklingssamtal. I inbjudan ska det

tydligt framgå var samtalet ska äga rum och vilka som ska vara med



(Buckhöj-Bohman, 1995).  Kihlbaum Larsson och Vingren ger också ett tips om att man kan i inbjudan ta upp

vad läroplanen säger om utvecklingssamtal och vad du som lärare tycker om dessa samtal (Kihlbaum Larsson &

Vingren, 1995).

Två av de intervjuade lärarna tar upp att hon i sin inbjudan påpekar vilka som ska vara med, att inte syskon ska

vara med.

Enligt Buckhöj-Bohman ska man som lärare försöka skapa en avspänd stämning vid ett utvecklingssamtal. Då är

klassrummet inte alltid den bästa platsen för många föräldrar med dåliga minnen från skoltiden (Buckhöj-

Bohman, 1995). Även Kihlbaum Larsson och Vingren menar att miljön för ett samtal är viktig. Att sitta på en så

neutral plats som möjligt är till fördel (Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995).

En av de sex intervjuade lärarna har sina utvecklingssamtal i ett annat rum än klassrummet för att få en mer

neutral plats. En annan intervjuad lärare har sina utvecklingssamtal på en annan plats än klassrummet på grund

av lokalbrist, annars hade han varit i klassrummet. Övriga intervjuade lärare har utvecklingssamtalen i

klassrummen. De tycker att det är smidigast att ha samtalen där eftersom det är där elevernas arbeten finns. En

lärare motiverar ytterligare med att föräldrarna vill se den miljö som sina barn är i.

Hur lärare, barn och föräldrar sitter vid ett utvecklingssamtal tycker Buckhöj-Bohman är viktigt. Det är till fördel

om man blandar upp hem och skola (Buckhöj-Bohman, 1995). Lärare, barn och föräldrar bör inte sitta mittemot

varandra på grund av att det kan vara jobbigt att hela tiden ha ögonkontakt, anser Kihlbaum Larsson och Vingren

(Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995).

Två av de sex intervjuade lärarna vill att barn och föräldrar ska sitta mittemot dem. Två lärare vill ha barnet

jämte sig för att få närhet till både barn och föräldrar. En annan lärare vill ha barnet mellan sig själv och

föräldrarna så att barnet kommer i centrum. En lärare har inte tänkt på hur de sitter.

Inför det första utvecklingssamtalet när lärare barn och föräldrar träffar varandra första gången menar Buckhöj-

Bohman att det är bra om både barn och föräldrar har förberett sig hemma genom att tänkt igenom och svarat på

frågor på en enkät. Frågorna handlar både om



det sociala kring eleven och om elevens skolarbete. Barnen kan få en enkät och föräldrarna en annan. Ett

alternativ är att barnen tar en lektion i skolan till att svara på en enkät och tänka igenom svaren (Buckhöj-

Bohman, 1995).

De lärare jag har intervjuat gör alla olika när de delar ut enkäter. Lärare 1 ger en enkät som barn och föräldrar

ska besvara tillsammans och ger ut olika enkäter varje gång. Lärare 2 ger alltid en enkät som barnen ska besvara

som ser likadan ut varje gång. Föräldrarna får en enkät endast första gången. Lärare 3 delar ut enkäter till barnen

ibland som de ska besvara, men inte alltid. När barnen får enkäter blir det olika varje gång. Inför första samtalet

får barnen och föräldrarna en enkät att besvara tillsammans. Lärare 4 ger alltid ut samma enkät varje gång. Ena

sidan av enkäten är till barnet och andra sidan är till föräldrarna. Lärare 5 ger alltid samma enkät varje gång till

barnen som de ska besvara. Föräldrarna får ingen. Lärare 6 ger alltid olika enkäter till barnen som de ska

besvara. En fråga på barnens enkät är dock till föräldrarna.

Fem av de sex lärare jag intervjuade berättade om hur de förberedde sig själva genom att skaffa sig information

om eleverna . Även dessa berättelser var olika. En lärare tittar igenom de resultat som eleven har presterat under

terminen och utför även tester precis innan samtalen för att ”svart på vitt” kunna visa elevens läge vid

utvecklingssamtalet. En annan lärare skaffar information om eleven från andra lärare, i arbetslaget, i matsalen,

om det är något socialt som behöver tas upp och noterar under veckan innan samtalet hur eleven är på rasten. En

tredje lärare fyller i en speciell enkät om eleven där olika ämnen i skolan tas upp mycket noggrant. Så gör även

en fjärde lärare. Den femte läraren gör på två sätt. Läraren intervjuar eleven innan samtalet eller för egna

anteckningar om eleven.

Buckhöj-Bohman anser att för att man som lärare ska få ett bra underlag inför utvecklingssamtalet bör man i god

tid innan samtalet meddela andra undervisande lärare att man vill ha information om hur eleven jobbar på deras

lektion (Buckhöj-Bohman, 1995).

6.2  Svårigheter i utvecklingssamtal

Buckhöj-Bohman tar i sin bok upp att man som lärare måste vara tydlig när man informerar om elevens

skolgång. Lärare kan i utvecklingssamtal i använda luddiga begrepp som kan misstolkas (Buckhöj-Bohman,

1995).



Tre av de sex intervjuade lärarna poängterade i intervjuerna att lärare måste vara tydliga och raka i

utvecklingssamtal. Tre lärare tyckte att det är svårt att i ett utvecklingssamtal vara rak och tydlig mot barn och

föräldrar när det gäller information om elevens skolgång

Om det finns problem med skolprestationerna eller med det sociala livet runt eleven kan det vara svårt för

läraren att informera detta till barn och föräldrar. Läraren är rädd för att såra (Adelswärd, Evaldsson & Reimers,

1997).

Att som lärare ge råd till barn och föräldrar kan kännas mycket svårt. Det kan kränkande för föräldrarna att få

dessa råd. I en analys av utvecklingssamtal har resultat visat att lärare sällan ger direkta råd till barn och föräldrar

(Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997).

Fyra av de intervjuade lärarna tyckte att det är svårt att tala om negativa saker om eleven vid

utvecklingssamtalet. Tre av dessa lärare har tagit upp att det är speciellt svårt när problemet handlar om det

sociala beteendet hos barnet. En av dessa lärare tycker att barnets språk med t.ex. mycket svordomar och barnets

hygien är svåra ämnen att ta upp. Dessa två ämnen kan kränka föräldrarna.

Förutom de två svårigheter som jag ovan har tagit upp har de intervjuade lärarna tagit upp att det är svårt att

berätta för ett barn att han/hon inte når upp till målen, det är svårt när lärare och föräldrar inte är överens, när

föräldrar pratar ”över” eller ”förbi” sitt barn och att det kan vara jobbigt när föräldrarna inte är så verbala, t. ex.

är mycket korta och använder svordomar.

När människor från olika samhällsgrupper möter varandra kan det vara svårt att föra en diskussion på grund av

att det förekommer olika samtalsregler i grupperna. Det finns olika regler när man t. ex. ska svara, ställa frågor

och föra en diskussion (Nilsson, 1993).

Utvecklingssamtalet påverkas av hur relationen mellan hem och skola är. Föräldrar kan ha dålig erfarenhet av

skolan och då känna underläge, eller så kan de ha en överdriven respekt för skolan. Båda dessa faktorer kan

påverka utvecklingssamtalet negativt

(Strömqvist & Strömqvist, 1989).



6.3  Positiva faktorer i utvecklingssamtal

I litteraturen skriver Maltén att det är viktigt att i utvecklingssamtalet ta upp både det negativa och det positiva

(Maltén, 1998).

Både Buckhöj-Bohman och Kihlbaum Larsson & Vingren för fram att samtal mellan lärare, barn och föräldrar är

ett bra tillfälle för föräldrar att engagera sig i arbetet i skolan (Buckhöj-Bohman, 1995, Kihlbaum Larsson &

Vingren, 1995).

En av de viktigaste funktionerna vid ett utvecklingssamtal är att bygga på elevens identitet (Adelswärd,

Evaldsson & Reimers, 1997).

I de sex intervjuerna har lärarna fört fram olika saker som är positiva vid ett utvecklingssamtal. Att som lärare ha

stöttande föräldrar bakom sig känns skönt. Att på utvecklingssamtalet kunna visa barn och föräldrar att

utvecklingen går framåt och då få nöjda föräldrar är väldigt positivt i samtalet. Även att eleven står i centrum och

att eleven ser att mamma och pappa känner fröken är positivt. Andra saker som kommit fram i intervjuerna är att

lärarna tycker det är bra när alla i samtalet är intresserade att det ska gå bra, ingen känner sig underlägsen,

föräldrars tankar och åsikter kommer fram, man lär känna föräldrarna, man

lär kanske känna barnen på ett annat sätt och man får se hur relationen mellan barn, mamma och pappa är.



7  Diskussion

7.1  Metod

Om ämnet samtal kan man hitta en hel del litteratur på bibliotek. Alla dessa böcker hinner man inte läsa igenom

till detta arbete, så man blir helt enkelt tvungen att försöka välja vilka man ska läsa. När jag valde böcker så

inriktade jag mig på mitt syfte i arbetet och böckernas ålder. Jag försökte välja så nya böcker som möjligt.

Även om utvecklingssamtal finns det många böcker. Eftersom mina frågor till arbetet kräver ganska detaljerade

svar så fick jag också här välja ut vilka böcker som passade bäst.

Stor del av mitt arbete bygger på intervjuer med lärare. Förberedelse, genomförande och efterarbete har tagit

mycket tid till detta arbete. Det var också så jag hade tänkt mig från början. Jag ville komma ut i ”verkligheten”

och ta reda på vad ”riktiga” lärare tycker och tänker kring mina frågor. Självklart är det viktigt att man tar till sig

vad litteraturen skriver, men att få utföra en egen undersökning tycker jag förhöjer värdet på mitt arbete plus att

jag tycker det är roligt att få söka information genom diskussion med människor.

Innan jag påbörjade intervjuerna visste jag att det är viktigt att förbereda sig noga inför en intervju. Det gjorde

jag och det fick jag också då ”betalt” för. Under intervjuerna märkte jag att det var tur att jag innan noggrant

hade tänkt igenom vad jag skulle ta upp, säga och hur jag skulle ge respons till mina intervjuoffer. En del lärare

som jag intervjuade pratade mycket kring frågorna och var ganska självgående i diskussionen, medan jag hos en

del lärare fick ”pusha” på hela tiden för att försöka få ett så uttömligt svar som möjligt.

7.2  Resultat

På frågan om förberedelse inför ett utvecklingssamtal  har jag generellt fått mycket detaljerade svar både från

litteraturen och intervjuerna.

Hur man på bra sätt kan boka tider till utvecklingssamtal har jag tyvärr inte hittat något om i litteraturen. Men

däremot har jag fått många tips från lärarna på hur man kan gå till väga med



det. En del metoder anser jag är mycket bra och en del mindre bra. Enligt min åsikt anser jag att man i arbetet

med att boka samtalstider ska lägga så lite administrativt arbete som möjligt och försöka ordna det smidigt.

Energin kan man istället som lärare behöva vid själva utvecklingssamtalen.

Ett resultat som jag blev förvånad över är att det är endast en lärare av de sex som jag har intervjuat som sitter i

ett annat rum än klassrummet på utvecklingssamtalen för att få en mer neutral plats. Enligt både Buckhöj-

Bohman och Kihlbaum Larsson & Vingren bör man som lärare tänka på att välja en så neutral plats som möjligt

vid utvecklingssamtal och då är klassrummet inte alltid det bästa rummet. En fråga som slog mig när jag kommit

fram till detta resultat är: är lärare rädda för att komma i underläge om de skulle vara på en neutral plats eller är

det så som lärarna säger, att det är smidigast att vara i klassrummet? Jag har dock inte kommit fram till något

svar på denna fråga.0

Angående förberedelse genom att fylla i enkäter innan utvecklingssamtalet anser jag att resultatet är ett mycket

fylligt svar. Lärarna som jag intervjuade har alla olika förslag på hur man kan göra med enkäter, om endast

barnet ska få en enkät eller om både barn och förälder ska få enkäter. I litteraturen har jag också fått tips på

frågor som kan användas.

Att som lärare skaffa information om eleverna innan utvecklingssamtalen tycker jag är viktigt. Att bara inte ta

den information om eleverna som finns i det egna klassrummet utan även information från andra lärare, från

matsalen, rasterna etc är professionellt. För detta krävs att man självklart är ute i god tid. Jag tycker det verkar

som om lärarna jag har intervjuat anser att det är mycket viktigt att ha underlag och mycket information att

komma med vid utvecklingssamtalen.

Jag har i mitt resultat tagit upp två större svårigheter som kan förekomma i utvecklingssamtal, att vara rak och

tydlig och att ta upp negativa saker. Dessa två problem valde jag därför att det var det som fler än en lärare tog

upp i intervjuerna.

Jag tror att alla lärare vet att man som lärare bör vara rak och tydlig när det gäller att informera barn och

föräldrar om barnens skolgång. Ändå är det säkert lätt att väl på utvecklingssamtalet sitta och försköna resultat

och beteenden för att inte göra barn och föräldrar ledsna eller för att de inte ska känna sig kränkta. En fråga som

jag kom att tänka på



när jag hörde lärarna sitta och prata om detta problem är: får lärare för lite utbildning i samtalsteknik i

lärarutbildningen? Om jag tänker tillbaka på den utbildning som jag snart är färdig med så minns jag inte mycket

av att vi fick träna på samtalsteknik. Kanske mer utbildning i denna svårighet skulle göra lärare mer

professionella när det gäller att vara rak, tydlig och att säga sanningen.

Det positiva om utvecklingssamtal  som jag har hittat i litteraturen har stått antingen i förord eller inledning. Det

har inte funnits något helt avsnitt om det, vilket skulle ha känts uppmuntrande som blivande lärare.

Efter att jag i intervjuerna har frågat om svårigheter i utvecklingssamtal sken lärarna upp när jag till sist frågade

om det positiva i samtalen. Jag tycker att de hade mycket bra och positiva saker att berätta. Genom avsluta en

intervju positivt efter alla svårigheter vill jag poängtera att läraryrket trots alla svårigheter är värt mödan. Jag

avslutar diskussionen med ett citat:

Det möte som ett samtal innebär ger var och en en unik möjlighet att lära sig nya saker. Låt då inte bristen på

tid hindra dig från att verkligen möta dina elever; genom dem förändras du och även världen. Utnyttja din tid

väl och se till att dina elever också får möjlighet att utnyttja sin tid (Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995, s. 38).
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