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ABSTRACT 

 
Enligt Skolverket (1999) är utvecklingssamtalen något som både elev och förälder 

ser fram emot och längtar efter. År 2001-2002 gjordes en nationell 

kvalitetsgranskning där nära två tredjedelar av eleverna i grundskolan tyckte 

utvecklingssamtalen fungerade bra. Eleverna tyckte att du kunde tala fritt och lägga 

fram åsikter men att samtalsklimatet kunde bli bättre. Cirka en fjärdedel av eleverna 

är inte nöjda med utvecklingssamtalet, eleverna tycker att det inte finns någon att 

vända sig till om de var missnöjda med något men framförallt ingen som lyssnade på 

deras kritik. Enligt Skolverket (2005) ska varje skola ha en individuell 

utvecklingsplan som ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels 

en planering av hur skolan ska verka för att eleven ska förbättras så långt som 

möjligt i riktning mot de nationella målen därtill vad eleven och vårdnadshavaren 

kan gör och ansvara för. Läraren har ett stort ansvar och det gäller att använda 

kunskapen och styra utvecklingssamtalet på rätt sätt tillsammans med elever och 

föräldrar. Det är viktigt att relationen är så bra att alla parterna har känslan att man 

kan tycka till men även hur eleven mår psykiskt både i skolan och hemma. I 

undersökningens bakgrund lyft relationen lärare och elev men även hur pass viktig 

den är för att det ska kunna bedrivas ett professionellt samtal så som 

utvecklingssamtal.  

 

I undersökningen har fyra elever fått berätta från deras egna upplevelser utifrån tre 

viktiga faktorer så som betyg, socialt välbefinnande och innehållet/upplägg. Eleverna 

går sista året på gymnasiet. Tillvägagångssättet som jag har använt mig av är 

brevintervjuer och det menas med att eleverna får e – post av mig som undersökare, 

där de sedan svarar i berättande form utifrån deras upplevelser.
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1 INTRODUKTION 
 

Enligt Skolverket (2005) ska varje skola ha en individuell utvecklingsplan som ska 

innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan 

ska verka för att eleven ska förbättras så långt som möjligt i riktning mot de 

nationella målen därtill vad eleven och vårdnadshavaren kan gör och ansvara för. 

 

Läraren har ett stort ansvar och det gäller att använda kunskapen och styra 

utvecklingssamtalet på rätt sätt tillsammans med elever och föräldrar. Det är viktigt 

att relationen är så bra att alla parterna har känslan att man kan tycka till men även 

hur eleven mår psykiskt både i skolan och hemma. 

 

Läraren som leder och för ett utvecklingssamtal ska inte lägga all tid på hur eleven 

ligger till i respektive ämne utan ta sig tid att verkligen låta eleven berätta hur den 

mår psykiskt och hur det sociala samspelet med andra elever och annan personal på 

skolan är. Utvecklingssamtalet innehåller betydligt mer än bara vilket betyg man 

kommer att få när kursen är slut. Det är läraren som har fullt ansvar hur 

utvecklingssamtalet ska gå till, med andra ord väldigt mycket makt. I stort sett vill 

alla elever veta hur de ligger till i respektive ämne. En annan viktig faktor som ofta 

blir klämd eller inte hinns med är den sociala biten för eleven. Hur eleven trivs med 

skolan, klassen, personalen m.m. Denna aspekt är minst lika viktig att prata om, lika 

mycket som hur man ligger till betygsmässigt. Med studien vill jag undersöka hur 

elevers upplevelser är från ett utvecklingssamtal. Från egen upplevelse så anser jag 

att utvecklingssamtalen under min skolgång var korta och inriktade på betygsättning. 

Ingen dialog om socialt välbefinnande d v s hur det sociala samspelet med andra 

individer på skolan fungerar. Under min VFU period nyligen så deltog jag under två 

stycken utvecklingssamtal, jag gjorde en snabb jämförelse i minnet från min 

skolgång och dessa två utvecklingssamtal, det var skillnad. 

 

Läraren ska vara en bra förebild för eleverna och finnas till för deras skull. Därför är 

det viktigt att eleverna får tycka till angående sina relationer till andra på skolan och 

det sociala samspelet med andra individer i klassen. Mår inte eleven bra så kommer 

den inte heller prestera bra och på så sätt kanske inte klarar av skolgången. Jag 

kommer att använda mig utav brevintervjuer för fyra stycken killar som går tredje 

året på gymnasiet. Dessa elever kommer att berätta utifrån sina erfarenheter och 

minnen hur deras upplevelser har varit i utvecklingssamtal.   
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2 BAKGRUND 
 

Detta avsnitt omfattar den tidigare forskning som jag har använt mig av till denna 

studie. Därefter framställs teorier om kommunikation och relationsmedvetenhet 

mellan människor. Samtalets inverkan mellan lärare och elev i ett samtal, även också 

vilken makt läraren har i ett utvecklingssamtal. 

 

2.1 Utvecklingssamtal 

 

Enligt Skolverket (1999) är utvecklingssamtalen något som både elev och förälder 

ser fram emot och längtar efter. År 2001-2002 gjordes en nationell 

kvalitetsgranskning där nära två tredjedelar av eleverna i grundskolan tyckte 

utvecklingssamtalen fungerade bra. Eleverna tyckte att du kunde tala fritt och lägga 

fram åsikter men att samtalsklimatet kunde bli bättre. Cirka en fjärdedel av eleverna 

är inte nöjda med utvecklingssamtalet, eleverna tycker att det inte finns någon att 

vända sig till om de var missnöjda med något men framförallt ingen som lyssnade på 

deras kritik. 

 

Margareta Redegard (2006) vill framhäva att utvecklingssamtal är ett pedagogiskt 

verktyg till att informera elev och föräldrar om elevens skolgång. Samtalet mellan 

pedagog, elev och förälder bygger på ett förtroende mellan personerna. Pedagogen 

ska kunna ge en klar bild av elevens studieresultat och sociala utveckling för att 

sedan kunna gå vidare och sätta upp nya gemensamma mål. Utvecklingssamtalets 

syfte är att pedagogen ska finnas där för eleven och stödja elevens helhetsutveckling. 

Tanken är att eleven ska få de bästa förutsättningarna såväl kunskapsmässigt som 

socialt. Samtalet ska också vara en mötesplats där både elev och föräldrar kan göra 

sig hörda och kunna framföra synpunkter (Redegard, a. a).  

 

Hur bra utvecklingssamtalet fungerar beror inte bara på pedagogens samtalsmetodik 

utan också på lärarens förmåga att registrera och tolka de signaler som eleverna 

sänder. Det är en viktig del att ha kunskap om för pedagogen eftersom på så sätt 

kunna skapen en förståelse för elevens situation. En utbildad pedagog har kunskap 

och förståelse för vikten av väl fungerande relationer mellan hem och skola för 

elevernas lärande och personliga utveckling. En relationsmedveten lärare har ett 

relationellt perspektiv och förstår att problem skapas i relationerna (Redegard, 2006). 

 

2.2 Individuella utvecklingsplaner 

 

Aspelin (2003) talar en hel del om hur en person skapar sin identitet, framförallt att 

det sker i relationerna mellan människor. Vi är vare sig helt enskilda individer och vi 

är heller inte helt skapade av det samhälle där vi befinner oss. Det sociala självet 

byggs upp genom att individen föreställer sig hur hon ter sig inför andra människor, 

föreställer sig hur andra värderar henne, och självkänslan tar formen av stolthet eller 

skam. Den skrivna förklaring som ska tas in i den utvecklingsplanen är planerad att 

gör fullständig och utveckla den muntliga informationen som gers vid 

utvecklingssamtalet, inte att ersätta den. Den individuella utvecklingsplanen ska inte 

vara ett oföränderligt redskap som bara ses över en gång per termin, utan ska 

bearbetas när det behövs med hänsyn till elevens skolsituation och studieresultat.  
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Den individuella planen för varje enskild elev anser jag är obligatorisk för alla lärare 

eftersom det ger en struktur till både bedömning för betygen och 

utvecklingssamtalen med elev och föräldrar. Ett utvecklingssamtal kan utformas på 

många olika sätt beroende på hur man är som lärare, eleven och föräldrarna. Som 

samtalsledare ska man vara så förberedd som möjligt inför sådana här samtal och 

liknande. Skolans organisation ska samverka för att framställa en genomförbar 

individuell utvecklingsplan till varje elev (Skolverket 2005).  

 

2.3 Mellanmänsklig kommunikation och direkt 
kommunikation 

 

”Enligt Vygotskij - traditionen är det viktigaste lärandet i människans liv det som 

sker i samhandling med viktiga andra – det är det socialt assisterande lärandet där 

viktiga andra, som redan är kompetenta deltagare i den vuxna kulturella 

gemenskapen, vägleder och understödjer barnets utveckling in i denna gemenskap”. 

(Hundeide, 2006, sid 71). 

 

Aspelin (2003) lyfter fram begreppet mellanmänsklig kommunikation och det menas 

med allt slags mänskligt samspel. Mellanmänsklig kommunikation sker inte i ett 

tomrum utan alltid i en verklig och social omgivning. Alla rörelser är i princip 

mångtydiga och obestämda om de inte sätts in i ett meningsfullt sammanhang. Vi 

begriper vid varje tillfälle i kommunikationen de tecken som uttrycks genom att 

placera in dem i större helheter. Vi tolkar varje tecken i en viss närliggande och 

vidare sammanhang. Det avser interaktionen som sker mellan individer. Exempel på 

sådan interaktion kan vara telefon, e-post och radio. Vad individer förknippar till 

begreppet är direkt kommunikation mellan människor som möts ansikte mot ansikte. 

Direkt kommunikation kan avgränsas till både verbala och icke – verbala gester som 

ger anvisningar om de inblandade individernas inre tankar och känslor.  

 

Enligt Aspelin (2003) kan man bryta ner uttrycket direkt kommunikation till verbala 

och icke – verbala gester. Verbal kommunikation rör vad som sägs och innefattar ord 

och meningar, de gester vi uttrycker och tolkar när vi möter andra individer. Icke – 

verbal kommunikation uppfattas som hur vi för oss med kroppen, hur vi agerar med 

ansiktet, hur vi ser på varandra och hur vi talar. I utvecklingssamtal möts lärare, elev 

och föräldrar för att samtala hur eleven ligger till både kunskapsmässigt och hur 

eleven upplever socialt samspel med andra individer på skolan. 

  

Aspelin (2003) menar att vi dagligen observera och tolkar tecken eller rörelser och 

placerar sedan in dem i större sammanhang. Vi anser att kommunikation är ett 

okomplicerat spel, att själva delaktigheten är självklar. Man ska vara medveten, att 

det ligger förberedelser bakom vilken social kontakt som helst. Alla individer är 

mycket skickliga uttolkare av socialt samspel. Den naturlighet så som vi ofta agerar i 

vardagslivet omvandlas lätt till sin motsats om vi i allför hög utsträckning reflekterar 

över och kommenterar de komplicerade tillvägagångssätt vi egentligt är med om att 

bygga upp.  
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2.4 Professionella samtal 

 

Enligt Partanen (2007) pågår det ständigt samtal i korridorer, fikarum, arbetsrum, 

konferensutrymmen och klassrum. Samtalsämnen som lyfts kan vara om lärandet, 

om hinder i lärandet, om eleverna, personalen och föräldrar. Det är samtal med både 

glädje och tårar. Samtalet kan vara dolt på många sätt för oss, det bara håller på och 

det är självverkande. I de professionella samtal som bedrivs i skolan så som 

utvecklingssamtal blir däremot vår förståelse för språkets roll mycket viktig. Det 

måste vara en förståelse till språket för att kunna påverka samtalet. Utan förståelse 

nås inte gemensamma mål som lärare och elev kan påverka tillsammans. 

 

I boken Professionell vägledning som är skriven av Kerstin Hägg och Svea Maria 

Kuoppa (1997) presenteras färdigheter i samtal. Samtalet är uppdelat i olika faser. De 

färdigheter som samtalsledaren behöver för att inleda och fullfölja den första fasen 

utgör grunden inte bara för den delen utan för hela samtalet. Det finns färdigheter 

som är lämpliga i hela samtalet och vissa som är utmärkande för någon av de tre 

faserna. Återigen fokuseras det på att färdigheterna i första fasen är grundläggande 

för samtalet som helhet, men mest betydelsefull under den första fasen. Det Hägg 

och Kuoppa (a.a.) menar med färdigheter i fas 1 är förmågan att: 

 

 Lyssna 

 Omformulera 

 Sammanfatta 

 Respektera och härbärgera den andres version 

 Ställa frågor 

 Vara tydlig 

 Vara specifik 

 Inleda och avsluta samtal 

Under ett samtal i verkligheten är det inte så lätt att skilja dessa färdigheter åt. Av 

pedagogiska själ kan det vara av stor betydelse att gör åtskillnader mellan dem så att 

samtalsvägledaren lär sig att förstå hur den använder dem. Enligt Hägg och Kouppa 

(2007) är lyssna samtalets viktigaste färdighet. Man måste förstå hur man lyssnar och 

ta till sig den andres berättelse om man bestämmer sig för att använda vägledande 

samtal i verksamheten. Även om man besitter förmågan bra kan man utvecklas 

genom träning och erfarenheter. Det kan uppstå problem för samtalsledaren genom 

att den inte kan låta bli att komma med olika inlägg i individens berättelse. Flera 

svårigheter kan vara att man som samtalsledare ifrågasätter, betvivlar eller omforma 

individens berättelse till något som man själv har erfarenheter av tidigare.  

 

En annan svårighet kan vara spontana kommentarer och så kallade egoimpulser. Med 

god självkännedom och förståelse utav färdigheterna i fas1 har man goda möjligheter 

som samtalsledare att hålla ordning på egna gester, miner, utrop och värderande 

kommentarer så att det inte stör eller hindrar den som berättar att fortsätta sin 

berättelse (Hägg & Kouppa, 1997).  
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I många samtal kan det vara svårt för samtalsledaren att inte sugas med i berättelsen 

och låta egna känslor ta överhanden. Att vara otroligt närvarande och kunna ge den 

andra just platsen den behöver. Det är den förmågan bra samtalare använder sig av. 

Det är därför viktigt att ha kunskapen om just den förmågan som leder till grunden 

för det professionella mötet i alla sammanhang där en person behöver tala om sådant 

som är personligt och betydelsefullt (Hägg & Kouppa, 1997).  

 

Enligt Zackari och Modigh (2000) anser de att skolans viktigaste verktyg är samtalet 

när det gäller fostran till demokratiska medborgare. De menar att ett demokratiskt 

samtal inte bara omfattar rätten att tala och bli hörd, utan också rätten att kunna 

tillägna konsten att lyssna. Kunna förhålla sig öppen och låta sig påverkas av 

samtalspartnerns argument är en förutsättning för utvecklande samtal mellan lärare 

och elev. 

 

Hägg och Kuoppa (1997) har med hjälp av en positivistisk forskningsmodell kommit 

fram till att följande: lyssna innebär förmåga att 

 

 Höra vad den andre säger 

 Försöka förstå det den andre säger och kunna sätta in det i rätt sammanhang 

 Få den jag lyssnar till att uppfatta att jag hört och försökt förstå. 

Uttrycket försöka förstå är betydelsefullt. Som lyssnar ska man vara medveten om att 

det inte alltid är möjligt att förstå allt. Orsaken till missuppfattning mellan parterna 

kan vara att samtalsledaren tolkar berättelsen fel. Det kan också vara språkliga, 

kulturella, klass-, könsmässiga och individuella olikheter som kan skapa 

missförstånd (Hägg & Kuoppa, 1997).  

 

”Om samtalsledaren har inställningen att hon ska försöka förstå blir det lättare att 

acceptera och ta ansvar för de eventuella missförstånd som uppstår i samtalet och 

inte skylla på klienten”(Hägg & Kuoppa, 1997 sid 56). 

 

Hägg och Kuoppa (1997) menar genom att kunna lyssna på talarens sätt att uttrycka 

sig kan vägledaren få tankar till formuleringar och liknelser som fångar in det 

betydelsefulla i samtalet och bidrar till att beskriva den problematik som ska 

bearbetas ur talarens perspektiv. I fas 2 ska samtalsledaren hjälpa personen som har 

berättat vad problemet är eller hur situationen just nu ser ut. Genom att samarbeta 

tillsammans ska parterna komma fram till gemensamma mål som man utgår ifrån för 

att kunna lösa problemet eller att situationen ska bli bättre. Det innebär att man måste 

synliggöra vissa aspekter så som möjligheter, undersöker konsekvenser och granskar 

hinder och begränsningar för att tillsammans kunna komma fram till olika 

tillvägagångssätt som ska leda till en lösning av problemet eller situationen.  

 

Vidare i den andra fasen är att hitta ett realistiskt och genomförbart mål som en 

utgångspunkt för den tredje fasen. Det är viktigt som samtalsledare att den är 

medveten om själva ansvaret när det gäller tempot i samtalet, så det anpassas efter 

behov och förutsättningar. Man ska inte ha för bråttom att agera förrän problemet 

eller situationen är fastställd. I fas 2 är det vägledarens uppgift att se hur berättarens 

situation är och därefter med hjälp av sina professionella kunskaper och erfarenheter 

kunna diskutera med berättaren vad som behövs eftersträvas. Det är lätt att 

samtalsledaren har för bråttom i sina hypoteser och tolkningar som kan försvåra det 

gemensamma arbetet. I själva samtalet handlar det inte så mycket om tempo som att 



8 

vara uppmärksam och lyhörd för var i processen berättaren befinner sig (Hägg & 

Kuoppa, 1997). 

 

I fas 3 påvisar Hägg och Kuoppa (1997) att det kan vara både en lättsam del av 

processen, men ibland även den svåraste. Om berättaren klarar av att agera eller lösa 

situationen på egen hand, utifrån gemensamma mål. Då krävs det inte lika mycket 

arbete som samtalsledare mer än att utvärdera allt, så det har gått som 

överenskommet med berättaren. Skulle inte berättaren lösa problemet som har 

uppstått utifrån samarbetet med samtalsledaren då får man återigen samtala om andra 

tillvägagångssätt tills det blir en bra lösning på problemet. Samtalsledaren bör göra 

en överenskommelse med berättaren att fortsätta med möten eller telefonkontakt för 

att följa upp så genomförandet går som de båda parterna har kommit överens om.  

 

2.5 Undervisning, makt, samverkan och handledning  

 

Colnerud (2003) jämför andra professionella yrkesutövare än lärare, till exempel 

läkare och psykologer. De är observerade i sitt handlingssätt för att uppfylla de etiska 

åtaganden som ligger inbäddade i den professionella relationen. När lärare 

uppmärksammar sitt etiska framförande har de i stället dubbla orsaker att göra det. 

Liknande skäl som tidigare professionella yrken som arbetar med människor och dels 

pedagogiska grunder att påverka eleverna att innefatta de värden och riktlinjer som 

leder till ett respektfullt bemötande. Läraryrket innebär inte bara om att undervisa 

eleverna i respektive ämne utan det är många flera aspekter som lärare ska ha 

kunskap om och kunna förmedla den på ett pedagogiskt sätt till eleverna.  

 

Enligt Colnerud (2003) har lärarens handlingar och uppförande stor betydelse på 

eleven, inte bara genom den direkta upplevelsen som uppstår i situationen utan också 

genom att de sätter spår som erfarenheter att ta efter. Läraren har en otrolig 

maktställning, för att eleverna är unga och har svårt att avgöra om de är korrekt 

behandlade eller inte. Eleverna har också skolplikt och kan därför inte lämna 

relationen elev – lärare. Det finns olika resultat utav maktställningen för läraren, 

antingen lyckas man med sitt uppdrag som lärare. Då läraren utvecklar och finner en 

lärande miljö för sina elever eller så tar maktställning fel riktning som kan 

missgynnar elevers utveckling då läraren använder makten på fel sätt. Colnerud 

(2003) pratar också om yrkesetik som inte enbart handlar om att visa respekt och 

varsamhet mot dem man möter i arbetslivet. Utan själva uppgiften måste tas på allvar 

och göra sitt bästa för att utföra det samhällsuppdrag man åtagits sig genom sitt 

yrkesval. Ett exempel på yrkesetiskt ansvar är att läraren har ansvar att det eleverna 

sysselsätter sig med är av värde för dem. Det berör såväl innehållet som 

arbetsformerna. I lärarens situation handlar det om att kunna skapa 

lärandemöjligheter, kunna ställa krav men ändå kunna ta hänsyn till elevernas rätt till 

integritet. Det kan uppstå ett problem i detta ärende för läraren om den missbrukar 

sin maktställning. Även att det är läraren som bestämmer i slutändan så måste man 

ge eleverna utrymme att tycka till och komma fram till ett gemensamt upplägg 

utifrån läroplanens mål, lärarens planering och elevernas integritet. 

 

Skolverket (2008) uttrycker att skolan ska sträva efter att alla elever får sin 

undervisning i den klass eller grupp som eleven normalt tillhör. En satsning som 

innebär att en elev arbetar utanför sin ordinarie klass eller grupp. Ett ingrepp som 

påverkar elevens vardagliga kontakt med sina klasskamrater. Att en elev vid enstaka 

gånger eller tillfälligt arbetar utanför klassen behöver inte betyda en placering i 
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särskild undervisningsgrupp. För att inte eleven ska förlora kontakten med sina 

kamrater i större omfattning än tvunget är det lagom att begränsa placeringen till det 

eller de ämnen där elevens behövligheter av särskilt stöd är särskilt stora. Skolverket 

(2008)  

 

Gustafsson (2001) pratar om samverkan och hur viktigt det är för olika yrkesetiker 

att samarbete i skolans organisation. Representanter för olika yrkeskategorier 

framhåller givetvis sådant som är viktigt i den verksamhet som den leder. En lärare 

som har daglig kontakt med eleven uppmärksammar troligtvis andra sidor hos eleven 

än skolsköterskan. En angelägen aspekt av elevvårdsteamets arbete går ut på att 

frambringa ett samförstånd genom samtal. Men det finns en infallsvinkel som 

samtalas för lite om med tanke på att den spelar en avgörande roll, oavsett vilket yrke 

man representerar eller vilket samband man har till den omnämnda eleven. Det 

handlar om övergripande perspektiv, vad deltagarna uppfattar som betydelsefullt att 

berätta och diskutera, och vad man ser som meningsfulla åtgärder är i hög grad 

beroende av de förhållningssätt och uppfattningar som följer deltagarnas förståelse. I 

skolans organisation finns det olika professioner som integrerar med varandra. Jag 

har själv inte deltagit i något möte där olika professioner jobbar med samma aspekt. 

Det är viktigt att elever som är beroende av extra stöd får det. Därför måste skolan 

använda sig av ett elevvårdsteam där målet är att kunna ge stöd till elever. Alla dessa 

professioner har olika kunskaper att dela med sig och genom samverkan tillsammans 

kan de gemensamt komma fram till ett tillvägagångssätt eller arbetssätt som gynnar 

eleven.  
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3 Syfte och problembildning  
 

 

Utvecklingssamtalen är till för att eleverna ska få en inblick i hur de ligger till i 

respektive ämne, men ska även behandla sociala relationer. Utvecklingssamtalet 

innehåller därför betydligt mer än bara vilket betyg man kommer att få när kursen är 

slut. I stort sett vill alla elever veta hur de ligger till i respektive ämne men en annan 

viktig faktor är hur eleven trivs med skolan, klassen, personalen m.m. Det här är 

minst lika viktig att prata om, lika mycket som hur man ligger till betygsmässigt.  

 

Läraren har fullt ansvar för utvecklingssamtalets innehåll och organisation. Med 

andra ord har läraren väldigt mycket makt vilket är ytterligare en viktig aspekt. 

 

Övergripande syfte med denna studie är att tolka gymnasier elevers upplevelser av 

utvecklingssamtal. Syftet har brutits ner i följande frågeställningar: 

 

 Hur upplevs utvecklingssamtalets innehåll när det gäller betyg? 

 Hur upplevs utvecklingssamtalets innehåll när det gäller sociala relationer? 

 Vem upplevs bestämma utvecklingssamtalets innehåll och uppläggning? 
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4 METOD 
 

I detta avsnitt förklarar jag den metod som har använts till denna studie. Därefter 

framställs undersökningens utförande och hur införskaffade information behandlas. 

4.1 Metodval 

 

Studies empiri har samlats in med hjälp av brevintervjuer. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) är det en kvalitativ undersökningsmetod med låg grad av 

strukturering. När man använder sig utav intervjuer måste man ta hänsyn till hur 

mycket ansvar man lämnar till intervjuaren, angående frågornas utformning och 

inbördes ordning. Detta kallas grad av standardisering. Man måste även ta hänsyn till 

vilken utsträckning frågorna är fria och kan tolkas fritt beroende på sin egen 

inställning eller tidigare erfarenheter. Detta kallas grad av strukturering (Patel & 

Davidsson, 2003). En kvalitativ undersökning innebär enligt Patel och Davidsson 

(2003) att man går in på djupet och söker bakomliggande grunder till den 

problemställning man valt att ta reda på. Patel och Davidsson (2003) anser att 

kvalitativa undersökningar är inriktade mot svårkvantifierbara data såsom attityder, 

värderingar och föreställningar. Enligt Trost (2008) är en kvalitativ metod främst 

passande då studiens syfte är att finna ett mönster eller förstå människors 

upplevelser. Trost (2008) menar på att genom öppna frågor överlämnar man dem åt 

intervjupersonen att bestämma hur och vad den ska skriva. Frågan är öppen och då 

ska man ta hänsyn till att frågan inte får samma mening för alla och man får då ta 

hänsyn till att standarden varierar.  

 

4.2 Brevintervjuer 

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) kommer informanternas motivation ytterligare att 

påverkas av den personliga relationen som uppstår mellan den som intervjuar och 

intervjupersonen.  

 

Anledningen till att mitt val för studien blev brevintervju är just det som Patel och 

Davidsson (2003) beskriver här ovan, den personliga relationen och att den som 

intervjuar kan påverka svaren. Med brevintervju blir inte intervjupersonen påverkad 

på samma sätt. Intervjupersonen kan i min studie återberätta utifrån sina tidigare 

upplevelser utan att bli påverkad av mig.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) måste man också vara medveten om att man inte 

kan ta del av intervjupersonens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Även Ryen (2004) 

anser att det inte är möjligt att uppfatta kroppsspråket, pauser, betoning, in – och 

utandning, leende och skratt som annars är ledande aspekter i icke – verbal 

kommunikation. Därmed finns det sidor i kommunikationen med brevintervjuer som 

skiljer sig mot den traditionella personliga intervjun. E – posten är snabb och 

intervjupersonen kan snabbt bearbeta innehållet och får tid att reflektera över svaren 

utan att oväntade frågor tillkommer. Smidigt tillvägagångssätt om man inte har tid 

eller kan träffa intervjupersonen. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att vissa 

intervjupersoner kan ha svårt att uttrycka sig muntligt och då kan brevintervjuer vara 

ett tillvägagångssätt att få fram fakta, upplevelser och data. 
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4.3 Undersökningsgrupp 

 

Fyra elever som går tredje året på gymnasiet har delat med sig utav sina upplevelser 

med hjälp av ett färdigt formulär som jag har mejlat till respektive elev. Formuläret 

består utav berättande frågor som har anknytning till studiens syfte. Frågorna kan 

därmed inte besvaras med ja/nej utan i berättande form från elevernas upplevelser. 

Empirin består därmed utav elevernas minnen från tidigare upplevelser och händelser 

i livet, i en berättande text. Eleverna är i sluttampen av sin utbildning och har då bra 

förutsättningar att uttrycka sig i skrift, därför framstod brevintervju som ett passande 

sätt att samla in empiri.  

 

4.4 Urval 

 

Jag har valt fyra elever med manligt kön att delta i studien eftersom jag har en bra 

social relation till dem. Jag har använt mig av dessa individer tidigare i olika 

uppgiftssammanhang. Jag har tidigare fått bra insamlad empiri från individerna, 

därför har jag valt att använda mig utav dem i min undersökning. Eftersom eleverna 

går tredje året på gymnasiet så anser jag att det finns många minnen och erfarenheter 

från utvecklingssamtal.  

 

4.5 Genomförande 

 

Jag har använt mig av brevintervjuer. Det innebär att jag har gjort ett färdigt 

frågeformulär (bilaga 1) som jag skickade till fyra stycken elever i december månad. 

Jag skickade bilagan via mail till respektive elev som kunde skriva direkt i 

dokumentet, som de sedan skickade tillbaka till mig. Jag fick tillbaka empirin från 

eleverna i december. Studien påbörjades i september 2009 och beräknas vara klar i 

januari 2010.  

 

4.6 Etiska ställningstagande 

 

Alla fyra deltagare informerades om undersökningens syfte, samt att deltagandet var 

frivilligt och att de fick avbryta medverkan när som helst utan konsekvenser. 

Eftersom att alla deltagarna var myndiga behövdes inget samtycke från målsman till 

deltagande i undersökningen. Deltagarna informerades om att materialet kom att 

behandlas konfidentiellt. Patel och Davidson (2003) menar att i alla typer av 

undersökningar måste informationen från deltagarna till forskaren behandlas 

konfidentiellt.  

 

4.7 Bearbetning av empiri och redovisning av resultat 

 

Genom upprepad läsning utav elevernas berättelser gjordes en sammankoppling 

mellan berättelserna där återkommande delar togs bort. Studiens resultatkapitel syftar 

till, att besvara frågeställningarna. Deltagarnas berättelser har vävts samman till en 

berättelse av mig som undersökare. Varje berättelse har en utgångspunkt vilken är 

grundad på studiens syfte. Resultat delen presenteras i löptext under följande 

rubriker; Elevers upplevelser av utvecklingssamtalets innehåll när det gäller betyg, 
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elevers upplevelser av utvecklingssamtal när det gäller sociala relationen 

kommunikation, samt elevers upplevelser av vem som bestämmer 

utvecklingssamtalets innehåll och uppläggning. Därefter sammanfattar jag 

resultatsinnehållet utifrån min egen uppfattning från elevernas upplevelser. 

 

  

4.7 Trovärdighet 

 

Patel och Davidsson (2003) skriver om kommunikativ validitet där det är viktigt att 

läsaren ska ha möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av trovärdighet. Utifrån 

urvalet som jag har gjort har jag god kännedom och förtroende för det material som 

brevintervjuerna har gett. De upplevelser som urvalsgruppen berättar i 

brevintervjuerna har inte ändrats eller omformulerats utan deras berättande 

upplevelser presenteras direkt i resultatdelen. Jag har valt som tillvägagångssätt i 

resultatdelen att presentera alla elevers upplevelser utifrån en fråga på respektive 

sida, jag anser att det blir tydligt för en läsare att följa elevernas upplevelser. 

Studieresultat kunde ha blivit annorlunda om jag hade valt elever med kvinnligt kön 

eller mixat dem. 
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5 RESULTAT 

 
Här presenteras studiens resultat utav brevintervjuerna som fyra gymnasieelever 

berättat om utifrån deras upplevelser. Deltagarnas berättelser har vävts samman till 

en berättelse av mig som undersökare. Varje berättelse har en utgångspunkt från 

studiens syfte. Jag har använt mig av en sammanfattning på respektive utgångspunkt  

för att läsaren snabbt ska kunna få en inblick om vad resultatet innehåller. 

 

5.1 Elevers upplevelser av utvecklingssamtalets innehåll 
när det gäller betyg 

 

Några veckor innan vi har utvecklingssamtal så får vi fylla i en självvärdering innan 

vi träffas. Ena sidan består då av en lista med alla kurser som vi läser. Vi får själva 

skriva upp vilket betyg vi satsar på i varje kurs. Sen så får vi även fråga lärarna i 

varje kurs om vilket betyg vi ligger på. Utifrån det så diskuterar vi med vår mentor 

på vårt utvecklingssamtal om det är rimliga mål. Det är ett bra innehåll som 

innehåller alla betyg och kommenterar av varför man just fått det betyget. Den 

läraren behöver inte ha någon som helst aning om hur duktig just jag är i kanske 

svenska eller engelska. På detta sätt är prata betyg rätt värdelöst, att en lärare ska 

sätta sig in i kanske 15 elever och alla deras betyg är bara orimligt. Det enda vettiga 

är när man pratar om vad man själv har för mål med sina betyg och om man gör allt 

för att nå upp till just de betyg du vill ha. Även om något betyg är lite sämre än de 

andra kan ju inte mentorn göra så mycket åt det, utan det måste man ta med just den 

läraren man har i just det ämnet. Man pratar med en lärare om alla ämnen. 

 

Det är prestationen i hela betyget, att man får det utvecklat av läraren genom en 

kommentar av sitt arbete. Det tycker jag är en bra utvärdering av sitt arbete i det 

ämnet. Jag skulle säga att på mina utvecklingssamtal har lagt mest tid på denna del. 

Vi brukar gå igenom alla ämnen och kolla vad jag har och om jag kan göra det bättre 

eller inte och om det finns något jag kan göra bättre så diskuterar vi det lite och säger 

att jag måste tänka på det. När de gäller prestationer i skolan måste jag säga att jag 

tycker utvecklingssamtalen är värdelösa. Innan när jag gick på högstadiet så skiljde 

sig betygsnacket rätt mycket jämfört med hur det går till nu på gymnasiet. På 

högstadiet så var det istället min mentor som hade pratat med mina lärare om vilket 

betyg jag låg på. Lärarna i varje ämne hade även skrivit några meningar om hur man 

var som person och lite vad som var positiv/negativt. På så vis kan jag tycka att just 

betygsnacket var mer givande på högstadiet eftersom man fick någon form av 

feedback. 

 

5.1.1 Sammanfattning 

 

Dessa fyra gymnasieelever beskriver ovan hur de upplever utvecklingssamtal i 

skolan. Några upplever utvecklingssamtalen som positiva och givande när det gäller 

att prata om betyg i de olika ämnena, några tvärtom. Att prata om vilket mål eleven 

har med sina betyg lyfts som positivt. Det negativa med utvecklingssamtal enligt 

eleverna är att de inte får så mycket feedback som de skulle önska, samt att de 

upplever det svårt för en lärare att sätta sig in i en elevs alla ämnen och betyg.  
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5.2 Elevers upplevelser av utvecklingssamtalets innehåll 
när det gäller sociala relationen kommunikation 

 

Självvärderingen till utvecklingssamtalet innehåller rätt mycket som handlar om 

sociala relationer och välbefinnande. T e x Hur man trivs i skolan, på rasterna, 

lektionerna, hur det fungerar att jobba enskilt respektive i grupp osv. Men detta är 

inget som man diskuterar så mycket på utvecklingssamtalet. Min mentor tittar bara 

igenom lite fort och sen är det inte mer med det. Även om min mentor inte lägger ner 

så mycket tid på att gå igenom ”sociala relationer och välbefinnande” med mig så 

tror jag ändå att det kan vara till hjälp för andra. Det är ganska många frågor och man 

får en bra bild av hur personen är.   

 

Det här är väl egentligen vad utvecklingssamtalet handlar om. Om man hittar märker 

något negativt i ens elevs studier så kan man säkert i vissa fall hitta fel inom det 

sociala eller ens välbefinnande. De är många frågor om hur just du mår i skolan och 

om vad du tycker om skolan. Det är i dessa frågor mentorn verkligen kan göra 

skillnad. När man pratar om detta och vi säger att man till exempel inte trivs i skolan 

kan mentorn i alla fall försöka göra något åt detta. De känns liksom skönt att prata 

med någon om situationen i skolan som lever i samma miljö och förstår vad man 

pratar om. Själv har jag visserligen aldrig haft några problem med min trivsel på 

skolan så när vi pratar om dessa frågor brukar det vara över rätt så fort. Han frågar om 

jag trivs, jag svarar ett snabbt ja. Det finns ingen anledning att prata så mycket om det 

om man trivs då är de bättre att mentorn lägger tiden på någon som behöver den 

bättre.    

 

Mina relationer till lärarna är väldigt bra, jag har inga som helst problem med att prata 

med någon lärare och ovän med någon är jag definitivt inte. Läraren brukar typ fråga 

”Hur trivs du i skolan” eller något sådant liknande och jag svarar bra sen är det inte 

mer med det. Vilket jag gör med så vi har inget att diskutera här, det kanske är 

annorlunda för personer som inte trivs. 

 

5.2.1 Sammanfattning 

 

Eleverna i undersökningen anser att utvecklingssamtalets innehåll handlar till stor del 

om elevens sociala relationer och välbefinnande. Läraren frågar eleven många frågor 

om hur man trivs i skolan osv. Om eleven trivs bra i skolan och inte finner några 

bekymmer med sociala relationer brukar den delen av samtalet gå ganska snabbt då 

det inte finns någonting att diskutera. Alla eleverna upplever att det är viktigare för 

läraren att lägga fokus och mer tid på en elev som behöver den bättre än de själva om 

de trivs bra med allt.  
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5.3 Elevers upplevelser av vem som bestämmer 
utvecklingssamtalets innehåll och uppläggning 

 

Det känns som att min mentor bestämmer mest när det gäller upplägget. När det 

gäller innehållet så tycker jag ändå att jag kan få styra och påverka rätt mycket. 

Oftast så ser ett utvecklingssamtal ut så att min mentor läser igenom det jag skrivit 

om angående det sociala och mitt välbefinnande. Sedan så övergår vi till mina betyg 

och därefter avslutas utvecklingssamtalet. Även om utvecklingssamtalet är indelat i 

vissa delar som jag nämnt ovan så känner jag att jag kan påverka vad som sägs från 

början till slut. Det blir nästan så att jag leder samtalet även om min mentor leder 

upplägget. Det tycker jag lärarna har stor betydelse i.  

 

Jag har haft mängder med utvecklingssamtal under åren. Jag tycker inte att 

uppläggningen har förändrats något speciellt från mellanstadiet till gymnasiet. Man 

pratar om hur man ligger till i de olika ämnena, hur man trivs i skolan och vad man 

ska göra för att försöka utveckla sin egen förmåga. Den största skillnaden tycker jag 

är att på mellanstadiet hade läraren bättre koll på varje elev eftersom man hade alla 

lektioner med samma lärare. Nu på gymnasiet känns det som att jag går på ett 

utvecklingssamtal för att jag måste, det tar inte ens en kvart och jag känner inte som 

att jag får ut något alls av det.  

 

Egentligen så ska det vara vi som ska göra det men eftersom jag tycker det är så inte 

sägande och värdelöst att ha utvecklingssamtal så får läraren göra det. Han ställer 

massa frågor och jag svarar, vilket jag tycker är det bästa sättet. Min mentor är bara 

där för att visa mig hur jag ligger till i alla ämnena. Men det är lärarna som skriver 

omdömena om mig och det är de som betyder något. Det är de som kan ge mig extra 

fart i mitt pluggande för att kunna bli bättre och självklart få bättre betyg. 

 

5.3.1 Sammanfattning 

 

Eleverna upplever att det är både läraren och elev själv som ska styra och bestämma 

utvecklingssamtalets upplägg. Läraren går igenom betygen, frågar en massa frågor 

om de olika ämnena och hur eleven trivs i skolan. Eleverna känner att de kan vara 

delaktiga och påverka innehållet i samtalet till ganska stor del. Läraren skriver 

omdömen om eleverna och hur de ligger till i ämnena. En elev upplever att läraren 

inte har lika stor insyn i elevens skolgång som på mellanstadiet där en lärare hade de 

flesta ämnena och bättre koll på eleverna.  
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6 DISKUSSION 
 

I detta avsnitt diskuteras problemställningar utifrån tidigare forskning och studiens 

resultat. Utifrån tidigare forskning kan man läsa hur viktig kommunikationen och 

relationen är mellan lärare och elev, till en fortsatt bra utveckling för båda parterna. 

Utvecklingssamtalen är till för att eleverna ska få en inblick i hur de ligger till i 

respektive ämne, men även sociala relationer. 

 

6.1 Metod diskussion 

 

Studieresultat kunde ha blivit annorlunda om jag hade valt elever med kvinnligt kön 

eller mixat dem. Olika kulturer är en faktor man också måste ta hänsyn till hos 

deltagarna. Den relationen som jag har till deltagarna så vet jag att det inte finns 

några kulturkrockar mellan deltagarna. Deltagarna informerades om att materialet 

kom att behandlas konfidentiellt. Patel och Davidson (2003) menar att i alla typer av 

undersökningar måste informationen från deltagarna till forskaren behandlas 

konfidentiellt. Jag anser att det är en viktig aspekt att deltagarna är anonyma samt 

den skolan och där skolgången bedrivs.  

 

6.2 Elevers upplevelser av utvecklingssamtalets innehåll 
när det gäller betyg 

 

Enligt Colnerud (2003) har lärarens handlingar och uppförande stor betydelse på 

eleven, inte bara genom den direkta upplevelsen som uppstår i situationen utan också 

genom att de sätter spår som erfarenheter att ta efter. Läraren har en otrolig 

maktställning, för att eleverna är unga och har svårt att avgöra om de är korrekt 

behandlade eller inte. Colnerud (2003) pratar också om yrkesetik som inte enbart 

handlar om att visa respekt och varsamhet mot dem man möter i arbetslivet. Utan 

själva uppgiften måste tas på allvar och göra sitt bästa för att utföra det 

samhällsuppdrag man åtagits sig genom sitt yrkesval. 

 

Eleverna anser att man pratar med en lärare om alla ämnen. Den läraren behöver inte 

ha någon som helst aning om hur duktig just eleven är i kanske svenska eller 

engelska. Vissa elever anser då att prata betyg är rätt värdelöst, en lärare ska sätta sig 

in i kanske 15 elever och alla deras betyg är bara orimligt. Jag anser att detta är ett 

dilemma. När man som samtalsledare för ett utvecklingssamtal ska kunna motivera 

vad sina kollegor har skrivit om eleven. Är inte kommunikationen mellan lärare och 

lärare bra så kan denna rad av kommentar om eleven misstolkas otroligt mycket. Jag 

anser att det måste finnas ett gediget samarbete mellan lärarna så det inte blir 

tolkningsfel i anteckningarna. Det missgynnar bara eleven och framställer lärarna 

som oseriösa.  
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6.3 Elevers upplevelser av utvecklingssamtalets innehåll 
när det gäller sociala relationen kommunikation 

 

Enligt Aspelin (2003) kan man bryta ner uttrycket direkt kommunikation till verbala 

och icke – verbala gester. Verbal kommunikation rör vad som sägs och innefattar ord 

och meningar, de gester vi uttrycker och tolkar när vi möter andra individer. Icke – 

verbal kommunikation uppfattas som hur vi för oss med kroppen, hur vi agerar med 

ansiktet, hur vi ser på varandra och hur vi talar. Jag anser att i ett utvecklingssamtal 

använder man sig av begreppet direkt kommunikation. I ett utvecklingssamtal möts 

lärare, elev och föräldrar för att samtala hur eleven ligger till både kunskapsmässigt 

och hur eleven upplever socialt samspel med andra individer på skolan. 

 

Vissa elever pratar om att det är många frågor om hur just du mår i skolan och om 

vad du tycker om skolan. Elever anser att mentorn verkligen kan göra skillnad i 

dessa situationer. När man pratar om detta och en elev säger att man till exempel inte 

trivs i skolan kan mentorn i alla fall försöka göra något åt detta.  

De känns liksom skönt att prata med någon om situationen i skolan som lever i 

samma miljö och förstår vad man pratar om. Jag anser att verbal kommunikation är 

ett verktyg som lärare kan ha stor användning av i samtal med elever. Läraren kan 

fråga eleven och därmed se hur eleven agerar med ansiktet och kroppsspråket. Jag 

anser att det måste finnas ett förtroende mellan läraren och eleven om det ska 

upptäckas något problem i elevens livssituation.   

 

 

6.4 Elevers upplevelser av vem som bestämmer 
utvecklingssamtalets innehåll och uppläggning 

 

 

Tanken är att eleven ska få de bästa förutsättningarna såväl kunskapsmässigt som 

socialt. Samtalet ska också vara en mötesplats där både elev och föräldrar kan göra 

sig hörda och kunna framföra synpunkter. Pedagogen ska kunna ge en klar bild av 

elevens studieresultat och sociala utveckling för att sedan kunna gå vidare och sätta 

upp nya gemensamma mål (Redegard, 2006). 

 

Vissa elever anser att de får styra och påverka rätt mycket av innehållet. Oftast så ser 

ett utvecklingssamtal ut så att elevernas mentor läser igenom det de har skrivit 

angående det sociala och deras välbefinnande. Sedan så övergår läraren till elevens 

betyg och därefter avslutas utvecklingssamtalet. Jag anser att varje skola ska ha en 

färdig mall som varje lärare utgår från när det gäller innehåll och upplägg. Ingen av 

eleverna berättar om en sådan mall. Jag tolkar det som att dessa lärare går efter en 

egen mall som de har gjort själv inför utvecklingssamtalen. Jag har varit på tre olika 

VFU skolor under min lärarutbildning och alla dessa skolor har en egen mall som de 

följer under ett utvecklingssamtal. Jag anser att detta måste vara det bästa sättet dels 

för läraren som har lätt att följa vad som ska behandlas och det blir likvärdigt för alla 

elever. Givetvis måste man som lärare vara flexibel och lägga mer tonvikt på vissa 

aspekter som är viktigare för eleven. Själva samtalet är för eleven så det ska också 

vara för dens skull att man går in lite djupare på något problem hos eleven. 
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6.5 Framtida forskning  

 

Framtida forskning skulle kunna vara om undersökningen riktas mer mot elevens 

sociala välbefinnande under utvecklingssamtalet med fokus på att få eleven att må 

bra både utanför och i skolan.  Jag anser att studieresultatet kan blir bättre om eleven 

mår bra. En annan studie som kan göras är att man inriktar sig på samtalsledarens 

tillvägagångssätt att upptäcka eventuellt problem under utvecklingssamtal.  
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BILAGA 1 
 

 

 

Skriv i en berättande text utifrån dina egna upplevelser, inga Ja eller Nej svar utan 

berättelser. 

 

 

 Berätta hur du upplever utvecklingssamtalets innehåll när det gäller betyg, d 

v s prestation. Ge exempel. 

 

 

 

 

 

 

 Berätta hur du upplever utvecklingssamtalets innehåll när det gäller sociala 

relationer och välbefinnande. Ge exempel. 

 

 

 

 

 

 

 Berätta hur du upplever utvecklingssamtalets betydelse för din fortsatta 

utveckling. Ge exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 Berätta vem du upplever bestämma utvecklingssamtalets innehåll och 

uppläggning. Ge exempel. 



 

 


