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ABSTRAKT 

 

Utvecklingssamtal, är det ett samtal eller ett betygsreferat? Upplevs 

utvecklingssamtalen olika av elever och lärare? Syftet med min studie var 

att ta reda på hur elever och lärare upplever sina utvecklingssamtal. Genom 

att använda kvalitativ intervjuform gavs jag då möjligheten att försöka 

förstå både elevernas och lärarnas syn på utvecklingssamtal. Av studien 

framgår att många av de intervjuade eleverna ansåg att de ville ha fler men 

kortare utvecklingssamtal. Eleverna och lärarna delade synpunkten att en 

bra relation är grunden för ett utvecklande utvecklingssamtal och att 

utvecklingssamtalet inte bara är ett betygsreferat. I resultatet framgår också 

att flertalet av de intervjuade eleverna och lärarna ansåg också att det är 

viktigt att ta upp de sociala relationerna. Men även trivseln i skolan skapar 

en god skolmiljö. Eleverna ansåg att lärarna var viktiga vuxna som kan 

jämföras med deras föräldrar. 
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Både elever och lärare ansåg att utvecklingssamtal är ett planerat samtal 

som skall hållas ostört och enskilt, där högt och lågt kan diskuteras.  

    Detta skapar enligt lärarna en chans till en bra relation till eleven men 

också till elevens föräldrar/vårdnadshavare. Eleverna ansåg däremot att när 

föräldrarna är med tenderar samtalet att hållas ovanför elevens huvud och 

det upplevs som negativt. 
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1 INTRODUKTION 

 

För mig som studerande, handlar läraruppdraget inte bara om lärande, utan 

också om de sociala relationernas nödvändighet. Då känns det avlägset att 

utvecklingssamtalet, som många elever uttrycker det, bara är ett ”betygsreferat” 

och att det endast skulle handla om betyg och mindre om trivsel, trygghet och 

relationer. Faktorer som dessa, anser jag vara en god grund att sträva mot och på 

så vis kunna nå sina egna uppsatta mål som elev. Under mina vfuperioder 

väcktes funderingar om utvecklingssamtalet eftersom jag fick närvara vid ett 

flertal. Som lärarstudent ingår även att lära sig att genomföra utvecklingssamtal 

med elever och elevens föräldrar/vårdnadshavare. 

 

Mitt främsta mål med studien är att lyfta fram vad elever men även lärare 

egentligen vill få sagt i sina utvecklingssamtal, samt att undersöka attityder, 

inställning, uppfattning och upplevelse till sitt utvecklingssamtal. 
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2 BAKGRUND 

I Skolverket(2001) finns det anvisningar som beskriver hur utvecklingssamtal är 

en del av lärandeprocessen samt att det finns två tydliga avsikter med 

utvecklingssamtal. Det ena är att föräldrar/vårdnadshavare skall få en bild av sitt 

barns utveckling socialt. Den andra avsikten är att eleven skall få information 

om hur de ligger till i förhållande till målen. 

 

2.1          Historisk tillbakablick 

 

 En historisk tillbakablick visar hur skola och hem genom åren från 1842 då den 

svenska folkskolestadgan tillkom(Johansson & Wahlberg Orwing, 1993) har 

skolan genomgått många förändringar och skolutredningar. 1957 kom ytterligare 

få en ny undervisningsplan där det framgår att det var lärarens skyldighet att ge 

information till föräldrarna hur skolarbetet gick för eleven(Johansson & 

Wahlberg Orwing, 1993). I SOU 1961:30 står det att föräldrarna och skolan 

skulle kunna ha en ”muntlig information” för att få till stånd ett möte. Ända 

fram till 1971 var det hemmens uppgift att ta kontakt på åhörardagar, 

klassmöten som skolan anordnade. Detta för att föräldrarna skulle ha möjlighet 

att hålla sig informerade om sitt/sina barn/barns skolgång. Skolöverstyrelsen 

utvecklade riktlinjer för hur de muntliga kontakterna skulle kunna se ut. I 

läroplanen, Lgr 80, slogs det fast att skolan hade skyldighet att ta kontakt med 

föräldrarna till samtliga barn vid två tillfällen per läsår. Enligt Ellmin och 

Josefsson(1995) fanns det ingen information hur dessa kontakter skulle skötas 

eftersom fortbildningsinsatserna inom detta område var lågprioriterade och 

skulle skötas genom skolan och lärarna själva. I Lgr 80 beskrevs det även att 

samtal var en metod av konfliktlösning och en garanti för demokratins framtid 

och därför skulle den spridas genom skolans försorg. 



 6 

2.2  Utvecklingssamtal 

     

 

Utvecklingssamtalets grund är att fokusera framåt men blicka bakåt för att 

tydliggöra vad eleven och skolan kan utveckla och förändra(Ellmin & Josefsson, 

1995) Precis som Maltén(1998) skriver är utvecklingssamtalet ett tillfälle för 

både lärare och elev att dryfta vad som skett och tillsammans skapa en grund för 

studierna. Samtalet skall leda till att eleven tar mer och större ansvar för sin 

kunskapsutveckling(Ellmin & Josefsson, 1995). 

     De pedagogiska målen och kunskapsmålen som eleven skall nå upp till innan 

de lämnar skolan kan följas upp på olika sätt, ett av sätten är att ha 

utvecklingssamtal(Oddbjörn & Halle, 2001). 

     Eftersom gymnasieskolan är frivillig och att eleven under skolåren blir 

myndig är det inte alldeles självklart att förälder/vårdnadshavare är med på 

utvecklingssamtalen. Därför anses eleven vara mogen att själv ta ansvar för sina 

studier och prestationer. Efter 18-årsdagen är det upp till eleven att själv 

informera sina föräldrar. 

 

Utveckling kan ha flera betydelser(Kihlbaum m.fl. 1995) antingen från något 

sämre till bättre eller enkelt till mera komplicerat. Elevens mognad förs fram 

som ett av argumenten till utveckling. Det är en process som pågår hela tiden. 

Framför allt hävdar författarna att dialogen mellan elev, förälder och lärare är 

centralt i samtalet. Samtalet skall vara engagerande och stimulerande för alla 

parter.  

 

I näringslivet genomförs också utvecklingssamtal, måldialoger där samtalet 

delas upp två delar. En del är målsättningssamtal och det andra är resultatsamtal. 

Syftet med samtalet är att föra en diskussion om arbetet och om samarbetet på 

arbetsplatsen. Utvecklingssamtalet gör att medarbetaren känner sig delaktig och 

kan påverka sitt arbete men även få chans att påpeka förbättringar på arbetet 
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såväl som på ledarskapet. Motivation, kommunikation och interaktion gäller 

som sporre både i arbetslivet och i skolans värld.  

Medarbetaren får på det här viset en uppföljning av dennes arbetsinsats och 

utvecklingssamtalet kan hjälpa till att utveckla sin yrkeskompetens(Valpola, 

2006).  

 

Sammanfattningsvis visar dessa texter att utvecklingssamtal är ett bra 

pedagogiskt verktyg att lotsa eleven/medarbetaren framåt i sin kunskapsprocess 

och sociala interaktion. Att blicka både framåt och bakåt främjar ambitionen att 

till slut nå sina uppsatta mål.  

 

2.3               Skolverkets normer för utvecklingssamtal 

I Skolverkets allmänna råd(2004) fastslås att: 

      ”Syftet med utvecklingssamtal är att ge en bild av elevens skolsituation i 

dess helhet och att främja elevens utveckling.(….)  Lika viktig är dock andra 

delar som inte är relaterade till ämneskunskaper eller utgör 

betygsunderlag. Som exempel kan anges elevens ambition, arbetsförmåga, 

uppträdande, uppmärksamhet, samarbetsförmåga, kreativitet, självbild, 

sociala utveckling och hur eleven upplever och trivs i skolmiljön.” 

 

I dagens skola skall lärare både vara kreativa och reflekterande, arbeta 

problembaserat, och med erfarenhetsbaserade uppgifter. I och med den nya 

pedagogiken finns individuella studieplaner och utvecklingssamtal(Egidius, 

2003). Utvecklingssamtalet är då en möjlighet för eleven och föräldrarna att få 

till stånd ett möte med mentorn för att samtala i lugn och ro. Samtalet bygger på 

lärarnas skriftliga omdömen i de olika kurserna och samtalet skall vara i ett 

utvecklande syfte. Enligt Skolverket(2004) bör ett utvecklingssamtal vara en 

dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om elevens fortsatta utveckling. 

Samtalet bör även klargöra vad var och en kan bidra med. Endast sakliga 

bedömningar skall ges om eleven och elevens lärande och inte värderingar av 

elevens personliga egenskaper. 
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I gymnasieförordningen 2000:219 kap 7, 19 § står det ”minst en gång per termin 

skall rektorn se till att eleven skall ges en samlad information om elevens 

kunskapsutveckling och studiesituation(utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet 

skall genomföras med den individuella studieplanen som grund. I fråga om 

elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall även 

vårdnadshavarna få sådan information som avses i det första stycket” 

(Utbildningsdepartementet, 1992a). 

 

2.4              Lpf 94 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, under avsnitt 2.5 Bedömning 

och betyg står det följande riktlinjer: 

     ”Läraren skall fortlöpande ge varje elev information om elevens 

utvecklingsbehov och framgångar i studierna, i gymnasieskolan (…) 

samverka med hemmen och informera om elevens skolsituation och 

kunskapsutveckling och redovisa för eleverna på vilka grunder 

betygssättningen sker”. 
 

2.5           Policydokumentet 

Under 2009 har ett nytt policydokument arbetats fram och tagits i bruk på den 

aktuella gymnasieskolan som studien gjorts på. Den har utarbetats av alla 

arbetslagsledare. Lärarna (fem av sju) talar om att det nya dokumentet kan ge 

struktur åt samtalet. Policydokumentet är tänkt att vara en kvalitetshöjande 

faktor och är central för elevens studier och avgörande för kontakten med 

hemmet. I dokumentet står följande om syftet; 

 

”Utvecklingssamtalen är till för att stödja elevens kunskapsmässiga och 

sociala utveckling. Detta görs genom att elev och mentor tillsammans 

strukturerar personliga mål med utbildningen på (...) samt att hjälpa eleven 

att utveckla strategier för att uppnå dessa. Avsikten är att öka elevens 

ansvar, inflytande och motivation. Utvecklingssamtalen syftar också till att 

utveckla kommunikationen och samarbetet mellan elev, mentor och hem( 

sid1.).  

 



 9 

I dokumentet står det om innehållet i utvecklingssamtalet och fokus på samtalet 

skall vara att ge en samlad och övergripande bild av elevens studiesituation, 

kunskapsutveckling och planering för framtiden därutöver ges betygsinformation av 

undervisande lärare i varje enskilt ämne (sid1). Det finns anvisningar hur samtalet 

skall genomföras och vilken längd det skall ha och vilken som är mentorns 

uppgift. 

 

Utvecklingssamtalet skall avsättas till 30 minuter per termin och då deltar elev, 

mentor och förälder/vårdnadshavare om eleven inte är myndig. Samtalen skall 

genomföras under november månad på höstterminen och i april under 

vårterminen. Känslig information lämnas inte vidare utan samtycke från 

vårdnadshavare eller myndig elev. Mentor skall föra minnesanteckningar och 

gås igenom vid slutet av samtalet och undertecknas av alla deltagarna som sedan 

får var sin kopia. 
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3 SYFTE 

Studiens syfte är att få en förståelse hur upplevelsen av 

utvecklingssamtalet kan vara hos elever och lärare.  
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4 METOD 

 

Metoden jag kommer att använda är en kvalitativ ostrukturerad intervjuform 

utan skrivna frågor. Förutom ett informationsbrev som övergripande beskriver 

vad intervjun skall handla om(Dimenäs,2006), se bilaga 1, kommer jag inte har 

några skrivna frågor. Dessa intervjuer är inspelade på bandspelare där jag fått 

tillåtelse från respondenten att göra det. Inspelningar har jag sedan bearbetat var 

för sig genom att lyssna på åtskilliga gånger. Jag har transkriberat intervjuerna 

och nogsamt antecknat elevintervjuer och lärarintervjuer var för sig, vilka 

likheter och skillnader elever och lärare har för upplevelser av sina 

utvecklingssamtal. Fokus för intervjuerna innefattar upplevelsen och vad de vill 

att utvecklingssamtalen skall handla om, vad de vill att utvecklingssamtalet leda 

till och vad de uppfattar är positivt och vad de uppfattar negativt. Intervjuerna 

omfattar både gymnasieelever och gymnasielärare på en skola i Kalmar 

kommun. Jag har intervjuat sju stycken elever och sju stycken lärare på två olika 

yrkesinriktade program. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

 

Den kvalitativa forskningen som jag kommer att använda i den här studien över 

elever och lärares upplevelse av sitt utvecklingssamtal har jag valt att undersöka 

vad elever och lärare upplever och genomgår i sina respektive utvecklingssamtal 

då med den kvalitativa forskningsintervjun som verktyg(Carlström, 2006). Att 

genomföra en ostrukturerad intervju med öppna frågor och med vad, varför och 

till sist hur – frågor skapar möjlighet för respondenten att uttrycka sig fritt ur 

hjärtat för mig som intervjuare. Eftersom den kvalitativa forskningen inte i 

första hand söker efter mätbara eller statistiska resultat utan den söker förståelse 

för ett fenomen. Den kvalitativa forskningsintervjun utgår inte heller ifrån att det 



 12 

inte finns någon objektiv verklighet som kan mätas med siffror och statistik 

(Svensson, Starrin, 1996). Mitt mål med den kvalitativa studien är att beskriva 

människors upplevelser, känslor och erfarenheter så som de själva upplever sin 

situation(Widerberg, 2002). Utgångspunkten i den kvalitativa forskningen är den 

subjektiva upplevelsen av ett fenomen eller en händelse, vilket är beroende av 

det historiska och kulturella sammanhanget. Generellt uttryckt beskriver den 

kvalitativa studien människan och hennes värld (Ely m fl 1991). Det ger även 

mig som intervjuare möjlighet att försöka förbise min egen förförståelse och gå 

in i intervjun med öppet sinne (Thurén, 1991). Här gäller att förstå varje 

människas tankar och funderingar är beroende på hans eller hennes 

sociokulturella kontext.  

 

En fördel med den här typen av intervju är att det ger mig som intervjuare frihet 

att följa upp svaren i olika vinklar utifrån mitt syfte och inte följa upp 

information som inte hör till ämnet. Nackdelen kan visserligen vara att jag av 

misstag missar någon följdfråga och därmed gå miste om värdefull information 

till studien. Därför användes en bandspelare att spela in samtalen, där jag fått 

tillstånd av respondenten att göra detta. Innan intervjun samtalade vi 

tillsammans igenom vad som är viktigt för den här intervjun för att rätt fokus 

skulle komma fram. 

”I den kvalitativa forskningen har forskaren i stället ett inifrån perspektiv 

genom på att ofta mera flexibelt sätt söka tolka och förstå hur människor 

upplever verkligheten. Här står alltså människors subjektiva upplevelser av 

verkligheten i fokus.” (Carlström, Hagman 2006 s. 126) 

 

I den kvalitativa intervjun lyssnar forskaren till människors erfarenheter som 

berättas med egna ord. Respondenterna måste ges tid att tänka efter, förklara sig 

och att berätta. Förmågan att bygga upp ett samspel där samtalet är i fokus är av 

största vikt eftersom det rör sig om ett utbyte mellan två personer med ett 

gemensamt intresse. Den intervjuades omvärld, åsikter och synpunkter är en 

möjlighet att lära sig av. Miljön för intervjun skall vara lugn, respondenterna 
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skall kunna tala ostört och inte störas av telefoner, dörrknackningar eller annat 

som kan påverka koncentrationen (Carlström, 2006). För att intervjun skall vara 

väl genomförd är det av största vikt att jag talar om vilka regler som gäller vid 

den formen av intervjuer.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

I undersökningsgruppen ingår elever och lärare på den aktuella gymnasieskolan 

som ingår i studien. Innan intervjuerna kunde bli till verklighet tog jag kontakt 

med skolan som ingick i min studie för att kunna göra ett urval. Dessa 

slumpmässiga urval genomfördes på skolan med hjälp av klasslistor. Eftersom 

jag inte känner eleverna eller lärarna fick jag tillgång till klasslistor i de aktuella 

programmen jag valt ut och genomförde därefter ett urval på sju elever och sju 

lärare. På klasslistorna valde jag första och sista personerna på ett program och 

andra och nästsista personerna på det andra programmet. Eleverna jag intervjuat 

gick i årskurs två och tre. Jag har intervjuat lika många män som kvinnor. För att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och avspända gjordes intervjuerna 

där respondenterna ville att den skulle genomföras. För att undvika några 

störande moment gjordes intervju avskilt, utan telefoner eller i ett rum där det 

inte passerar någon. Avskildheten innebär också att deras anonymitet skyddas. 

 

”Att utföra intervjuer på informanternas arbetsplats kan alltså ge 

helhetsintryck, upplevelser för informanter som kan bilda en värdefull 

bakgrund både för intervjuerna och den efterföljande analysen”   

                                                             (Widerberg 2002 s. 106)  

 

 

. 
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4.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Studiens tillförlitlighet i det här fallet gäller flera tolkningar eftersom det är både 

lärare och elever som svarar på samma frågor. Det är alltså olika perspektiv på 

respondenternas upplevelser(Kvale, 1997). Trovärdigheten är att jag som 

intervjuare lyssnar och för anteckningar, det respondenterna nämner på 

ljudupptagningen. Alla intervjuer jämförs sedan på likheter och skillnader. 

Elevernas åsikter för sig och lärarnas för sig för att tydligt få fram deras olika 

perspektiv på upplevelsen av deras respektive utvecklingssamtal. Studien 

kommer även att redovisa konsensus på upplevelser och uppfattning, men inte 

föreslå några förslag hur dessa skulle kunna användas utan bara som ett 

diskussionsunderlag för eventuell vidare undersökning av området. 

 

Eftersom jag inte är van intervjuare så kan metoden anses osäker. 

Intervjuformen är ostrukturerad och med öppna frågor vilket kan ge svårigheter 

för mig som intervjuare att bearbeta alla svar rätt. Att behålla rätt fokus och bara 

ta med det som svarar utifrån mitt syfte, att finna nyckelord som är 

gemensamma för både lärare och elever och utelämna annat. Att utföra del - 

analyser för att slut komma fram till en slutlig analys är en del som kräver 

kunskap av mig som utför studien. 

 

 

 

5 Etiska principer 

 

Enligt Vetenskapsrådets utarbetade vetenskapsetiska principer och regler ska 

hänsyn tas till fyra kriterier i utformningen av en studie. 

     Innan intervjun skickades det ut ett informationsbrev med instruktioner hur 

intervjun skulle genomföras på ett säkert sätt. I brevet, se bilaga 1, förklaras 

betydelsen av de forskningsetiska principerna intervjuaren skall förhålla sig till. 

Brevet beskriver även de rättigheter respondenterna har innan, under och efter 



 15 

intervjuns genomförande. I det här fallet de forskningsetiska principerna som 

gäller inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet 

 - innebär att deltagandet är helt frivilligt och de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Jag informerade hur intervjun skulle utformas och visade 

informationsbrevet där all nödvändig information står. Eleven/läraren fick välja 

ställe där intervju skull äga rum. 

Samtyckeskravet 

  - innebär att ett samtycke till medverkan måste finnas och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan utan att det blir negativa följder för respondenten. 

Eftersom alla elever är över 18 år och myndiga kan de bestämma själva över 

deras medverkan i studien eller inte. 

Konfidentialitetskravet 

 - innebär att uppgifterna som respondenten lämnar, inte på något vis kan 

härledas tillbaka till denne. För att anonymiteten skulle kunna säkerställas har 

utskrifter endast märkt med elev 1, elev 2 osv. Detta för att inte identiteten 

skulle kunna röjas. 

Nyttjandekravet  

 - materialet som samlas in kommer enbart att användas till denna studie och 

därefter förstöras när tolkningarna är genomförda. 
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6. RESULTAT 

Resultatet kommer att redovisas i kategorier som beskrivs som följer: 

Förväntningar, farhågor, vad ska utvecklingssamtalet handla om, vad 

utvecklingssamtalet ska leda till, vad som är positivt och vad som är negativt 

med utvecklingssamtalet.  

     Både lärarnas synpunkter och elevernas synpunkter sammanfattas under 

dessa kategorier utan inbördes ordning. Citat kommer också att användas också 

för att understryka respondenternas svar. 

     Jag kommer att använda orden mentor och lärare i texten men betydelsen är 

densamma. Mentorn är den som genomför utvecklingssamtalen med eleverna. 

 

6.1  Upplevelsen av utvecklingssamtalen hos eleverna 

Elevernas upplevelser och synpunkter sammanfattas i några kategorier jag 

kommit fram till som stämmer överens mellan eleverna. 

 

6.2  Förväntningar 

 

Merparterna av (fem av sju) eleverna hade förväntningar om att kunna samtala 

om allt med sin mentor, då speciellt om hur de trivs i skolan och vad eleverna 

skulle vilja ändra på, hur skolmiljön är och bara ”allmänt prat” – alldagliga ting 

som händer i deras liv. Dessa elever vill att deras mentor skulle kunna kännas 

som en förälder fast i skolan. De övriga (två) ville absolut inte att deras lärare 

skulle ha kännedom om deras privatliv de ville bara att sitt utvecklingssamtal 

skulle handla om betyg och inget annat. 

”Jag vill att min mentor ska vara en som man kan prata med allt om.” 

”Hon ska vara liksom vara en förälder i skolan.” 

”Jag vill inte att min lärare ska vara en som vet allt om en.” 

”Mentorn har inte med mitt privatliv att göra.”  
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6.3   Utvecklingssamtalets innehåll 
 

Eleverna upplever att omdömena som mentorn läser upp på utvecklingssamtalen 

kunde vara mer personliga och inte av den allmänna karaktär som de skrivs in i 

Dexter, det är skolans interna system. Med personlig menar eleverna att de 

skulle kunna upplevas att läraren skriver enbart om henne/honom. En lärare som 

vet var eleven brister och har sina förtjänster och beskriver detta med egna ord 

skulle upplevas som äkta och engagerat. Alla elever utryckte att de upplevde 

sina mentorer som trygghet och att de kunde använda sitt utvecklingssamtal till 

att dryfta både det som var svårt om de ville, men även det positiva. 

 

”Det verkar som de utgår från någon sorts mall av något slag och det är 

ganska trist, Jag vill att de ska ha tänkt till just om mig.” 

 

6.4 Utvecklingssamtalets syfte 

 

Omdömena upplevs som mallar – vilket det också i själva verket är. Att mentorn 

tar upp andra lärares omdömen upplevs även som kortfattade. Eleverna vill ha 

mer omfattande information hur de skall kunna vidare i sina studier, komma 

förbi sina egna uppsatta mål och kanske få ett högre betyg. Därför vill eleverna 

ha egna ord och beskrivningar av sina lärare hur de skall avancera i specifika 

ämnen för att det skall upplevas riktigt. Mentorn kan inte förklara den vägen om 

det inte gäller ämnen som mentorn undervisar i själv. 

”Jag vill veta mer exakt vad jag ska göra för att förbättra mina betyg men 

det får jag inte eftersom min mentor inte kan annat än sina egna ämnen.” 

 
 

6.5  Positivt om utvecklingssamtalet 
 

Eleverna (sju av sju) hävdade att det var endast under utvecklingssamtalet de 

kunde tala ostört med mentorn under en längre stund. De visste att de kunde 

knacka på arbetsrummet när de ville men att det bara kunde bli kortfattade 
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samtal eftersom det kan vara fler elever på kö eller att det är en annan lärare inne 

på rummet samtidigt. Då blir det svårare att tala om privata saker. 

”Det är då man kan prata om allt man vill utan att andra lyssnar eller 

stör.” 

”Man kan sitta ifred.” 

”Då är det bara jag och mentorn.” 

”Alltså- ingen annan hör.” 

 

 

 

 

6.6 Negativt om utvecklingssamtalet 

 

Övervägande del av eleverna (fyra av sju) talade under samtalet om att 

utvecklingssamtalet det är för mycket fokus på betyg och mindre tid las på att 

samtala om hur eleven trivs i skolan eller i klassen. Lärarna tycker inte om att 

höra kritik om sina kollegor enligt eleverna. 

”Det är alldeles för mycket tal om betyg och alldeles för lite om trivsel, 

klassen och andra lärare i övrigt.”  

Under utvecklingssamtalet vill eleverna kunna både lätta sitt hjärta om sina 

klasskompisar men även lärare. 

”Om jag tar upp något som kan vara negativt om någon annan lärare så är 

jag rädd att det kommer tillbaka på mig själv.” 

 En elev (en av sju) upplevde att eleven inte fick gehör för de anmärkningar som 

sagts. 

”Jag får aldrig någon som helst respons på mina klagomål eller förslag till 

förbättringar som framförts till min mentor”. 

 

Sammanfattningsvis har eleverna fokus på relationer, att relationen med sina 

lärare, mentorer fungerar och är bra. En faktor som visar på detta är elevernas 

behov att känna trygghet i skolan och att de kan tala med sina lärare och 

mentorer om det som känns angeläget.  
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7 UPPLEVELSEN AV UTVECKLINGSSAMTALEN HOS LÄRARNA 

Lärarnas gemensamma upplevelser och synpunkter sammanfattas i olika 

kategorier här nedan för att tydligt åskådliggöras. 

 

7.1 Förväntningar 

Lärarna uttryckte sig i grunden positiva till att hålla utvecklingssamtal och de 

tycker om att samtala med både elev och deras föräldrar eller vårdnadshavare. 

Att i samtalet få möta deras inställning till skola och hur studiesituationen ser ut 

för eleven. En av skolans uppgift ansåg övervägande del (sex av sju) av lärarna 

var att utvecklingssamtalet skulle handla om vägar till lärande. Lärarna anser 

därmed att de har ett vägledande förhållningssätt mot eleverna. 

Lärarna uttryckte även att det var viktigt att klargöra detta vid det första samtalet 

med föräldrarna redan i årskurs 1 för att undvika missförstånd. 

”Både eleven och föräldrar ska göras medvetna om att utvecklingssamtalet 

skall handla om vägar till lärande som vi förmedlar.” 

 

7.1.2  Farhågor 

En lärare uttryckte farhågor att utvecklingssamtalen ibland tenderar att bli ett 

samtal om dåtid. Med detta menade läraren att fokus kan flyttas till att tala om 

för eleven vad eleven skulle ha gjort istället för att visa på vägar till lärande. 

”Ibland tenderar utvecklingssamtalet bli ett retroaktivt samtal istället för ett 

utvecklande samtal.” 

 

7.1.3 Utvecklingssamtalets innehåll och syfte 
 

Det som lärarna angav vara en av de mest givande i utvecklingssamtalet var att 

det är ett planerat samtal som kan pågå utan att de blir avbrutna. Att samtala 

med eleven i lugn och ro om elevens hela studiesituation. Hur det går att studera 

hemma, i skolan och hur det fungerar med klasskamraterna vill lärarna att 
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samtalets fokus ska ligga på. Samtalets plats är av vikt framhåller lärarna som en 

del av samtalskvalitén. 

”Att få samtala ostört utan avbrott betyder mycket för samtalskvaliteten.” 

 

Alla lärarna vill att både elevens studiesituation och studieplan skall hållas 

levande under hela läsåret och inte bara en gång per termin som 

utvecklingssamtalen hålls.  

”Elevens studiesituation och studieplan skall vara levande inte bara för oss 

utan för eleven med.” 

 

Lärarna menar att detta görs eftersom den aktuella skolan har en relativt liten 

enhet så kan elever och lärare mötas under raster, på arbetslagsrummet eller till 

och från lektioner. Då förs det hela tiden informella samtal så problem, frågor 

eller annat som eleverna behöver få svar på kan på detta sätt besvaras.  

”Eleverna vill ha svar på både det ena och det andra och går med en hela 

tiden tills man är framme vid t ex arbetslagsrummet.” 

 

Lärarna påtalar att eleven söker bekräftelse både som person och elev. Ett 

förhållningssätt hos läraren som både är inbjudande och förtroendeingivande 

kan skapa denna känsla hos eleven. Många elever vill visa att de är duktiga och 

de vill visa upp sina kunskaper för lärarna hävdade(tre av sju)lärare. 

Självkännedom, självbild och social mognad hos eleven är en del av hur 

skolarbetet går men också hur lärarens skicklighet att se hur den specifika eleven 

vill bli bemött. 

 

”Många elever läser för oss lärare.” 

”Under åren som lärare har man förhoppningsvis utvecklat en 

fingertoppskänsla för hur olika elever vill bli bemötta.” 

 

7.1.4  Positivt och negativt med utvecklingssamtal 
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Att hålla ett utvecklingssamtal upplevs av de intervjuade lärarna som i grunden 

positivt men det är inställningen i stort som kommer an på hur samtalet 

utvecklas och leds menar (fyra av sju)lärare. Lärarna har fått KPT-dagar - 

kompetensutvecklingsdagar, arbetslagsmöten och storsamlingar som handlat om 

utvecklingssamtal för att öka på sin kompetens. 

”Det spelar ingen roll hur många policydokument som tas fram utan till 

syvende och sist är det mentorns och arbetslagets inställning och intresse 

som styr om man tycker utvecklingssamtal är viktigt eller ej.” 

        

Under intervjuerna framkom hos merparten av lärarna (fyra av sju) att det inte 

alltid är bra eller positivt när föräldrarna är närvarande. Det kan bli tvister 

mellan elev och förälder och det kanske inte kan lösas under samtalets gång. 

Mycket kan bero på enligt lärarna att föräldrarna inte är så insatta hur gymnasiet 

fungerar, med elevens ansvar för sina studier och att lärarna har en mer 

vägledande roll än i grundskolan. Samtalet kan präglas av föräldrarnas 

inställning både till skolan och till mentorn. 

”Det kan ibland uppstå konflikter mellan elev och förälder och då kan det 

bli svårt att få en trevlig stämning igen.” 

 

Både föräldrar/vårdnadshavare och elev kan under samtalet ha synpunkter på 

kollegor och/eller dennes undervisning, detta kan vara svårt att tackla för 

mentorn. Rådet som då lämnas är att då ta kontakt med den läraren eller rektorn 

för att reda ut situationen. 

”Jag vill helst inte höra klagomål på mina kollegor eftersom man hamnar i 

någon sorts medlarsits och då säger jag att de ska ta upp klagomålen med 

den det rör eller med rektorn.” 

 

Lärarna (tre av sju) tyckte det var trevligt att ha en pratstund med föräldrar och 

elev samtidigt för att då kunna lära känna dem lite grann och ge föräldrarna 

möjlighet till detsamma. 

”Jag tycker det är fantastiskt roligt att få träffa föräldrar, tiden springer 

iväg och man får hejda sig själv.” 
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Sammanfattningsvis upplever lärarna att utvecklingssamtal med eleverna och 

deras föräldrar är både trevligt och ett tillfälle att kunna skapa en bra relation. 

Lärarna anser också att det är bra att få hålla ett samtal i lugn och ro med 

eleverna utan att bli avbruten eller störd. Det är mycket administrativt arbete 

med att genomföra ett utvecklingssamtal där lärarna anser att ett samtal per 

termin är alldeles tillräckligt. 
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8 DISKUSSION 

I studien har jag försökt att ta fasta på elevernas likheter och lärarnas likheter i 

sina upplevelser av sina utvecklingssamtal. Eleverna och lärarna har mycket 

frispråkigt berättat för mig om sina specifika utvecklingssamtal. Intervjuerna har 

varit långa, omfattande och innehållsrika. Där har respondenterna fritt uttryckt 

vad de anser, känner och upplever inför och under sina utvecklingssamtal. För 

att kunna uppfylla mitt syfte har jag enbart valt det som varit specifikt uttryckt 

på informationsbrevet jag delat ut till deltagarna vid tidigare tillfälle för att alla 

deltagare skall komma förbereda sig till intervjutillfället (se bilaga 1). Eftersom 

jag är ny i skolans värld och skall arbeta efter Skolverkets riktlinjer ville jag 

undersöka hur lärarna genomför och vad de anser om utvecklingssamtal. Likaså 

ville jag ta reda på vad eleverna upplever och anser om detsamma.  

 En intressant insikt jag kommit fram till i studien är att lärarens inställning 

huruvida utvecklingssamtalet är viktigt eller inte lämnar avtryck hos eleverna. 

Naturligtvis finns det lika många förklaringar som det finns lärare. Men ändå, är 

läraren intresserad av att kunna få en god relation och kan ha ett samspel med 

sina elever är dock en förklaring att visar läraren intresse så får man kontakt med 

eleven. 

 

 

 I samtalen med eleverna framkom att mentorn är en trygghet och en viktig 

vuxen i skolan och som ett viktigt komplement till sina föräldrar. Under 

samtalen har elevens förväntningar och farhågor både på utvecklingssamtalet 

och på mentorn som person framkommit. Att uppleva en bra relation och känna 

förtroende till sin mentor är en förutsättning till ett bra utvecklingssamtal 

(Valpola, 2006). Eleverna hävdade att betygen känner de ändå till i alla olika 

ämnen, de har oftast ”hum om var de ligger” så det känns inte lika viktigt att ta upp. 

Det upplevs bara som en repetition. En elev tyckte dock att betygsdiskussionen 
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var orsaken till att eleven ville delta på sina utvecklingssamtal annars undvek 

eleven att ”gå på sina utskällningssamtal”. Eleven berättade för mig att det alltid 

varit besvärligt att gå på utvecklingssamtalen eftersom ”lärarna alltid talar om vad 

jag skulle ha gjort istället för hur jag kan komma vidare”. 

Omdömena som mentorn går igenom känns som ett osäkert moment och 

opersonliga. Eleverna vill att omdömena skall vara riktade specifikt till själva 

och inte efter en mall. Eleverna uttryckte ”om det är något med ett annat ämne än det 

som mentorn har, vad kan mentorn göra åt det mer än bara nämna det?”.  

  

Vad jag kommit fram till under samtalen med lärarna är att de vet vad 

utvecklingssamtalet skall handla om och vilka krav som ställs på dem både från 

elever, föräldrar/vårdnadshavare men även Skolverkets krav(Skolverket, 2004). 

Lärarna är medvetna om att den sociokulturella kontexten som eleverna har och 

att det spelar en viss roll hur deras skolgång skall bli. Kommer eleverna från ett 

hem där det finns en viss studievana och medvetenhet hos 

föräldrarna/vårdnadshavarna att skolan är viktig avspeglar sig detta hos 

eleverna. Uppkommer det svårigheter har skolan medel att möta eventuella 

motgångar.  

Lärarna upplevs måna om att ha en god relation till sina elever och de ansåg att 

det var särskilt viktigt i de två första årskurserna. Då är eleverna osäkra på vilka 

krav som ställs på dem som individ och som elev i gymnasieskola. I den sista 

årskursen är eleverna ”hemtama” som en lärare uttryckte det. I och med detta 

förändras även relationen och behovet av stöd, hjälp kan också förändras i takt 

med tiden. 

Lärarna menar att utvecklingssamtalets art förändras även ju äldre eleverna blir. 

Utvecklingssamtalen blir summerande och framåtblickande till livet efter 

studenten. 
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Eleverna och lärarnas synpunkter på utvecklingssamtalet sammanföll till stor del 

med en stor skillnad att en större andel eleverna ville ha fler men kortare 

utvecklingssamtal, då lärarna tyckte det räckte alldeles tillräckligt med en gång 

per termin med tanke på den stora arbetsbördan som läggs på planeringen av 

dessa. 

 

Lärarna förklarar att det blir orimligt att få till stånd sådana möten med 

föräldrar/vårdnadshavare mer än en gång per termin. 

Förberedelser är oerhört viktigt, det hävdar författaren Inger Öhlmér i sin bok, 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan,(2006) att både förälder, elev 

och lärare tjänar på detta. Men det kräver också tid och kunskap och en del 

föräldrar har inte de möjligheterna eller vet om de krav och förväntningar som 

ställs på dem för att kunna engagera sig i sitt barns skolgång. Men det är skolans 

skyldighet att ge dessa föräldrar verktyg att kunna göra det enligt författaren. 

 

Tankar jag haft under studien har varit, den ena delen, att samtalstiden som 

eleverna eftersöker är en planeringsaspekt mer än en tidsaspekt för att kunna 

samtala mer med eleverna. Alla parter är överens om att om man ska kunna 

känna förtroende för varandra är det samtal med varandra som skall komma till 

stånd. Både lärare och elever behöver tid att lära känna varandra. Att utnyttja 

den tid som faktiskt finns schemalagd, mentorstiden finns då som möjlighet. 

Eleverna tryckte på att mentorstiden ”bara är en tid på schemat” men utnyttjas 

alldeles för lite. 

 

Den andra delen som både elever och lärare ansåg var att ett planerat och ostört 

samtal kan vara mycket givande. De hävdade att det var då man kunde utbyta 

förtroende med varandra. Eleverna å sin sida ansåg att om man skulle vara 

förtroliga skulle inte föräldrarna/vårdnadshavarna vara med på 
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utvecklingssamtalet eftersom de kunde lätt ta över samtalet och eleven glöms 

bort eller också ”pratas det över huvudet” på eleven. 

 

Lärarna hävdade å sin sida att när föräldrarna är med kan det uppstå konflikter 

mellan eleven och föräldrarna/vårdnadshavarna som kan vara svårt att reda ut 

under samtalet. Men mest är samtalen trevliga och lugna. 

     Sammantaget anser merparten av eleverna och lärarna att utvecklingssamtalet 

är en av skolans viktigaste delar. Det är då man kan skapa förståelse för 

varandra och det är viktigt eftersom oftast är mentorn med alla tre gymnasieåren 

och därmed en viktig vuxen och förebild. 

 

Elever och lärares samspel kan vara ett viktigt inslag för hur elevens trivsel på 

gymnasieskolan skall komma att bli. Läraren som både en annan vuxen och 

förmågan att skapa ett positivt klimat på lektionerna och som förebild är viktiga 

åsikter eleverna framförde. 

    Det nya policydokumentet kan vara ett kvalitetshöjande instrument i sig, men 

det krävs då att lärarna följer anvisningarna som dokumentet anger och inte 

väljer att strunta i det. I och med det nya policydokumentet kan eleverna få 

likvärdiga utvecklingssamtal där innehållet är detsamma oavsett lärarens 

inställning till utvecklingssamtal.  
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BILAGA 1 

 

Hej! 

 

Tack för att du ställer upp på intervju/samtal, det är mycket värdefullt för mig. 

 

För att du ska känna dig förberedd inför vårt samtal om utvecklingssamtal vill 

jag på detta sätt informera dig om hur jag ska gå tillväga. 

 

Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna som gäller inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och dessa är: 

 

1. Informationskravet – det innebär att jag informerar dig om att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du har rätt att avbryta din medverkan. 

2. Samtyckeskravet – jag behöver ha ditt samtycke till din medverkan och 

du kan självständigt när som helst välja att avbryta din medverkan utan att 

det blir negativa följder för dig. 

3. Konfidentialitetskravet - det innebär att de uppgifter du lämnar till mig 

inte på något vis kan härledas tillbaka till dig. Du kommer att vara helt 

anonym. 

4. Nyttjandekravet – materialet jag samlar in kommer enbart att användas till 

detta examensarbete. 

 

 Efter mina intervjuer kommer jag att sammanställa materialet och kategorisera 

svaren för att sedan komma fram till någon slutsats eller konstaterande. 

 

Fokus kommer att ligga på ”upplevelsen av ditt utvecklingssamtal”, det du håller 

med dina elever/lärare. 

Vad är dina förväntningar och dina farhågor kring samtalssituationen och vad 

vill du att utvecklingssamtal ska handla om, vad vill du att det ska leda till, vad 

är positivt och negativt. 

 

Vårt samtal är beräknat att ta ca 50-60 minuter. 

 

Tack! 

 

Erika Haraldsson 

 

 
 

 

 


