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Syftet med uppsatsen var att ta reda vilka likheter och skillnader som finns samt 
hur elever på två olika skolor i en medelstor svensk kommun upplever ett 
utvecklingssamtal. Anledning till detta är att vi vill veta hur vi ska förhålla oss när 
vi sedan ska ut till skolorna och möta eleverna. 

Den metodik vi har använt oss av är kvalitativ enkät och intervju. Denna metod 
valdes för de gav oss möjligheten att fråga två klasser om deras erfarenhet och 
upplevelse av utvecklingssamtal. Samtidigt som intervjuerna gav oss en möjlighet 
att gå in på djupet vad eleverna tycker.  

Resultatet visade de likheter och skillnader samt hur eleverna upplever 
utvecklingssamtal. De likheter som har framkommit av resultaten är vad som tas 
upp under samtalet samt vem samtalet är till för. De skillnader som har 
framkommit är ledandet och förberedelsen av samtalet.  
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1 Inledning 

Utvecklingssamtal är ett tillfälle där elev, förälder/vårdnadshavare och lärare träffas för att 
samtala kring en elevs kunskapsutveckling och sociala förhållanden. Detta är något som vi 
alla mer eller mindre tagit del av, i åtminstone en av rollerna som elev, lärare eller 
förälder/vårdnadshavare. Utvecklingssamtal ses sannolikt på olika sätt av de ovan nämnda 
parterna. Därför har vi valt att titta på utvecklingssamtal ur ett elevperspektiv. Vi har valt att 
lägga vår fokus på två olika skolor i en medelstor svensk kommun. På skola a är det 
elevstyrda utvecklingssamtal medan på skola b är det lärarstyrda utvecklingssamtal. Denna 
undersökning gjordes på grundskolans senare år i årskurs åtta. 

I 1994 års läroplan belyses att läraren skall: 
 

”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevers 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den 
enskilda elevens personliga situation...” (Skolverket 2006:14) 

Vår tolkning av det som står i 1994 års läroplan är att kontakten med elevens hem är av stor 
betydelse och att elevens föräldrar ska vara informerade. Denna information bygger på att 
föräldrar ska känna till sitt barns skolsituation både socialt och kunskapsmässigt. Främst av 
allt belyses informationen kring elevens personliga situation och hur viktigt det är att 
respektera den. Utvecklingssamtal är inte bara ett tillfälle för information kring elevens 
kunskapsutveckling utan också ett sätt för läraren att få inblick i hur elev och föräldrar 
upplever elevens kunskapsutveckling och sociala förhållanden, hur man tillsammans kan 
komma fram till vad det är eleven kan utveckla ytterligare inför kommande 
utvecklingssamtal. I 1994 års läroplan belyses att skolans rättigheter och skyldigheter är att:  

”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka 
krav skolan ställer och vilka skyldigheter elever och deras vårdnadshavare 
har.”(Skolverket 2006:05) 

Det som vi har kommit i kontakt med både som elever men även som lärare är att 
utvecklingssamtal är väldigt individuellt och personligt. På grund av detta blir upplevelsen av 
utvecklingssamtal olika för oss alla. När man tittar tillbaka på de egna utvecklingssamtalen 
som man har haft var man först och främst väldigt nervös och orolig.  Nervositeten och 
oroligheten berodde främst på vad läraren skulle informera föräldrarna gällande kunskaperna i 
de olika ämnena. Under själva samtalet gick läraren igenom de olika ämnena och läste upp 
vad de olika ämneslärarna hade kommenterat.  Läraren informerade också vad man hade för 
betyg och vad man behövde göra för att höja sig ytterligare i de olika ämnena. Lite kort togs 
även de sociala förhållandena där läraren informerade hur man var och trivdes i skolan. Under 
samtalet var det främst läraren som pratade och man satt tillsammans med föräldrarna och 
lyssnade.  
 
Det fanns inte mycket till dialog under själva samtalet utom i slutet där det avslutades med 
frågan finns det något ni vill tillägga eller har ni några frågor.  
Läraren avslutade samtalet med att fråga vad man själv tycker om skolan, ämnena, kamraterna 
och vad man ville bli bättre på. Den erfarenhet vi har fått av utvecklingssamtal är att detta var 
ett informationstillfälle för våra föräldrar att få veta hur man var i skolan, ett samtal där man 
fick höra vad man var bra på och vad man var mindre bra på och vad man ska förbättra sig på 
fram till nästa samtal.  
 



Under den verksamhetsförlagda utbildningen hösten 2007 fick vi inblick i en ny metod av 
utvecklingssamtal. Den nya metoden handlade om att eleven själv var den som planerade och 
skulle genomföra sitt utvecklingssamtal. Det fanns avsatt skoltid då eleverna skulle planera 
utvecklingssamtalet. Läraren gick igenom vad eleverna skulle göra och hur de skulle göra, det 
vill säga eleverna blev informerade kring upplägget av den nya metodiken. Anledning till att 
eleven skulle planera och genomföra sitt utvecklingssamtal berodde främst på att eleverna 
själva fick möjligheten att reflektera över sin skolsituation. Eleverna fick själva beskriva hur 
de upplever att de ligger till i de olika ämnena där även läraren kommenterade. Eleverna fick 
även skriva ett brev eller en inbjudan till sina föräldrar, om sina kunskaper och färdigheter, 
hur de fungerar socialt och deras kortsiktiga och långsiktiga mål. Efter att ha sett en ny 
metod/utveckling av utvecklingssamtal bestämde vi oss kort därefter att se hur elever på två 
olika skolor som arbetar olika upplevelser av ett utvecklingssamtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka och förstå utvecklingssamtal ur ett elevperspektiv för vi vill veta 
hur elever på två olika skolor i samma kommun upplever ett utvecklingssamtal.  Valet av två 
skolor i samma kommun är för vi vill göra en jämförelse för att se vilka eventuella likheter 
och skillnader som finns. Anledning till detta är att vi vill veta hur vi ska som lärare förhålla 
oss när vi sedan ska ut på skolorna och möta eleverna.  

2.1 Frågeställningar 

 
Eftersom vår avsikt är att undersöka utvecklingssamtal på de två olika skolorna i samma 
kommun blir därför frågeställningarna följande: 
 

• Vilka likheter och skillnader som finns vad det gäller utvecklingssamtalets 
utformning? 

• Hur upplever eleverna i de två olika skolorna utvecklingssamtal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Litteratur och forskningsöversikt 

3.1 Utvecklingssamtal ur ett historiskt perspektiv 

Samtal har alltid haft en stor betydelse i skolan. Redan under 1940-talets tidiga början, 
började pedagogiken få en större roll i skolan. Elevernas behov och välbefinnande blev allt 
mer betydande än den tidigare pedagogik som var mer inriktad på plikt och krav. Det ansågs 
inte längre att själva kunskapsförmedlingen var ett huvudmål för skolan, utan att den mer var 
som ett hjälpmedel för elevernas kunskapsutveckling. Samtidigt var det viktigt att skapa 
demokartiskt tänkande och självständiga människor. Samtalets stora genombrott i skolan kom 
under 1970-talet, detta genom införandet av kvartsamtalet. Detta samtal föreslogs äga rum två 
gånger per termin och skulle bli en muntlig ersättning för ett skriftligt betyg. 
Klassföreståndaren skulle under samtalet berätta för eleven och dess föräldrar, hur eleven 
skötte sig i skolan och med skolarbetet. Detta skulle bidra till att kontakten mellan hem och 
skola skulle bli bättre, vilket senare skulle leda till att öka elevens välbefinnande och 
prestationer i skolan. Kvartsamtalet fungerade som en förbindelse mellan hem och skola enda 
fram till slutet av 90-talet. Då ersattes det av dagens utvecklingssamtal. Ett utvecklingssamtal 
bygger mer på att man klargör personliga och gemensamma mål för eleven. Det sker även ett 
utbyte av kritiska och positiva reaktioner på till exempel relationer i skolan, arbetsklimatet 
och varandras insatser. Det underlättar för eleven att veta vad som behöver förbättras till nästa 
utvecklingssamtal. Genom dessa utvecklingssamtal så får eleven också en mer utvecklad 
social förmåga, detta genom att ha deltagit och resonerat kring sin kunskapsutveckling med 
läraren och föräldrarna. (Adelswärd, Viveka m fl. 1997:21) 
 

3.2 Vad är ett utvecklingssamtal och hur förbereds det? 

Ett utvecklingssamtal är enligt våra styrdokument ett regelbundet och återkommande samtal 
mellan elev, förälder och lärare. Samtalet handlar om att ge och få information om elevens 
utveckling och skolgång. En definition av utvecklingssamtal utifrån våra styrdokument är 
”Ordet ”utvecklingssamtal består av två delar, ”utveckling” och ”samtal”.” Syftet med 
utvecklingssamtalet är att skapa bästa förutsättningar för elevens kunskapsmässiga och sociala 
utveckling. Under själva samtalet är det viktigt att eleven får uttala sig om sin skolsituation. 
Skolan har en skyldighet att informera föräldrar kring de mål och arbetsform för att få svar 
och kunna ge stöd åt sina barn/tonåringar. Elevernas och föräldrarnas erfarenheter och åsikter 
måste uttalas för att läraren ska kunna ta del av dem. (Skolverket 1995:4) 
 
Enligt våra styrdokument ska alla känna delaktighet i samtalet och få en möjlighet till 
förberedelse. Före samtalet bli informerad vad det är man ska samtala kring och under 
samtalet ges utrymme att göra sig hörd och bemötas med respekt. Förberedelsen är en viktig 
del inom utvecklingssamtalet, belyser våra styrdokument, eftersom detta ses som nyckeln till 
ett lyckat och bra samtal. (Skolverket 1995:6)   
      
            
Utvecklingssamtalet får en positiv betydelse om läraren har tänkt ut en struktur inför samtalet. 
Det är viktigt att man är uppmärksam på men inte allt för fäst vid sin struktur eftersom detta 
kan bidra till att samtalet inte blir bra.  
 



För att få ett bra samtal ska man kunna ha utrymme för spontana och oplanerade frågor.  
(Löwenborg och Gislason 2000:161) 
 
Lena Buckehöj – Lago (2000) hävdar att innan utvecklingssamtalet så kan det vara bra att 
skicka ut en inbjudan till föräldrarna, där föräldrarna får möjligheten att ta upp viktiga frågor 
gällande deras barns skolutveckling (2000:82) Inger Öhlmér (2006) anser för att kunna delta 
aktivt under ett utvecklingssamtal är det viktigt att man förbereder sig innan samtalet. Öhlmér 
ger också förslag på frågor som eleven kan fundera kring innan samtalet. Frågorna är 
följande: ”Vad tycker du är roligt?”, ”Vad är bra med skolan?” och ”Andra frågor som du vill 
ta upp!”(2006:35-36). Buckehöj – Lago belyser att ett underlag kan skickas hem där elever 
och föräldrar kan välja var samtalet ska äga rum. Förslag på var samtalet kan äga rum är; i 
klassrummet, i ett annat rum på skolan eller hemma hos eleven. Detta är ett sätt att öka 
jämbördigheten eftersom föräldrar och elever ges möjligheten att välja vart man vill sitta. 
Buckehöj – Lago anser också att många föräldrar väljer klassrummet eftersom de vill se och 
känna av miljön. Fördelen med klassrummet är att all material finns tillgänglig om det skulle 
behövas under samtalet. (2000:94-97) 
 
Buckehöj – Lago anser att det inte finns regler för hur långt ett utvecklingssamtal ska vara. Ett 
utvecklingssamtal i grundskolan med längd tiden 15 – 20 minuter är för kort tid. Det ska 
finnas ordentligt med tid så att alla parter ska hinna tala om det som är väsentligt. Ett 
utvecklingssamtal kan pågå 30 – 45 minuter belyser Buckehöj – Lago, detta på grund av att 
man får möjligheten att avsluta samtalet på förhand eller fortsätta ifall det skulle behövas.  
(2000:95) 
 

3.3 Hur är ett utvecklingssamtal uppbyggt? 

Buckehöj – Lago (2000) hävdar att utvecklingssamtal är ett möte där lärare, elev och föräldrar 
träffas och lär sig något nytt. Stunder som dessa är viktiga att hitta, där dessa tre parter ska 
träffas och prata om mål, arbetsform och arbetsresultat. Under samtalet tas även upp hur 
eleven mår i skolan. Detta samtal är av stor vikt för handledaren eftersom denne får inblick i 
hur eleven upplever sin skolsituation. Eleven får också en inblick i sin egen skolsituation och 
deras föräldrar får en bild av vad det är deras barn kan och inte kan.  
 
Under utvecklingssamtalet är det eleven som är den viktiga och handledaren är den som ska 
förhålla sig till eleven. (Buckehöj – Lago 2000:53) Styrdokumenten belyser att 
utvecklingssamtalet ger de involverade möjligheten att lyssna och diskutera som jämbördiga 
parter.  Skapandet av en jämbördig diskussion är ingen lätt uppgift. Det demokratiska 
tänkandet som skolan vilar på är grunden för ett jämbördigt samtal.  
Under samtalet så måste man tala med varandra och inte till eller om varandra. (Skolverket 
1995:6) 
                
Adelswärd med kollegor (1997) belyser att samtalet är organiserat utifrån fem olika faser och 
dessa faser är: inledning, allmän orientering, information, konsolidering och avslutning. Den 
första fasen, inledning, belyses som den del av samtalet där lärare och föräldrar presenteras 
och småpratar för att känna av situationen och skapar en avslappnad miljö. Den andra fasen, 
allmän orientering, beskrivs som den del av samtalet där läraren tar upp elevens allmänna 
trivsel på skolan. Ifall det finns några enskilda problem så tas det upp. Det är läraren som 
leder denna del av samtalet och för att samtalet ska fortgå bidrar även de övriga parterna 



kommentarer till samtalet. Den tredje fasen, information, handlar om att läraren informerar 
om elevens kunskaper och färdigheter inom de olika ämnena. Denna del av samtalet 
kännetecknas av att det är läraren som dominerar samtalet och kan ses som en monologisk del 
av samtalet.  Den fjärde fasen, konsolidering, belyses som en fas som existerar i alla samtal 
där man under denna del av samtalet bekräftar att alla är eniga kring de värderingar samt 
åtgärder och åtaganden som har lyfts fram. Denna del brukar också ses som den kortaste delen 
av samtalet. Adelswärd med kollegor (1997) beskriver också att det är svårt att se 
övergångsfasen mellan informationsfas till konsolideringsfas. Övergången kan kännas igen 
genom att läraren ställer en fråga såsom finns det några ytterligare frågor eller att det finns en 
lång paus mellan faserna och övergår så småningom till byte av samtalsämne. Pausen ger en 
möjlighet för både elev och förälder att tänka över det som nämnts innan. Om det inte sker en 
reaktion av någon av parterna kring det som har tagits upp av läraren övergår läraren till 
konsolideringsfasen. Det som tas upp under konsolideringsfasen är elevens känslor, sociala 
relationer, skolan i allmänhet det vill säga att det inte är kunskapsrelaterat. Denna del av 
samtalet kan beskrivas mer av en dialog än den föregående. Den femte fasen, avslutning, 
kännetecknas av att samtalet ska avslutas. Avslutning på samtalet sker genom avskedsritualer 
såsom adjö eller hej då. (Adelswärd, Viveka m fl., 1997:42-45) 
 

3.4 Vad är det som tas upp under ett utvecklingssamtal? 

Det råder ingen tvekan om att det är läraren som dominerar i ett utvecklingssamtal belyser 
Adelswärd med kollegor (1997). Det är även så att läraren tar initiativ om vilket ämne man 
ska tala om och när det är dags att byta ämne. Även om föräldrar och elever kan ha andra 
samtalsämnen som de vill ta upp under ett utvecklingssamtal så är det ändå lärarens ämnen 
och frågor som ska behandlas först och främst. En lärare har redan en klar strategi hur ett 
samtal ska genomföras hävdar Adelswärd med kollegor och i förväg har bestämt vad man ska 
tala om under utvecklingssamtalet och i vilken ordning. Det påpekas också att de flesta 
samtalsämnen som finns i måldokumenten förekommer också i ett utvecklingssamtal. Under 
ett utvecklingssamtal så är det vissa ämnesoråden som måste beröras för att samtalet ska vara 
relevant belyser Adelswärd med kollegor. De viktigaste och största samtalsområden som tas 
upp i ett utvecklingssamtal är, när läraren informerar om elevens prestationer/kunskaper och 
sociala relationer i skolan. Dessa två samtalsämnen brukar utgöra grunden i ett 
utvecklingssamtal skriver Adelswärd med kollegor. Därför är det viktigt för en lärare att 
kunna tala om problem inom olika ämnesoråden under ett samtal utan att ställa till problem. 
Alla parter måste visa hänsyn gentemot varandra under samtalet, detta för att kunna skapa ett 
bra samtalsklimat.  
                
Läraren måste kunna kommentera och "kritisera" eleven, detta måste dock ske på rätt sätt utan 
att föräldrarna tar illa upp och börjar tro att läraren tycker att de är dåliga föräldrar. Eleven 
måste också kunna berätta varför vissa problem uppstår, detta för att få med alla parterna 
genomgående i samtalet (Adelswärd Viveka m.fl. l997: 46).  
 
Buckhöj – Lago (2000) belyser hur vi ska kunna se utvecklingssamtalet som ett medel för 
eleven att nå insikter om sitt lärande, då får man inte undvika att prata om problem och vad 
som är mindre bra under ett samtal. Det innebär till exempel om eleven börjar prata om varför 
eleven inte lär sig något inom ett skolämne, så ska detta tas på största allvar. Det är viktigt att 
tänka på oavsett vad som tas upp under ett utvecklingssamtal, så måste man sätta eleven i 
fokus och att eleven klarar av de mål som finns i skolan (Buckhöj – Lago 2000:54). 



 
Arne Kihlbaum Larsson och Gunnar Vingren, (1995) belyser att utvecklingssamtal ur ett 
elevperspektiv ska bestå av tre delar. Den första delen, insikt, handlar om att ”eleven ska bli 
medveten om sina resurser och möjligheter” (1995:05) Den andra, utsikt, handlar om att 
eleven ska få en klar bild kring sina möjligheter. Den tredje, avsikt, handlar om elevens rätt att 
få tycka kring sin skolgång och vilka mål den vill uppnå (Kihlbaum Larsson och Vingren 
1995:5). 
 
Öhlmér (2006) belyser vikten av att eleven är närvarande under utvecklingssamtalet, för utan 
elevens närvaro så kan utvecklingssamtalet inte ske. Det är eleven som är i centrum när de tre 
parterna träffas och tillsammans arbetar kring mål.  
 
Under varje utvecklingssamtal utformas en individuell utvecklingsplan skriver Inger Öhlmér 
(2006). Individuella utvecklingsplanen går ut på att man tydliggöra för elev och 
vårdnadshavare vilka åtgärder som behöver vidtas för att eleven ska nå läroplanens och 
kursplanens mål.  När man utformar en individuell utvecklingsplan kan man utgå från 
följande rubriker belyser Öhlmér (2006). Dessa är de följande rubrikerna ”Beskrivning av 
elevens förmågor, intressen och starka sidor. Beskrivning av elevens kunskapsmässiga 
utveckling. Beskrivning av elevens sociala utveckling. Mål både på kort och lång sikt. Vem 
gör vad till nästa utvecklingssamtal? Överenskommelser mellan lärare, elev och 
vårdnadshavare.”(Öhlmer, 2006:47) Den individuella utvecklingsplanen är en skriftlig 
sammanfattning av utvecklingssamtalet och den ska genomföras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Metod 

4.1 Metodval 

Den undersökningsform som vi har valt att använda oss av var en kvalitativ 
undersökningsform och dessa är enkät och intervju. Enligt Bryman (2002) så ligger tonvikten 
i den kvalitativa undersökningen, mer på ord än på insamling och analys av data. Anledningen 
till varför vi valde den kvalitativa undersökningsmetoden var att vi ville se om det fanns ett 
mönster mellan de två olika skolorna, det vill säga likheter och skillnader. Enligt Jan Trost 
(2007:23) använder man ofta kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder i samband med 
undersökningar. Det förekommer även att man kombinerar de båda för att nå ett resultat. Men 
för vår undersökning ville vi enbart använda oss av den kvalitativa metoden, eftersom vår 
avsikt inte var att mäta något vilket man oftast gör i en kvantitativ undersökning, utan vi var 
mer ute efter att se sambandet och mönstret. 
 
Val av undersökningsmetod var något vi diskuterade länge, det vill säga vilken 
undersökningsform som var mest relevant för vår undersökning.  Om vi enbart hade använt 
oss av enkät undersökning eller intervju undersökning så hade vårt resultat inte sett ut på 
samma vis. Därför beslutade vi för att använda oss båda av enkät och intervjuundersökning. 
Vi kände att enkät och intervjuundersökning skulle ge oss en större möjlighet att besvara vårt 
syfte och våra frågeställningar.  

4.2 Kvalitativa enkäter 

Syftet med den kvalitativa enkäten är för att ta del av elevers tidigare och nuvarande 
erfarenheter av utvecklingssamtal. Vi bad två klasser på två olika skolor i samma kommun att 
besvara vår enkät. Sammanlagt var det 43 elever som deltog i enkätundersökningen. Frågorna 
i enkäten bestod av flervals alternativ, där eleverna hade fler svarsalternativ att välja mellan. 
De frågor som enkäten bestod av var frågor som eleverna på de båda skolorna kunde relatera 
till. Språket var anpassat så att eleverna kunde lätt förstå istället för att fundera över vad det är 
som står där.  
 
Det vi ville få ut av enkätundersökningen var vad det fanns för likheter och skillnader mellan 
de olika skolorna. Som tidigare nämnt är en kvalitativ studie ett sätt att hitta och förstå 
mönster. Vår enkätundersökning underlättade för oss att se ett mönster, likheter och skillnader 
mellan de olika skolorna. Enkätundersökningen har en stor betydelse för det resultat vi har fått 
fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 Kvalitativa intervjuer 

I vår intervjuundersökning genomförde vi sammanlagt sex intervjuer, tre intervjuer på varje 
skola. När vi utgick från vilken intervjumetod vi skulle använda oss av, så bestämde vi oss att 
utgå ifrån Bryman (2000) den semi – strukturerade intervjumetoden. Det betydde att vi i 
förväg hade förberett en frågemall och frågor, dock kunde ordningen på frågorna under 
intervjun variera och vi det gav oss även en möjlighet att ställa följfrågor. Det viktigaste var 
att målet för intervjuerna var det samma och att det inte varierade från intervju till intervju. 
 
Alan Bryman (2002) belyser att inga generella slutsatser kan dras eftersom det är bara ett fåtal 
som intervjuas. Fördelen med denna metodik är att man får djupare svar genom att man har en 
längre dialog. En klar fördel som Bryman hävdar är att en kvalitativ undersökning kan leda 
till mer fakta, vilket har gynnat vår undersökning.   
 
Den kvalitativa forskningsmetoden, detta i from av intervjuer gav oss en större inblick i 
elevers åsikter och syn på utvecklingssamtal. Enligt Trost så är den kvalitativa metoden 
rimligast när man vill till exempel förstå människors sätt att resonera eller reagera. I vår 
undersökning så utgjorde den kvalitativa intervjun en stor del. Vi fick ett större djup i vår 
undersökning då intervjupersonerna berättade hur de upplever ett utvecklingssamtal. Det gavs 
även tillfälle att ställa följdfrågor, vilket ledde till att man fick en bredare inblick på 
intervjupersonernas sätt att tycka och tänka.  
 

4.4 Etik 

I vår undersökning valde vi att följa konfidentialitetskravet. Det betyder att de personer som 
har deltagit i vår undersökning kommer att vara anonyma. Alla de uppgifter som vi har fått 
kommer endast att användas för att hjälpa oss i vår undersökning. (Bryman 2002). Därför har 
vi valt att inte namnge de två skolorna som vi har genomfört vår undersökning på, utan vi har 
valt att kalla de ”skola a” och ”skola b”. Varför vi valde att kalla de skola a och skola b, var 
helt enkelt för att det underlättar för oss när vi ska redovisa vårt resultat dessutom så är det 
lättare för läsaren att relatera till vilken skola vi syftar på. Även intervjupersonernas identitet 
förblir anonymt, vi har istället valt att kalla intervjupersonerna för elev 1, elev 2, elev 3 och 
vilken skola det är det vill säga skola a eller skola b. 
 
För att informera föräldrar om att vi ville att deras barn skulle vara med i vår undersökning så 
valde vi att skicka ett brev hem till föräldrarna. Den erfarenhet vi har sedan tidigare är att, när 
man skickar brev hem till elevers föräldrar/vårdnadshavare så är det alltid någon eller några 
som aldrig återkommer tillbaka till skolan. I och med denna problematik, valde vi att använda 
oss av en enkät. En enkät gav oss möjligheten att ta del av elevers erfarenheter/upplevelser 
utan att behöva skicka med en del papper och behöva vänta in dem. Det är viktigt att 
föräldrar/vårdnadshavare informeras i ett informationsbrev, vi skickade ett informationsbrev 
till föräldrarna om vår undersökning. Våra namn, adresser och telefonnummer fanns med i 
brevet ifall föräldrar ville kontakta oss och ställa frågor angående undersökningen.  
 
 



4.5 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2000) beskriver hur viktiga begreppen reliabilitet och validitet är. Det är de två 
begreppen som utgör grunden i en forskning. Reliabiliteten kan även beskrivas som 
tillförlitligheten. I vår enkätundersökning så var vikten av reliabilitet väldigt stor, att den 
enkätundersökning vi gjorde har gjorts på ett tillförlitligt sätt. Alla eleverna har fått svara på 
samma enkät och enkät frågor. Det är viktigt att man inte ber eleverna på de två olika 
skolorna fylla ut olika enkäter, det skulle betyda att vår undersökning inte är tillförlitlig och 
då visar man inte heller en rättvis bild av resultatet. Reliabiliteten i vår intervjuundersökning 
har också en stor betydelse. Eftersom vi har utgått från en semi – strukturerad intervjuform så 
kan intervjuerna se ut på olika sätt. Därför är det viktigt att använda sig av ett redan 
färdigställt frågeformulär, så att man i alla fall får med de mest relevanta frågorna för 
undersökningen. Sedan om det blir olika följd frågor beror det på intervjuaren och 
intervjupersonen. Tillförlitligheten på en intervju undersökning minskar desto mer olika följd 
frågor man ställer. 
 
Validiteten i en undersökning är egentligen frågor som ämnade för att mäta det som är 
relevant i sammanhanget (Bryman 2002). Eftersom vårt syfte inte är att mäta utan se ett 
mönster i undersökningen, så kan validiteten i vår undersökning kännas irrelevant. Fokusen 
ligger mer på reliabiliteten eftersom den har en viktigare roll i vår undersökning, för att vi ska 
kunna visa en så pass rättvis bild av resultatet som möjligt. 
 

4.6 Urval 

Anledning till dessa två skolor är för en av oss hade sin verksamhetsförlagda utbildning på 
skola a och fick en inblick i den nya metodiken. Efter en rad långa diskussioner oss emellan 
bestämde vi oss för att ta en skola till i samma kommun. Detta eftersom en del skolor i andra 
kommuner inte ville delta i undersökningen.  
 
Vi valde att göra undersökningen i en årskurs åtta, vi ville ha med elever som har varit med 
om mer ett utvecklingssamtal och då kändes det mest relevant att ta de elever som går i 
årskurs åtta. Båda klasserna deltog i enkätundersökningen, sammanlagt var det 43 elever där 
majoriteten av eleverna var flickor. De svar vi har fått av enkätundersökningen har vi valt att 
redovisa i olika diagram, för att underlätta för läsaren att se vilka resultat som redovisas (se 
Bilaga 3, Figur 1&2). 
 
I intervjuundersökningen bestämde vi oss för att intervju sex personer, tre på varje skola. Vi 
ansåg att det skulle vara tillräckligt med sex intervjudeltagare för vår undersökning. Urvalet 
av intervjupersoner skiljde sig mellan de båda skolorna. På båda skolorna skedde urvalet av 
elever via den mentor som de hade. Anledning till att vi bad mentorerna för de båda klasserna 
välja ut elever åt oss var på grund av att vi inte ville ha en inverkan på urvalet. Detta på grund 
av att en av oss kände eleverna sedan tidigare.    
              



4.7 Registrering av data 

När det gäller registrering av data har vi sparat enkäterna som var ifyllda av eleverna. Efter 
genomförandet av enkätundersökningen delade vi upp enkäterna oss emellan.  
En av oss sammanställde enkätsvaren för skola a medan den andre av oss sammanställde 
enkätsvaren för skola b. Eftersom enkäten bestod av elva frågor så ville vi få ut så rättvist 
resultat så möjligt. Det vi gjorde var att vi la in enkäterna i olika högar beroende på hur 
eleverna hade svarat på de olika frågorna. Utifrån de svar vi hade sammanställt gjorde vi 
sedan diagram, där vi jämförde de olika skolorna. Diagrammen presenterade vilka likheter 
och skillnader som fanns i undersökningen.  
 
Registrering av intervjuerna skedde genom ljudinspelning, där vi använde oss av 
mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. Dessutom så förde vi anteckningar samtidigt som 
vi intervjuade personerna. Intervjuerna transkriberades senare och övergick från ett mer 
vardagligt språk till ett skriftspråk. Kvale (1997) anser att fördelen med att spela in är att man 
alltid kan gå tillbaka till det ursprungliga talet och vad som sagts under intervjuerna. Vilket vi 
anser som en fördel för vår undersökning. Genom ha registrerat data har vi en möjlighet att 
alltid återgå till det ursprungs material vi har. På så sätt kan vi aldrig bli ifrågasatta om vår 
undersökning är tillförlitlig eller inte. 
 

4.8 Bortfall 

De bortfall som framkom i vår undersökning visar sig mest i enkät och 
intervjuundersökningen. Vissa av frågorna i enkät och intervjuundersökningen är inte 
relevanta för vår undersökning utan hade som funktion att visa en helhetsbild av ett 
utvecklingssamtal för vi skulle kunna se sammanhanget. 
 
Det har även skett bortfall gällande intervjufrågorna, där vissa frågor inte har besvarats av 
intervjupersonen. Men det har även skett ett annat bortfall och det är att intervjuaren har 
glömt att ställa frågan. I enkätundersökningen så har det även skett att elever inte har svarat på 
vissa frågor eller att de helt enkelt har missförstått frågan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit från den kvalitativa enkät och 
intervjuundersökningarna som genomfördes på de två skolor i den medelstora svenska 
kommunen. Enkät och intervjuresultaten presenteras genom kategorisering av enkät och 
intervju. På skola a är det elevstyrda utvecklingssamtal medan på skola b är det lärarstyrda 
utvecklingssamtal.  

5.1 Enkät 

5.1.1 Vem är samtalet till för 

På fråga tre (se Bilaga1) ombads eleverna att beskriva vem utvecklingssamtalet är till för. 
Eleverna hade fyra svarsalternativ att välja mellan och dessa är elev, förälder, lärare eller alla 
tre. Eleverna på skola a svarade att samtalet är till för elev eller alla tre. På skola b svarade 
eleverna att det är till för elev, förälder eller alla tre. Resultatet för båda skolorna presenteras i 
figuren nedan. 
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Figur 3: Vem utvecklingssamtalet är till för 
 

5.1.2 Elevstyrda vs lärarstyrda 

På fråga fyra (se Bilaga 1) bad vi eleverna kryssa för vem som brukar leda 
utvecklingssamtalet. Eleverna på skola a svarade att utvecklingssamtalet brukar ledas av 
läraren, alla tre parter det vill säga lärare, förälder/vårdnadshavare och elev, elev, elev och 
lärare tillsammans. På skola b svarade alla elever att utvecklingssamtalet leds av läraren. Se 
Figur 4 som presenteras nästkommande sida för antalet elever som har angett svar på ledandet 
av utvecklingssamtalet.  
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Figur 4: Vem leder utvecklingssamtalet 
 

5.1.3 Ämnen och kamrater 

Den här frågan är indelad i två delar och går vid namn ämnen och kamrater.  
 
På fråga fem (se Bilaga 1) kryssade eleverna för de svarsalternativ som stämde överrens med 
de erfarenheter av ämnesinformation som de har och som tas upp under utvecklingssamtalet. 
De svarsalternativ som eleverna kunde välja mellan var, Vad är du bra på, Vad du kan bli 
bättre på och Vad du är mindre bra på. Resultatet för hur de går för eleven i de olika ämnena 
på både skola a och skola b presenteras i Bilaga 3 (se Figur 5).   
   
På fråga fem (se Bilaga 1) kryssade eleverna för de svarsalternativ som stämde överrens med 
hur de fungerar tillsammans med kamraterna.  De svarsalternativ som eleverna kunde välja 
mellan var, Du fungerar bra med andra, Du bryr dig om andra, Du fungerar mindre bra med 
andra. Resultatet för hur eleverna på de båda skolorna fungerar tillsammans med andra 
presenteras i Bilaga 3 (se Figur 6).  
 

5.1.4 Upplevelse av samtalet 

Eleverna fick välja ett av svarsalternativen när de besvarade på denna fråga (se Bilaga 1 Fråga 
6). Beroende på vilket svarsalternativ eleven väljer, får eleven hoppa fram till den fråga som 
tillhör alternativet. De svarsalternativ som eleverna kunde välja mellan var, Roligt, Jobbigt 
och Okej.   
 
På skola a och skola b svarade eleverna att ett utvecklingssamtal är roligt, jobbigt och okej. Se 
Figur 7 på nästkommande sida av antal elevers upplevelse av utvecklingssamtalet på de båda 
skolorna. 
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Figur 7: Hur eleverna upplever ett utvecklingssamtal 
 
 

5.1.5 Roligt med samtal! 

På fråga åtta (se Bilaga 1, fråga 7) ombads eleverna att kryssa för de svarsalternativ om vad 
som är roligt med ett utvecklingssamtal. De svarsalternativ som eleverna på de båda skolorna 
hade att välja mellan var, Förklaring hur det går i de olika ämnena, Hur du fungerar med 
kamraterna, Vad man är bra på och vad man är mindre bra på, Vad man ska bli bättre på inför 
nästa samtal. Resultatet för vad eleverna på de båda skolorna tycker är roligt presenteras i 
Bilaga 3 (se Figur 8). 
 

5.1.6 Jobbigt med samtal! 

På fråga åtta (se Bilaga 1, fråga 8) bads eleverna att kryssa för de svarsalternativ som passar 
deras upplevelse om vad som är jobbigt med ett samtal. Svarsalternativen som eleverna kunde 
välja mellan är detsamma som på ovanstående fråga. Resultatet för vad som är jobbigt med ett 
utvecklingssamtal enligt eleverna presenteras i Bilaga 3 (se Figur 9).  
 

5.1.7 Elevers beskrivning vad som är ok med ett utvecklingssamtal 

På fråga nio (se Bilaga 1, fråga 9) som tillhör alternativ c på fråga sex (se bilaga 1, fråga 6) 
beskrev nio elever på skola a och sex elever på skola b vad som är bra med ett 
utvecklingssamtal.  
Eleverna på skola a beskrev följande: 
”Jag tycker att det är okej med utvecklingssamtal för man får prata vart man tycker är 
jobbigt.” (tjej) 
”att man får veta vad man är bra på.” (kille) 
”det jag tycker är bra är att man får veta hur det går i alla ämnen.” (tjej) 
”Det är ju inte precis något superkul som jag längtar efter. Tar det inte heller på stort allvar, 
vet att mina föräldrar vill veta hur det går och lite intresserad är jag väl också.” (tjej) 
”Det som är bra med utvecklingssamtal är att man får veta saker som man kanske inte visste 
innan.” (tjej) 
”Det mesta. Liksom jag är ju inte bra på något men i alla fall.” (tjej) 



”Det är bra med utvecklingssamtal så lärare, föräldrar och elever kan prata om olika saker 
inom skolan.” (tjej) 
”Att man får veta vad man behöver bli bättre på och vad man har utvecklats i.” (tjej) 
”Det är alltid bra att veta vad man behöver jobba mer med.” (tjej) 
 
Eleverna på skola b beskrev följande: 
”Tycker inte det är jobbigt inte roligt, det blir ok.” (tjej) 
”Jag tycker det är ok, men jag skulle gärna slippa det, det är inte kul och inte jobbigt och då 
blir det ok!”(tjej) 
”Inget är jobbigt” (kille) 
”Inget” (kille) 
”Ifall det är något viktigt”(kille) 
”Eller om man berättar för föräldrarna om man skolkar, röker, kommer för sent osv.” (tjej) 
 

5.1.8 Hur vi förbereder oss! 

På fråga elva (se Bilaga 1, fråga 11) ombads eleverna på de båda skolorna att svara på hur de 
förbereder sig inför sitt utvecklingssamtal. De svarsalternativ som eleverna kunde kryssa för 
var, Du får ett brev hem vad det är som kommer att tas upp, du förbereder själv ditt 
utvecklingssamtal, du har enstaka frågor du vill ta upp under samtalet, du förbereder dig inte 
alls. Resultatet för hur eleverna på de båda skolorna förbereder sig inför deras 
utvecklingssamtal presenteras i figuren nedan.  
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Figur 10: Hur eleverna förbereder sina utvecklingssamtal 
 
 



5.2 Intervju 

I detta avsnitt presenteras intervjuresultat med de sex tillfrågade eleverna på de två olika 
skolorna.  
 

5.2.1 Antal samtal eleverna har haft 

Samtliga tillfrågade elever uppgav att de har haft tre utvecklingssamtal sedan årskurs sju.    
 

5.2.2 Elevstyrt vs Lärarstyrt 

Eleverna på skola a beskriver att det föregående året ledde läraren utvecklingssamtalet och i 
år så har de fått leda det själva. Eleverna tycker även att de är mer delaktiga än vad de var 
tidigare nu när de får leda det. 
 
De tillfrågade eleverna på skola b svarade att utvecklingssamtalet brukar ledas av läraren.   
 

5.2.3 Förberedelse 

På skola a beskrev eleverna att de planerar sina utvecklingssamtal genom att besvara frågor 
kring deras skolsituation samt deras sociala förhållanden, kortsiktiga och långsiktiga mål. En 
elev förberedde sig inte alls eftersom hon hade tappat bort sitt papper.  
 
Av de samtliga tillfrågade eleverna på skola b var det ingen som förberedde sitt 
utvecklingssamtal. En elev beskrev att hon brukar ta kontakt med läraren innan samtalet. 
 

5.2.4 Likheter och skillnader 

De tillfrågade eleverna på skola a kunde se likheter och skillnader från sina föregående och 
nuvarande utvecklingssamtal.  
 
Eleverna på skola b kunde inte se några likheter/skillnader mellan sina nuvarande och 
föregående utvecklingssamtal.  
 

5.2.5 Upplevelsen 

Eleverna på skola a hade en mer positiv upplevelse av ett utvecklingssamtal.  
 
Eleverna på skola b hade en negativ upplevelse av utvecklingssamtal och såg det som jobbigt. 
 

5.2.6 Efter samtalet… 

De tillfrågade eleverna på skola a tyckte att det känns bra efter samtalet. 



 
De samtliga eleverna på skola b tyckte att det är en lättand att det är över. 
 

5.2.7 Hur vi samtalar med varandra? 

De medverkande eleverna på skola a beskrev att vid det föregående utvecklingssamtalet så 
upplevde eleverna att man pratade om dem medan nu när de får leda sina egna samtal så 
upplever de att de andra parterna pratar med dem.  
 
 
Eleverna på skola b tyckte att samtalet mellan de olika parterna fungerade bra. En elev 
påpekade även att läraren brukar prata med eleven, men att föräldrarna prata om eleven. 
Eleverna på skola b. 
 

5.2.8 Prata eller vara tyst? 

De tillfrågade eleverna på skola a beskrev att vid de föregående utvecklingssamtalen så 
pratade eleverna då de blev tillfrågade annars så satt de mest tysta. Nu när eleverna får leda 
sina samtal upplever de att de pratar mer än förut. 
 
De medverkande eleverna på skola b beskrev att de brukar prata under utvecklingssamtalet.  
 

5.2.9 Dåliga samtal… 

De samtaliga eleverna på skola a upplevde att ett dåligt utvecklingssamtal bygger på den 
information som de har fått under utvecklingssamtalet. För att illustrera detta citeras följande.  

”… Det var när jag gick i 6an. Det var när jag var riktigt dålig i skolan. Jag brydde mig 
inte så mycket om skolan. Och då fick jag dåliga resultat och då blev jag besviken 
eftersom jag inte hade utvecklats på ett tag… ” (Skola A, Elev 3) 

 
De tillfrågade eleverna på skola b hade likartade upplevelser av förgående utvecklingssamtal. 
Två av eleverna hade inte varit med om ett dåligt utvecklingssamtal, medan en elev hade 
upplevt ett dåligt utvecklingssamtal.   
 

5.2.10 Bästa samtal… 

Två av tre tillfrågade elever på skola a byggde sin upplevelse av bra utvecklingssamtal utifrån 
den information de hade fått under utvecklingssamtalet. En elev upplevde att alla var lika 
dana.  
 
Två av tre tillfrågade elever på skola b beskrev att det bästa samtalet är när man får veta att 
man är duktig och att det går bra i skolan. 
 



5.2.11 Ett bra samtal är… 

Två av tre tillfrågade elever ansåg att ett bra utvecklingssamtal är när lärare och elev hjälps åt 
under samtalet.  
 
Eleverna på skola b ansåg att ett bra utvecklingssamtal är när läraren beskriver vad man är bra 
på och vad man kan förbättra ytterligare. Detta är något som eleverna betonar väldigt mycket. 
 

5.2.12 Varför fick du leda samtalet? 

Elev 1: - 
Elev 2: Nej men det är för att man ska få öva att få prata själv 
Elev 3: Det är för att det handlar om mig tror jag.  Jag vet bäst själv liksom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Resultatanalys 

 
Resultaten i enkät och intervjuundersökningen visar vilka likheter och skillnader som råder på 
de två olika skolorna samt hur eleverna på de båda skolorna upplever ett utvecklingssamtal. I 
detta avsnitt presenteras de svar till frågeställningarna som är till grund för denna 
undersökning. Till detta kommer även forskning att sammanknytas.  
 

6.1 Likheter  

- Vem samtalet är till för 
Både forskning och resultat visar att ett utvecklingssamtal ska vara till för alla tre parter det 
vill säga elev, förälder och lärare. Forskningen menar även att under dessa tillfällen får de tre 
parterna en inblick i hur det går för eleven i dess skolutveckling. Eftersom de elevstyrda 
utvecklingssamtalen bidrar till att sätta eleven i fokus anser en stor andel av eleverna på skola 
a att det är till för eleven. Författarinnan Inger Öhlmér betonar även att det är eleven som är i 
centrum när de tre parterna träffas för att samtala kring mål.  
 

- Ämnen  
Det största och till grund viktigaste samtalsområdet under ett utvecklingssamtal är 
informationen kring elevens prestationer/kunskaper i skolan något som även betonas av 
författarna. De tillfrågade eleverna på de två skolorna uppger att det är positiv information 
som lyfts fram. Det är en minoritet av eleverna som uppger att det som lyfts fram under 
utvecklingssamtalet är negativt, såsom vad du är mindre bra på. För att eleven ska nå insikter 
om sitt lärande är det viktigt att man inte undviker att prata om problem och det man är 
mindre bra på. Både författare och resultat visar på att det dessutom är viktigt att lyssna på 
eleven och ta det på största allvar när eleven berättar varför den inte lär sig i skolan.  

 
- Kamrater 

Hur eleven fungerar i förhållande till andra skolkamrater är ett samtalsområde som är även 
viktigt att ta upp under utvecklingssamtalet. Detta underbyggs även av författarna, de menar 
att sociala förhållanden utgör en stor grund av samtalsområdet under utvecklingssamtalet.  
Enligt undersökningen anser eleverna på de båda skolorna att de fungerar bra i förhållande till 
andra. Det är en minoritet som uppger att de fungerar mindre bra med andra. Resultatet i 
intervjuundersökningen visade att eleverna på skola a vet vad det är som kommer att tas upp 
kring deras sociala förhållanden eftersom de får själva beskriva det. Medan eleverna på skola 
b uppger att de inte vet vad det är som kommer att tas upp om deras sociala förhållanden.  
 
 
 
 
 
 
 



6.2 Skillnader  

- Ledandet 
Det råder en delad mening om hur ett utvecklingssamtal ska ledas enligt eleverna på de två 
skolorna. De tillfrågade eleverna på skola a uppger att utvecklingssamtal leds av elev eller av 
elev och lärare tillsammans medan på skola b uppger eleverna att utvecklingssamtalet leds av 
läraren. När eleverna på skola a leder sina utvecklingssamtal får de berätta och beskriva hur 
de upplever sin skolgång både socialt som kunskapsmässigt. Eleverna på skola b nämner att 
det är läraren som ledaren utvecklingssamtalet där detta även styrks av forskningen, som visar 
på att det är läraren som leder och bestämmer vad som kommer att tas upp i samtalet. 
Eleverna på skola a menar genom att leda sina utvecklingssamtal ges de möjligheten att 
reflektera under en längre period och aktivt delta i samtalet. Denna delaktighet visas genom 
att eleven själv får berätta och beskriva sin skolgång. Här råder ingen tvekan om när det är 
lärarstyrda utvecklingssamtal är delaktigheten inte lika stor som när det är elevstyrt. Några 
elever på skola a beskriver att när det var lärarstyrda utvecklingssamtal slutade de lyssna och 
pratade enbart när de blev tilltalade En stor andel elever på skola a nämner även att ledandet 
av samtalet sker i samarbete med läraren, där läraren finns som stöd för eleven. Således får 
elev tillsammans med lärare berätta om sin skolsituation. Dock nämns inget om de elevstyrda 
utvecklingssamtalen av forskningen. 
 

- Förberedelse 
Enligt undersökningen förbereder sig eleverna på de två skolorna olika inför sina 
utvecklingssamtal. Här finns ingen tvekan om att nästintill alla elever på skola a förbereder 
sig inför utvecklingssamtalet. Dessa elever förbereder sig genom att berätta och beskriva om 
sina ämnen, sociala förhållanden, långsiktiga och kortsiktiga mål. Detta underbyggs även av 
forskningen eftersom det belyses att eleven ska ges möjligheten att fundera kring vissa frågor 
innan samtalet. Majoriteten av eleverna på skola b nämner att de inte förbereder sig inför sina 
utvecklingssamtal. Även forskningen menar på att en inbjudan ska skickas till föräldrar så att 
dessa får möjligheten att ta upp viktiga frågor som rör sig kring deras barns utveckling.  
 

- Likheter/Skillnader 
För att se om eleverna på de två skolorna kunde se likheter och skillnader från sina 
föregående och nuvarande utvecklingssamtal bad vi därför eleverna berätta i intervjun om de 
kunde se några likheter/skillnader. Av de resultat som framkommit genom intervjun som 
genomfördes råder det skillnader på de två skolorna. Eleverna på skola a nämner att de 
likheter som de kunde se med det föregående utvecklingssamtalet är att det är samma saker 
som lyfts fram. Skillnaden som eleverna nämnde var ledandet av utvecklingssamtalet. Det 
föregående året var det läraren som ledde samtalet medan i år så ledde eleverna samtalen 
själva. Styrdokumenten visar att utvecklingssamtalet är ett regelbundet och återkommande 
samtal. Vidare menar styrdokumenten att utformningen av samtalet kan variera men att 
grunden för samtalet är att alla är medvetna kring de styrdokumenten för grundskolan.  
Intervjuresultaten visade på att eleverna på skola b inte kunde se några likheter eller skillnader 
från det föregående eller nuvarande utvecklingssamtalen.   
 
 
 
 



6.3 Upplevelse 

- Positivt 
Upplevelsen av ett utvecklingssamtal är både personligt och individuellt. Undersökningen 
visar att majoriteten av eleverna på båda skolorna har en positiv upplevelse av 
utvecklingssamtal. Detta underbyggs genom att eleverna har nämnt utvecklingssamtalet som 
antigen roligt eller okej. Upplevelsen av utvecklingssamtalet bygger på informationen som tas 
upp under utvecklingssamtalet. Om informationen kring elevens prestationer och sociala 
förhållanden är positiv då är även utvecklingssamtalet det. Forskningen belyser dock inget av 
detta. Det som eleverna i undersökningen finner som en roligt med ett utvecklingssamtal är 
informationen hur de fungerar tillsammans med andra samt hur de ligger till i olika ämnen 
och vad de kan bli bättre på. Det som eleverna menar som okej är att de får veta vad de är bra 
på och vad de kan utveckla ytterligare.  
 

- Negativt 
Enligt undersökningen som genomfördes på de två skolorna visar resultatet att det är en 
minoritet av elever som upplever utvecklingssamtalet som jobbigt. Även här visar 
undersökningen att denna upplevelse grundas på information som tas upp under samtalet. Om 
informationen kring elevens prestationer och sociala förhållanden är negativ så blir även 
upplevelsen av utvecklingssamtalet det. Vidare menar författarna att det är viktigt att kunna 
samtala om de olika problem som kan förekomma inom de olika ämnesområdena utan ställa 
till problem. Läraren ska kunna ”kritisera” eleven fast på rätt sätt utan att föräldrarna tar illa 
upp.  
 
 
Kommentar till resultatanalysen 
Undersökningen visar att det finns många likheter och skillnader för hur ett utvecklingssamtal 
är samt hur eleverna på de båda skolorna upplever det. Vi anser att syftet med denna 
undersökning har uppnåtts genom att våra frågeställningar har blivit besvarade.  En stor del av 
forskningen stämde överrens med de resultat som framkommit av undersökningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Slutdiskussion 

Undersökningen som genomfördes för denna uppsatts visar på de likheter och skillnader för 
hur eleverna på de båda skolorna upplever utvecklingssamtal. De upplevelser samt likheter 
och skillnader som framkommit av resultatet var långt ifrån vad vi hade väntat oss. Vi 
kommer att återkomma till detta lite senare i diskussionen.  

Forskning och undersökning sammanfaller på många sätt. På skola b där utvecklingssamtalet 
är lärarstyrt visar både forskning samt undersökning på att det är läraren som leder 
utvecklingssamtalet. Den undersökning som inte sammanföll med forskningen var elevstyrda 
utvecklingssamtal. Undersökningen visade att de är eleverna som antigen själva eller 
tillsammans med läraren leder sitt utvecklingssamtal där inget av detta nämns av forskningen. 
Dessutom visade undersökningen elevers positiva och negativa upplevelse till 
utvecklingssamtalet vilket inte nämns av tidigare forskning.  
 
Författarna Adelswärd (1997) som tidigare nämnts beskriver att det är läraren som leder 
utvecklingssamtalet vilket även undersökningen visar. Det positiva med ett lärarstyrt 
utvecklingssamtal är att läraren har en vidare erfarenhet och är medveten hur eleven ligger till 
kunskapsmässigt. Dessutom vet läraren vad det är som krävs för att eleven ska nå målen som 
är uppsatta. Det som kan bli en nackdel med ett lärarstyrt utvecklingssamtal är att läraren tar 
för stort utrymme och utvecklingssamtalet blir ett avrapporteringssystem där eleven får höra 
vad den är bra på och eleven talar vid det tillfälle som de blir tilltalade. De elevstyrda 
utvecklingssamtalen ger eleven en möjlighet att berätta och beskriva hur de ligger till i de 
olika ämnena och sina sociala förhållanden. Eleven får även möjligheten till reflektion under 
en längre period där de kan fundera över sin skolgång och vad de vill förbättra. Efter att ha 
genomfört denna undersökning anser vi att ett bra utvecklingssamtal sker i samarbete med 
elev och lärare. Vad vi menar är att eleven ska få berätta vad den tycker om sin skolgång och 
läraren ska följa upp och finnas som stöd under utvecklingssamtalet. Av forskningen nämns 
det att det är eleven som är i fokus för utvecklingssamtalet. När ett utvecklingssamtal sker i 
samarbete med elev och lärare så behöver inte eleverna ta det ansvar som tillkommer med de 
elevstyrda utvecklingssamtalen. Att ha fullkomligt ansvar för hela samtalet kan bli en 
påfrestning för eleven.  
  
Avslutningsvis vill vi nämna att det som framkommit av resultat som vi inte väntat oss är de 
upplevelser som eleverna angivit i undersökningen på de två olika skolorna. Undersökningen 
visade att upplevelsen av ett utvecklingssamtal bygger på den information som eleven mottar 
under sitt utvecklingssamtal. Innan undersökningen genomförandes ansåg vi att upplevelse av 
utvecklingssamtal skulle ha att göra med den metodval som eleverna använde sig av, det vill 
säga om det är läraren eller eleven som leder samtalet. Hur en elev upplever sitt 
utvecklingssamtal har inget med metoden att göra utan eleverna bygger sin upplevelse av 
utvecklingssamtal utifrån den information som de har mottagit. Att det är en minoritet elever 
som upplever ett utvecklingssamtal som jobbigt var vi positivt överraskade till. Vi antog att 
det skulle vara fler elever i antalet som upplevde ett negativt utvecklingssamtal.  
 
Det fanns en del likheter samt skillnader för hur ett utvecklingssamtal är på de olika skolorna. 
Precis som forskningen visar så är en del av dessa punkter centrala i ett utvecklingssamtal 
såsom ämnen och kamrater. Därför är det ingen konstighet att just dessa sammanföll som 
likhet för de två olika skolorna. Skillnaderna har dock att göra med att på skola a sätter man 
eleven i fokus därför blir de skillnader som framkommit av resultatet.  



Undersökningen visade trots att eleverna arbetar på två olika sätt om utvecklingssamtal så var 
det inga större skillnader av upplevelsen. Efter att ha arbetat med utvecklingssamtal ur ett 
elevperspektiv väcktes en annan fråga under arbetets gång. Denna fråga är hur elevers 
föräldrar på två olika skolor upplever ett utvecklingssamtal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8   Sammanfattning 

 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur ett utvecklingssamtal upplevs ur ett elevperspektiv samt 
vilka likheter och skillnader som finns.  De två forskningsfrågor som vi utgick ifrån är; hur 
upplever eleverna i de två olika skolorna utvecklingssamtal, vilka eventuella likheter och 
skillnader finns. 
 
Vi valde att göra undersökningen på två olika skolor i en medelstor svensk kommun. Dessa 
två skolor har två olika sätt att arbeta med utvecklingssamtal. På en av skolorna, skola a som 
vi har valt att kalla arbetar man med elevstyrda utvecklingssamtal. Medan på skolan b arbetar 
man med lärarstyrda utvecklingssamtal. Undersökningen på de båda skolorna gjorde vi i form 
av kvalitativ enkät och intervjuundersökning. Anledning till enkät var att vi ville veta elevers 
nuvarande och tidigare erfarenheter av utvecklingssamtal. Vi intervjuade även tre elever på 
varje skola, där vi fick chansen att ställa följd frågor och få höra deras åsikter. Dessa 
intervjuer gav oss ett större djup i vår undersökning.   
 
Det resultat som framkommit av enkät och intervjuundersökningen är att det finns likheter 
och skillnader samt hur eleverna på de båda skolorna upplever ett utvecklingssamtal. Det som 
resultatet visade är att de likheter som finns är ämnen, kamrater samt likheter/skillnader. De 
skillnader som framkommit är ledandet och förberedandet av utvecklingssamtalet. Hur 
eleverna på de båda skolorna upplever ett utvecklingssamtal bygger på den information som 
eleverna mottar under utvecklingssamtalet.  
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Bilaga 1 

Enkät 
 
Utvecklingssamtal 
 
Ringa in de alternativ som du tycker passar in av de erfarenheter som du har av 
utvecklingssamtal. Det är helt okej att ringa in mer än ett svar. 
 
Kön:    Årskurs: 
 
Tjej  Kille     _______ 
 
 
1. Hur många utvecklingssamtal har du haft sedan du började årskurs sju? 
 
a.1  
 
b.2.  
 
c. Flera: i så fall hur många då? _______ 
 
2. Hur långt brukar utvecklingssamtalet vara? 
 
a.15 min   
 
b.30 min  
 
c.60 min 
 
d. Längre än 60 min 
 
3. Vem tror du att utvecklingssamtalet är till för? 
 
a. Läraren  
 
b. Förälder/Vårdnadshavare           
 
c. Elev           
 
d. Alla tre 
 
 
4. Vem brukar leda utvecklingssamtalet? 
 
a. Läraren  
 
b. Förälder/Vårdnadshavare           
 
c. Elev 



 
 
5. Vad är det som brukar tas upp under utvecklingssamtalet? 
(Ringa in de svar som du tycker passar in bäst på de samtal du har varit med om) 
 
Ämnen: a. Vad du är bra på 
 
 b. Vad du kan bli bättre på 
 
 c. Vad du är mindre bra på 
 
 
Kamrater: a. Du fungerar bra med andra 
 
 b. Du bryr dig om andra 
  
 c. Du fungerar mindre bra med andra 
 
  
6. Hur upplever du ett utvecklingssamtal? 
( Väljer du alternativ a svara på fråga 7 och väljer du alternativ b svara på fråga 8.) 
 
a. Roligt  
 
b. Jobbigt  
 
c. Ok 
 
(Om du svarar på alternativ c så beskriv i fråga 9 vad du tycker är bra med ett 
utvecklingssamtal.) 
 
 
7. Vad är det som är roligt med utvecklingssamtal? 
 
a. Förklaring hur det går i de olika ämnena 
 
b. Hur du fungerar med kamraterna 
 
c. Vad man är bra och vad man är mindre bra på 
 
d. Vad man ska bli bättre på inför nästa samtal 
 
 
 
8. Vad är det som är jobbigt med utvecklingssamtal? 
 
a. Förklaring hur det går i de olika ämnena 
 
b. Hur du fungerar med kamraterna 
 



c. Vad man är bra och vad man är mindre bra på 
 
d. Vad man ska bli bättre på inför nästa samtal 
 
 
9. ________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
10. Var brukar utvecklingssamtalet vara? 
 
a. i klassrummet 
 
b. i ett litet rum någonstans på skolan 
 
c. Eget förslag, var?________________ 
 
 
11. Hur förbereder du som en elev inför ett utvecklingssamtal? 
 
a. Du får ett brev hem vad det är som kommer att tas upp 
 
b. Du förbereder själv ditt utvecklingssamtal 
 
c. Du har enstaka frågor som du vill ta upp under samtalet 
 
d. Du förbereder dig inte alls 
 
 
Tack för er medverkan! Med vänliga hälsningar:  Sanjin och Melisa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
1. Hur många utvecklingssamtal har du haft? 
 
2. Vem brukar hålla i utvecklingssamtalet? 
 
4. Hur förberedde ni utvecklingssamtalet? 
 
 
5. Kan du se likheter och skillnader från ditt förra utvecklingssamtal?  
I så fall vilka? Vilken är skillnaden? 
 
6. Vilket utvecklingssamtal tycker du har gett dig mer, det samtal du hade när läraren höll i 
det eller samtalet du hade själv? 
 
7. Hur upplever du ett utvecklingssamtal? 

- Tycker du att det är roligt? 
- Tycker du att det är jobbigt? 

 
8. Hur är känslan efter samtalet? 

- Är det en lättnad att det är över? 
- Tycker du att det jobbigt att ha haft samtalet? 

 
9. Hur fungerar samtalet med din mentor/förälder? 

- Pratar de med dig eller om dig? 
- Brukar du prata eller håller du tyst? 

 
10. Har du varit med om ett dåligt utvecklingssamtal? 
 
11. Hur var ditt bästa utvecklingssamtal? 
 
12. Hur tycker du att ett bra utvecklingssamtal ska vara? 
 
 13. Vet du varför du fick hålla i utvecklingssamtalet själv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3  

 
Diagram 
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Figur 1: Antal elever som deltog i enkäten 
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Figur 2: Antal utvecklingssamtal eleverna har haft 
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Figur 3: Vem utvecklingssamtalet är till för  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4: Vem leder utvecklingssamtalet 
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Figur 5: Vad som tas upp om elevens ämneskunskaper 
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Figur 6: Hur eleven fungerar med kamrater 
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Figur 7: Hur eleverna upplever ett utvecklingssamtal 
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Figur 8: Roligt med samtal 
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Figur 9: Jobbigt med samtal 
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Figur 10: Hur eleverna förbereder sitt utvecklingssamtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 

Brev till föräldrar 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser vid Växjö universitet. Just nu så skriver vi vårt 
examensarbete som handlar om utvecklingssamtal ur ett elevperspektiv. Vi skulle uppskatta 
om vi fick intervjua ditt barn när det gäller upplevelsen av utvecklingssamtal.  
 
Ert barns identitet kommer inte att visas med i vårt examensarbete och därför kommer det att 
förbli okänt. Finns det en möjlighet för oss att intervjua ditt barn? 
 
Förälders/Vårdnadshavares namnteckning:_________________________________ 
 
Datum: ____________________ 
 
Ort:________________________ 
 
 
Med vänliga hälsningar: ( vid eventuella frågor kan vi nås på följande nr) 
Sanjin Hadzihasanaovic   Melisa Talic 
Mob:     Mob:  
E-mail:    E-mail:  
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