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ABSTRAKT 

Utvecklingssamtalet har idag en given roll i samarbetet mellan hem och skola. Ändå 

noterades under min lärarpraktik att många upplever mötet som intetsägande. Denna 

studie vill undersöka hur parterna i samtalet lärare, vårdnadshavare och elever upplever 

kvaliteten på samtalet och försöka finna vilka faktorer som påverkar kvaliteten. Ett antal 

enkätintervjuer har här sammanställts i ett försök att få mera kunskaper. Resultaten 

stämmer väl med tidigare forskning att lärarnas alltmer administrativa uppgifter och 

avsaknad av samtalstekniker spelar en avgörande roll för samtalets upplevda kvalitet.  
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1 INTRODUKTION 
 

 

För många människor har kanske ett samtal med en lärare blivit avgörande 

för deras framtid. Enligt skollagen 10 kap.12§ (SFS 2010:800) är 

utvecklingssamtalet, som sker minst en gång per termin, det enda organiserade mötet 

mellan skola, vårdnadshavare och en enskild elev. Alltså är det ett utmärkt tillfälle 

för läraren att bekräfta att skolan har sett eleven och noterat utveckling och 

prestationer. Som lärare bör man inse att det ofta är viktigare hur man uppfattas än 

vad man faktiskt säger, inte minst vid utvecklingssamtal.  

Hur upplevs då kommunikationen av de inblandade parterna? Blir det tre 

olika versioner av vad som egentligen sas på mötet och vad blir då resultatet av 

mötet? Detta examensarbete kommer att handla om dels hur mötet uppfattas men 

också om kvaliteten på mötet och vilka faktorer som påverkar kvalitén. 

”Jag vet att jag trodde att du förstod vad du tycker att jag sa, men jag är 

inte säker på att du fattade att vad du hörde inte var vad jag menade ”   

(Okänd upphovsman, ur Dahlkwist, 2012, s.44) 

Överallt där människor möts kommunicerar och samspelar vi med varandra, 

medvetet eller omedvetet. Under lärarutbildningen har vi pratat om hur skolan 

fungerar, olika pedagogiska modeller och att det är mycket viktigt att se eleverna.  

Samspelet mellan lärare, vårdnadshavare och elev är en viktig del av elevens 

utveckling och bör vara de viktigaste delarna är utvecklingssamtalet. Tillsammans 

med vårdnadshavare och elev skapar skolan där en plattform av överenskommelser 

för elevens fortsatta utveckling. Där förväntas läraren ge en professionell bedömning 

av elevens prestationer men också ha ett konstruktivt samtal om den sociala 

utvecklingen. Under min verksamhetsförlagda utbildningspraktik har jag observerat 

hur lärare, vårdnadshavare och elever kommunicerar med varandra och jag fick en 

känsla av att kommunikationen inte alltid når fram, inklusive under 

utvecklingssamtalen. Orsakerna kan vara flera men det borde finnas lika många 

möjligheter till att lyckas med utvecklingssamtal. 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel redovisar jag utvecklingssamtalets historik, vad 

utvecklingssamtal är och vad som gör ett bra samtal. Kapitlet innehåller även de 

inblandades olika roller, förutsättningar samt de teoretiska antaganden och tidigare 

forskning. 

2.1 Utvecklingssamtalets historik 

Om man tittar tillbaka i tiden i äldre skollagstiftning ser man att den svenska 

obligatoriska skolan tidigt funderade på hur vårdnadshavare skulle kunna medverka i 

elevens utveckling. Att eleven själv skulle medverka i utvecklingssamtalen har dock 

inte införts förrän de senare årtiondena.  

2.1.1 Att fostra människor 
Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) skriver att under 1940- och 1950-talet var 

vårdnadshavarens medverkan i skolan mycket begränsad och skolans enda krav var 

att skolan ska medverka till att främja en balans mellan elevens anlag och 

karaktärsegenskaper. Adelswärd m.fl.(a.a.) säger att utbildningssyftet vid denna 

tidpunkt var fokuserat på att ge alla elever samma utbildning. Allsidighet var 

ledordet för att möta framför allt industrins krav på formbarhet. Länge var den 

pedagogiska synen att elever bara kan utvecklas till en viss förutbestämd 

begåvningsnivå men under det revolutionära 1960-talet förändrades allt. Granath 

(2008) menar att man ville fostra människor som kunde reflektera över sig själva. 

Folk- och realskola blev en nioårig grundskola, gymnasiet och yrkesskola blev en 

integrerad gymnasieskola. Adelswärd m.fl.(1997) skriver att kraven ökade på att 

skolan skulle ha mer kontakt med vårdnadshavare där syftet var att informera om 

skolans arbetsmetoder och samtidigt få en bättre bild av elevens sociala miljö.  

2.1.2 Intresse för samtal 
Enligt Ellmin och Josefsson (1996) infördes direktkontakt mellan lärare och enskilda 

vårdnadshavare med Lgr 1969, där de skulle utbyta förtroenden under diskretion i 

skolans samtalsrum. Under de kommande årtiondena lades ännu mer betydelse av 

relationen hem och skola och kvartssamtalen infördes för kontakt, utvärdering och 

utveckling. Betyg för ordning och uppförande avskaffades 1970 och det föreslogs 

även att det enbart skulle lämnas betyg under vårterminen för årskurserna 8 och 9. 

Skolöverstyrelsen (1970) skrev att det skulle finnas ” en kontinuerlig kontakt mellan 

hem och skola för att kunna ge en så systematisk information som möjligt om 

elevens prestation och utveckling”(ASÖ 1970/ 71 nr 36). Den kontakten kom att 

kallas föräldrasamtal men blev mer känd som kvartssamtal och skulle hållas minst 

två gånger per termin. I slutet av 1970-talet ansåg en skolutredning (SOU 1977:9) att 

eleven skulle vara närvarande och delaktig vid samtalet vilket faktiskt inte hade varit 

ett krav tidigare. 
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Adelswärd m.fl.(1997) menar att 1970 talets diskussioner kring samverkan mellan 

hem och skola skulle komma att få stor betydelse för lärar-elev-föräldrasamtalens 

kommande status i skolan.  

2.1.3 Utvecklingssamtal ersätter kvartssamtal 
Adelswärd m.fl. (1997) skriver att snabba samhällsförändringar, större skolor och 

tilltagande invandring, befarades leda till kulturella och språkliga avstånd mellan 

hem och skola. Så när Lgr80 (1980) presenterades fick skolan tydligt ansvaret för att 

ta kontakt med vårdnadshavare och boka in kvartssamtal och skulle också bestämma 

agendan för samtalet. Kontakterna mellan hem och skola skulle därför syfta till att 

överbrygga avstånd och skapa helhetssyn och det enskilda samtalet mellan lärare, 

elev och vårdnadshavare, framställdes som det överlägset bästa instrumentet för 

kontakt (Adelswärd m.fl. 1997, s.29). När Lpo 94 infördes gick skolan från att ha 

varit regelstyrd till att bli målstyrd, säger Buckhöj- Lago (2001). Klassföreståndare 

ersattes av mentorer, stora klasser delades upp i mindre grupper med en mentor som 

ansvarig. Buckhöj- Lago (2001) menar att när lärarna fick mindre grupper och färre 

ämnen, behövdes en förändring av sättet att förmedla elevens kunskapsprocess i ett 

samtal med vårdnadshavare. Ellmin och Josefsson (1996) menar att i namnbyte från 

kvartssamtal till utvecklingssamtal ligger målsättningen att samtalets innehåll ska 

handla mer om elevens framtida möjligheter och utveckling än om bedömningar av 

det som redan gjorts. 

2.1.4 Nya tider 
Skolverket (2001) konstaterade att alltför många elever lämnar skolan med 

bristfälliga kunskaper och att allt fler elever är i behov av särskilt stöd. Redan 1998 i 

resultatet från skolverkets nationella granskning konstaterades att det saknades 

medvetna strategier för stödinsatserna till eleverna. Därför infördes 2006 individuella 

utvecklingsplaner (IUP). I Skolverkets kunskapsöversikt (2009) konstaterades dock 

att de genomsnittliga resultaten inom centrala ämnesområden har försämrats över tid 

sedan början/mitten av 1990-talet mätt mot nationella såväl som internationella 

studier. I förarbetet till den nya skollagen står att bedömningen (IUP) syftar till att 

identifiera elevers kunskaper för att beskriva starka och svaga sidor och ge ett bra 

underlag för att planera elevens fortsatta utveckling (proposition 2009/10:165). 

Detta leder oss fram till dagens situation och införandet av Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011). I Skolverkets allmänna råd (2012) står 

gällande om utvecklingssamtalet: 

• Ge förutsättningar för ett trepartssamtal mellan, elev, vårdnadshavare och 

lärare som präglas av respekt och förtroende mellan parterna samt, 

• Ge möjlighet till ömsesidig information mellan elev, vårdnadshavare och 

lärare så att samtalet bildar utgångspunkten för hur skolan ska främja 

elevens fortsatta utveckling (Skolverket, 2012, s.9). 
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I Skolverkets allmänna råd (2012) står också att skolan får ge skriftlig information 

om elevens skolgång även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. 

2.2 Vad är ett utvecklingssamtal? 

Ellmin och Josefsson (1996) menar att utvecklingssamtal handlar om elevens 

utveckling i olika avseeden. Eleven måste uppleva att han/hon duger efter sina egna 

förutsättningar och inte blir jämförd med andra I detta ska de vuxna i hem och skola 

vara ett stöd för eleven. Redegard (2006) skriver att utvecklingssamtalet är ett av 

skolan påkallat samtal, ett institutionellt samtal som skiljer sig från det vardagliga 

samtalet. Adelswärd m.fl. (1997) beskriver det som ett samtal som har ett i förväg 

bestämt innehåll, periodiskt återkommande, tydliga roller och deltagande parter, en 

av parterna leder samtalet och då samtalet är välkänt har det begåvats med ett namn i 

språkbruket, t.ex. utvecklingssamtal. Skolverket (2011) menar att syftet med 

utvecklingssamtalet är att det omfattar elevens kunskapsutveckling, där elev och 

vårdnadshavare får en mer samlad information om elevens skolsituation än vad 

enbart läraren har möjlighet att observera. Enligt skolverkets (2008) illustration är 

utvecklingssamtalet det centrala i relationen mellan skolans mål och individen. 

I bilden nedan ser man var någonstans i skolans arbete för läro- och kursplaner 

utvecklingssamtalet kommer in. 

 

Figur 1: ur ”att skriva skriftliga omdömen”, Skolverket 2008. 

I Skolverket (2011) står det att läraren vid utvecklingssamtalet ska upprätta en 

individuell utvecklingsplan tillsammans med eleven och vårdnadshavaren.  
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Utvecklingssamtalet består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. 

Dessutom ska samtalet tillsammans med vårdnadshavarens och elevens egna 

önskemål sträva efter ytterligare utveckling annat än kunskapsutveckling. I den nya 

läroplanen ska också de nya betygsmålen förklaras. 

Skolan ska klargöra för elever och vårdnadshavare vilka mål utbildningen har, vilka 

krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 

vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och 

arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och 

påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan (Lgr 11, 

s.8). 

Ellmin och Josefsson (1996) skriver att ett samtal kan bli utvecklande bara om alla 

parter upplever att de behövs och att samtalet berör dem. Adelswärd (1997) menar att 

bilden av det ideala samtalet fram till Lpo94 har varit svår att realisera. 

Kihlbaum Larsson och Vingren (1995) resonerar kring utvecklingssamtalets 

trestegsmetodik som avser insikt, utsikt och avsikt. Insikt handlar om att utgå från 

elevens egen vilja och motivation, utsikt bygger på att eleven känner till hur 

samhället fungerar och hur dagens studier ligger till grund för framtiden.  

Avsikt bygger på insikt och utsikt där eleven genom självinsikt motiveras till 

förbättringar. 

 

2.2.1 Parternas roller och bakgrundsfaktorer 
De tre parterna i samtalet har olika bakgrund och referensramar. Här försöker jag 

beskriva dessa roller och vilka bakgrundsfaktorer som läsaren bör ha i åtanke. 

• Läraren 

Hofvendahl (2006) definierar läraren som den förväntade samtalsledaren. För nya 

lärare kan det enligt Skolverket (2001) vara känsligt och upplevas som en press att 

prata om elever inför deras vårdnadshavare, särskilt om det man ska ta upp inte 

stämmer med vårdnadshavarens och barnets uppfattning. Läraren har ett stort ansvar 

när det gäller att bekräfta sakinnehållet för att undvika missförstånd (Tedgård 2010). 

En del lärare säger att det kan kännas obehagligt att visa sin oro över eleven kanske 

inte når de nationella kunskapsmålen. Andra lärare säger att det upplevs obehagligt 

när vårdnadshavare har alltför ambitiösa mål för sina barn (Oldbring 2001).  

Kihlbaum Larsson och Vingren (1996) menar att läraren omsorgsfullt ska förbereda 

hur budskapet ska framföras och hela tiden tänka på hur man blir uppfattad. 

En del lärare upplever att de då indirekt kritiserar vårdnadshavarna för deras dåliga 

uppfostran (Oldbring 2001). Redegard (2006) menar att läraren hamnar i ett dilemma 

med att föra problem på tal, och då använder kommunikativa strategier och inte 

pratar klartext vilket blir förvirrande för eleven och vårdnadshavarna.  
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• Vårdnadshavarna 

Hofvendahl (2006) skriver att många vårdnadshavare lägger ett raster från sin egen 

skolgång över sitt barns skolgång. Många av vårdnadshavarna i Oldbrings (2001) 

studie framför att de skulle vilja att utvecklingssamtalet hölls på någon annan plats 

än i skolan just för att inte återfå en eventuell negativ minnesbild av sin egen skoltid. 

En vanlig företeelse säger Adelswärd (1997) är att vårdnadshavarna ofta svarar på 

det underförstådda tilltalet och försvarar barnet och indirekt också sig själva. 

Buckhöj Lago (2001) säger att ett viktigt led i vårdnadshavarnas delaktighet är att de 

fått ta del av de underlag som ska användas i utvecklingssamtalet. 

• Eleven 

Eleven ska ju vara huvudpersonen i samtalet enligt Skolverket men är ofta den som 

känner sig mest utanför (Oldbring 2001). Samtalet ska ju handla om elevens 

prestationer och beteende som blir föremål för vuxnas granskning Redegard (2006). 

Några av de högstadieelever som intervjuades i studien säger att de skulle tycka att 

det var ganska skönt om läraren och vårdnadshavaren först hade ett samtal innan 

utvecklingssamtalet (Oldbring 2001). Redegard (2006) hävdar att majoriteten av 

eleverna är nervösa inför utvecklingssamtalet och beskriver rädsla för ett bedömande 

möte. Om inte eleven har några problem utan tvärtom verkar ha bra betyg får eleven 

ofta uppmaningen att fortsätta jobba på. Då skolan uppenbarligen inte kan finna 

några nya utmaningar skapar, detta en känsla av falsk trygghet hos eleven vilket 

senare kan leda till negativa resultat (Engström 2006). 

 

2.2.2 Vad gör ett bra samtal?  
Ellmin och Josefsson (1996) menar att samtal är kommunikation och den kan präglas 

av ömsesidighet och förtroende men kan också vara ensidig, dålig och rutinmässig 

och lämna deltagarna i en känsla av besvikelse och förvirring.  

Enligt Tedgård (2010) är det svåra i ett samtal inte att prata tydligt utan att kunna 

lyssna. Kihlbaum Larsson och Vingren (1995) menar att ett aktivt lyssnande med 

ögonkontakt och instämmande nickande aktiverar trots allt de flesta personer på ett 

mycket påtagligt sätt. Tedgård (2010) menar att för att vara en god lyssnare ska man 

framförallt vara en kortfattad talare och menar att det ofta är p.g.a. osäkerhet som 

talaren pratar för länge och blandar relevanta saker med irrelevanta. Buckhöj Lago 

(2001) menar att för att skapa förutsättningar för ett bra samtal ingår det att ha bra 

förberedelser. 
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Redegard (2006) säger att avgörande framgångsfaktorer för ett utvecklande samtal är 

lärarens relationskompetens, kommunikationsförmåga och självkännedom. 

Kihlbaum Larsson och Vingren (1996) föreslår samtaltekniker: 

• Empati är teknik som man gärna använder i terapeutiska sammanhang. Det är en 

form av medkänsla som man på olika sätt försöker förmedla till personen genom det 

man säger eller genom sättet att vara och reagera. 

• Gungning är en teknik som man ofta kan använda när man samtalar med en 
tystlåten elev. Man försöker då ställa en fråga i exakt rätt ögonblick, t.ex. om man 

hamnat inom ett område som verkar intressant. 

•  Cirkulär intervju den sista tekniken är när en person frågar ut någon annan, 
upprepar man i stort sett det sista som han/hon har sagt (Kihlbaum Larsson och Vingren 

1996, s.30-31).  

För att detta ska upplevas lyckat ställs stora krav på hur samtalet leds. Enligt Säljö 

(2000) är språket den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning. 

”Communication is a process of sharing experience until it becomes a common 

possession” som Dewey (1966, s.9) menar att först när man har hittat en samsyn 

uppstår ett samförstånd. 
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2.3 Teoretiska antaganden 

Detta avsnitt redogör för två perspektiv, sociokulturellt perspektiv och 

symbolisk interaktionistiskt perspektiv, som en lärare kan planera och utvärdera 

utvecklingssamtal efter. Von Tetzchner (2005) anser att teorier är olika sätt att 

betrakta världen. Ett teoretiskt perspektiv enligt författaren behöver inte alltid 

innehålla allt som en teori normalt innehåller, det kan räcka med grundläggande 

föreställning om verkligheten. Delar av perspektiv som i detta fall kan ses som 

verktyg medan perspektivet som en helhet kan ses som en hel verkstad. 

 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i den ryske psykologen Leontiev 

(Lev) Vygotsky (1896-1934). Sociokulturella idéer utgår från ett kulturpsykologiskt 

perspektiv på barns utveckling i sitt förhållande till sin omgivning. Här talar man om 

adressivitet och förväntningar på adressaten i jämförelse med andra perspektiv som 

ser kommunikation som sändare och mottagare. Individens sätt att uppfatta världen 

och agera i den har ett intimt samband med de omgivande sociala och kulturella 

mönstret. De sätt att tala, lösa och definiera problem som vi möter i vår omvärld, tar 

vi över och använder för eget bruk (Säljö, 2000, s.105).  

Dysthe (2001) menar att en viktig sida hos lärandet är att ”appropriera ordet”, att 

förstå och göra andras tankar till sina egna. Säljö (2000) menar att det som håller 

samman ett samtal eller en konversation är just att vi ger och tar enligt vissa 

gemensamma spelregler. I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och 

utveckling blir därför kommunikativa processer helt centrala, (Säljö, 2000, s.37). 

Gunnarsson1 menar att avgörande för om vi ska lära av varandra blir att dialogen 

bygger på ömsesidig respekt och att man hittar gemensamma värdegrunder. 

Språkspelet kan skapa en sociokulturell gemenskap redan innan samtalet börjar om 

man delar värderingar. Säljö menar att språket ses som ”en mekanism för att bildligt 

uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv” (2000, 

s.34).  

 

 

 

 

 

 

1) ur föreläsning Sociokulturella perspektiv av Gunilla Gunnarsson, Linnéuniversitetet 2012-01-16. 
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2.3.2 Symbolisk interaktionistiskt perspektiv  
 Trost och Levin (2010) menar att perspektivet har sin egentliga grund i Charles 

Darwins berömda bok om arternas uppkomst. Flera av de forskare som sägs ha 

utvecklat perspektivet var verksamma på Universitetet i Chicago i slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet (James, Dewey, Baldwin, Thomas, Mead, Blumer, 

Sundt, Simmel Cooley och Weber) där Mead oftast är den som förknippas med 

perspektivet, som är en utgångspunkt för en analys av den sociala verkligheten (Trost 

och Levin, 2010, s.12). Författarna hävdar att detta egentligen inte är ett perspektiv 

utan mer ett synsätt. Perspektivet består av fem hörnstenar, definition av situationen, 

social interaktion, symboler, aktivitet och nuet. Definition av situationen, säger Trost 

och Levin (2010), kan betecknas med att om man uppfattar en situation som verklig 

blir de också verkliga i sina konsekvenser. Vi styrs av våra uppfattningar hur vi 

tolkar situationer, ser en lärare en trött elev tolkas detta som en oengagerad elev och 

styr då lärarens handlingar. Visar eleven att den istället är förkyld, ändras 

uppfattningen och handlingen från läraren. Vad vi säger om verkligheten beror alltså 

på med vilket perspektiv vi ser på den. Med social interaktion avses hur vi 

kommunicerar med tal, uttryck och kroppsspråk. Författarna säger att vi inte kan 

agera utan att interagera, att vara passiv är också en reaktion som på sitt sätt 

interagerar. Våra känslor är också en interaktion då vi inte bara kan känna t.ex. att 

något är fel utan vi tänker också det. Dewey (1939) säger att vi styrs av känslor, 

d.v.s. vår aktivitet att använda intelligens styrs av känsla. Symboler genom ord 

menar Trost och Levin (2010) är det vanligaste vi använder ända sedan vår barndom. 

Med tiden blir orden inte bara ljud utan ljud med mening och förvandlas till 

symboler. Som exempel visar författarna att ord som t.ex. familj, är en mycket viktig 

symbol som för alla och har en särskild unik betydelse. Samtidigt hävdar författarna 

att ett ords betydelse är avhängigt definitionen av situationen, finns ingen definition 

av situationen är ordet ingen symbol. 

Den femte grundstenen, nuet, menar Trost och Levin (a.a.) innebär att vi i varje 

ögonblick agerar vi efter våra erfarenheter, även de glömda men som finns 

integrerade i våra värderingar. Perspektivet menar att, nu alltid är nu, ett nu nyss kan 

inte bli nu igen precis som den grekiske filosofen Herakleitos sa att man aldrig kan 

stiga ner i samma flod två gånger.  
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Symbolisk interaktionistiskt perspektiv talar om rollteoretiska dilemman och Trost 

och Levin (2010) beskriver de som position, förväntningar, roll och beteende. Enligt 

författarna skulle man kunna förklara detta som följande:  

a) Individen har en given position i gruppen 

b) Individen varseblir (medvetet eller omedvetet) förväntningar riktade mot sig i denna 

givna position 

c) Detta skapar en process hos individen 

d) Processen är en roll 

e) Processen leder sedan till att individen beter sig på ett sätt eller annat sätt i 

förhållande till rollen, inte all nödvändigtvis så att individen följer förväntningarna 

riktade mot positionen (Trost och Levin, 2010, s.165). 

I varje sammanhang har vi flera positioner och roller som t.ex. kvinna, 

vårdnadshavare, akademiker, ensamstående o.s.v., anser Trost och Levin (2010). 

Därför kan parterna i ett utvecklingssamtal uttala sig och agera olika utifrån de olika 

roller man har. 

2.3.3 Kommunikations teori 
 

Enligt Jimsdotter (1996), är den gängse uppfattningen att ordet kommunikation 

kommer från latinets ”communis” som betyder ungefär ”göra gemensamt”. Målet 

med kommunikation är att skapa gemensamma tankebilder för att kunna överföra ett 

budskap. Man kan säga att kommunikation består av fyra grundkomponenter.  
1. Sändare  2. Mottagare  3. Meddelande  4. Sändning 

  
Figur 2: Överföringsmetaforen för kommunikation (http://eductor.se/utbildning/). 

Störning 
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Dahlkwist (2012) menar att när två personer möts, börjar ett samspel mellan en 

sändare och en mottagare. Sändaren försöker förmedla ett budskap med hjälp av 

olika kanaler. På vilket sätt det mottas beror på mottagarens avkodning som i sin tur 

beror på dennes referensramar och eventuella störningar i sändningen. En 

återkopplande fråga eller kommentar från sändaren bekräftar hur meddelandet har 

mottagits. Förståelsen för det någon annan säger är alltid beroende av att mottagaren 

aktivt går budskapet till mötes genom en eller annan reaktion och att det är i detta 

möte, eller samspel, som mening och förståelse uppstår (Buckhöj-Lagos, 2000,s. 19). 

Enligt Dahlkwist (a.a.) lever vi i ett kommunikationssamhälle, där den snabba 

tekniska utvecklingen leder till ett snabbt flöde av mycket information. Självklart 

finns det många situationer varje dag då man i skolan kan ha stor nytta av att ha goda 

kunskaper om hur kommunikationen mellan människor fungerar.  Med denna 

kunskap blir det lättare att hantera konflikter och att undvika missförstånd. Som 

samtalsledare finns det vissa givna förutsättningar: 

• Du leder ett möte, sammanträde eller en grupp människor 

• Du ger viktiga instruktioner 

• Du ska argumentera och övertyga andra 

• Du samarbetar med andra i en arbetsgrupp 

• Du ska genomföra en presentation inför en grupp människor och utvärdera 

resultatet. 

• Du ska välja på vilket sätt du ska kommunicera ett känsligt budskap till en person. 

(Ska det via sociala medier, e-post, telefon eller ett möte i verkliga livet?)  

(Dahlkwist, 2012,s.6) 

Dahlkwist (2012) föreslår att varje tillfälle till kommunikation innebär en chans till 

personlig utveckling. Författaren menar att även om vi tycker att kommunikationen 

varit misslyckad lär man sig förhoppningsvis någon av den. Vi lär oss ständigt av 

varandra genom andras känslor att vi kan reagera olika i olika situationer. Författaren 

säger att om vi vet hur kommunikationen mellan individer fungerar, blir det lättare 

att bemöta konflikter och att undvika missförstånd.  Dessutom att kommunicera kan 

vara något mycket känsligt. 

Det var få människor som såg att mina ögon var sorgsna ty jag skrattade mycket. 

Du märkte det och du frågade ofta varför.  

Då skrattade jag - återigen, och kanhända jag sa att allas ögon kan väl inte vara 

så glada som dina.  

(ur dikten ”Jag såg du förstod” av Nils Ferlin, 1949) 
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Enligt Jimsdotter (1996) består ett muntligt budskap av 70 % kroppspråk, 23 % röst 

och 7 % av ord. En persons agerande kan avslöjas genom blickar, val av ord, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Jimsdotter säger att under sändning inträffar alltid 

olika störningar vilket inte kan undvikas och man ska vara medveten om det (1996, 

s.28). Dahlkwist (2012) anger att de vanligaste störningsmomenten är: 

• Otydligt eller tvetydigt kroppsspråk 

• Språksvårigheter 

• Slarviga uttryck 

• Dåliga eller obefintliga instruktioner 

• Oklara syften eller mål för verksamheten 

• Otillräcklig information (Dahlkwist, 2012, s.131) 

 

Dahlkwist (2012) menar att syftet med en bra kommunikation är att få en god 

fruktbar relation till lyssnaren som i detta fall är vårdnadshavare och elever.  

Aspelin (2003) säger att en förtroendefull relation växer fram genom kommunikation 

som karakteriseras av ömsesidig förståelse och ömsesidig respekt. Tedgård (2010) 

säger att den viktigaste orsaken till att det blir konflikter och att kommunikation 

bryter samman är missförstånd. Molander (1996) påtalar att dialog består av två 

delar, det sagda och det osagda. Enligt Molander (1996) kan en dialog aldrig bli helt 

färdig utan kan tas upp igen och byggas på i oändlighet.  
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2.4 Tidigare forskning 

Här presenteras tre forskningar som har ansetts relevanta för denna studie.  

Jag har valt att kort introducera avhandlingarna genom en sammanfattning av deras 

resultat, författarna samt datum för publikationen. 

Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och 

utvecklingssamtal av Johan Hofvendahl (2006). Doktorsavhandling. Författaren 

beskriver hur utvecklingssamtal genomförs med syfte att studera de kommunikativa 

strategier som används. Generellt säger Hofvendahl att inga markanta skillnader i 

utförandet har konstaterats mot tidigare kvartssamtal och att de största skillnaderna 

mellan kvartssamtal och utvecklingssamtal är att de tidsmässigt blivit nästan dubbelt 

så långa. Dessutom jämförs nu elevens självutvärdering med lärarens, något som inte 

utfördes tidigare. Författaren betonar riskerna som finns i samtalet beroende vilka 

ord läraren väljer för att formulera sig, det är lätt att hamna i ”fällor”. Avslutningsvis 

anser Hofvendahl att man med tiden bör utveckla särskilda samtalsstrategier 

lämpliga för situationen och att alla samtalsdeltagare är bekanta med den strategin 

läraren använder.  

Såsom i en spegel – elevers upplevelser av utvecklingssamtal av Margareta 

Redegard (2006). D-uppsats.  I uppsatsen undersöks hur elever upplever sig själva 

under utvecklingssamtalet och hur de tolkar de vuxnas signaler. Redegard menar att 

bedömningsaspekten medför många dilemman för alla inblandade parter, speciellt 

elevens självbild, så en av framgångsfaktorerna för ett framgångsrikt samtal är att 

läraren kan läsa av elevernas kroppsspråk. Att läraren kan tolka de rationella 

processerna är avgörande på om utvecklingssamtalet ska bli lyckat och med detta 

avses lärarens självkännedom, kommunikationsförmåga och relationskompetens. 

Författaren kommer till slutsatsen att utvecklingssamtalet ur ett demokratiskt 

deltagarperspektiv inte kan kännetecknas av att eleverna har delaktighet och 

inflytande. För eleverna upplevs det mer intressant på vem de är än vad de presterar 

hävdar Redegard. 

Milda makter! – utvecklingssamtal och loggböcker som disciplinerande 

tekniker av Gunilla Granath (2008). Doktorsavhandling. Arbetet handlar om på 

vilket sätt skolan idag använder utvecklingssamtal och loggböcker för disciplinering. 

Författaren undersöker hur dessa formar, utvecklar och påverkar elever och deras 

uppfattning om sig själva och världen. Resultatet blev att utvecklingssamtalen blir 

normativa redskap för hur man ska uppträda, vilken attityd man ska visa och hur man 

ska vara för att duga. Ofta får också samtalen en inriktning på vad som är dåligt och 

vad som behöver korrigeras. Granath menar att utvecklingssamtal har karaktär av 

”dubbel bokföring” där man presenterar vad man tycker eleven borde vara istället för 

att beskriva den eleven är. 
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3 SYFTE 
I denna studie vill jag undersöka hur lärare, vårdnadshavare och elever 

uppfattar kvaliteten på utvecklingssamtalet. I undersökningen jämför jag sedan 

resultaten mot tidigare forskning samt tar reda på de avgörande faktorerna som 

påverkar kvaliteten.  
 

3.1 Frågeställningar 

 

� Hur kan några lärare, vårdnadshavare och elever uppleva kvaliteten på 
utvecklingssamtalet? 

 

� Vilka faktorer kan vara avgörande för samtalets kvalitet? 
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4 METOD 
 I detta kapitel presenteras valet av min metod uppdelad i följande rubriker: 

Undersökningsmetod, undersökningsgrupp, genomförande, databearbetning, 

reliabilitet och validitet samt forskningsetiska överväganden.  

4.1 Undersökningsmetod 

Utifrån vad jag ville undersöka var det lämpligt att välja till min studie en kvalitativ 

metod där frågeformulär (skriftliga enkäter) var verktyget. Stukát (2011)  skriver att 

andra sätt att skaffa information är att granska olika former av texter, olika slag av 

register, jämföra läroböcker och liknande, alltså någon form av dokumentanalys. 

Enligt Holme och Solvang (1997) ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga 

uppfattningar om det fenomen man studerar. Ämnet för den kvalitativa 

forskningsintervjun är intervjupersonens levda vardagsvärld (Brinkmann & Kvale, 

2009,s.44). Stukát (2011) pratar om strukturerade intervjuer, utifrån ett antal frågor, 

där ordningsföljd och formulering är bestämda för att undvika färgade svar på grund 

av intervjuareffekter.  Enligt Patel och Davidson (2003) kan en pilotstudie användas 

när man behöver pröva en teknik för att samla information eller prova en viss 

uppläggning. För att kontrollera att respondenterna förstod mina frågor prövades 

frågeformulären på ett fåtal i de tre undersökningsgrupperna. Utfallet visade att några 

frågor innebar alltför korfattade svar vilken inte tillförde material för min studie. 

Efter justering ändrades vissa frågeformuleringar så att de fick en mer öppen 

karaktär.  

4.2 Undersökningsgrupp 

För att kunna genomföra min studie har jag valt högstadieskolor i de valda 

kommunerna, kommunala såväl som fristående. Jag har skrivit till rektorerna och bad 

om godkännande för att ta kontakt med lärarna (Bilaga 1). När jag fick ett positiv 

besked av rektorerna har jag personligen kontaktat lärarna för att få deras 

godkännande att medverka i undersökningen innan jag skickade mina frågeformulär 

(Bilaga 2). Angående eleverna fick jag tillfråga rektorerna om jag kunde komma till 

respektive skola och visa frågeformulär för tio elever och det var nio stycken som 

ville delta. Genom skolkataloger kontaktade jag vårdnadshavare med barn i årskurs 9 

då jag ansåg att det skulle ge mer erfarna synpunkter av deras upplevelser om 

kvaliteten på utvecklingssamtalet. 
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 Lärare Vårdnadshavare Elever 

Tillfrågade 15 15 10 

Responderande 9 5 9 

Figur 5: visar antalet tillfrågade och responderande i undersökningsgrupperna 

I min studie finns det ingen koppling mellan lärare, vårdnadshavare och elever, d.v.s. 

att ingen av de tre parterna har deltagit i samma samtal. Bortfallet bland 

respondenterna berodde för lärarnas del att mina frågor kom under samma tidpunkt 

som lärarna skulle skriva terminens skriftliga omdömen.  

 

4.3 Genomförande 

Efter övervägande med hänsyn till den korta undersökningstiden valde jag att skicka 

mina frågeformulär med intervjufrågor till respondentgruppen lärare och elever via 

e-post. Detta för att undvika språklig misstolkning av frågorna men också att mitt 

kroppsspråk eller framförande av frågorna kanske skulle påverka respondenternas 

svar. Trost (2012) säger att det är viktigt att frågeformuläret inte är för långt och 

komplicerat. Detta återspeglas i bilaga 2 och 3 där vissa frågor är indelade i 

underfrågor för att lättare kunna besvara dessa. Genom en skolkatalog kontaktade jag 

bara vårdnadshavare som har sina barn i årskurs 9, då det skulle ge mig ett större 

perspektiv av deras upplevelser av kvalitet i utvecklingssamtalet eftersom de hade 

varit med på ett flertal samtal på högstadiet. Jag informerade att jag var lärarstudent 

och håller på att skriva mitt examensarbete. Enligt Trost (2005) är det viktigt att 

informera respondenterna från början om vad studien handlar om. Personliga 

intervjuer hade varit att föredra, men med given tid för arbetet och svårigheter att 

boka in passande tider för lärarna och vårdnadshavarna blev det till slut att 

frågeformulären skickades via epost efter överenskommelse. Jag har dock valt att 

följa upp en del av de skriftliga intervjusvaren via telefon för att klargöra vissa svar 

från respondentgrupperna.  

 

4.4 Databearbetning 

Stukát (2011) menar att korstabulera svaren är en självklarhet där man delar upp 

svaren i bakgrundskategorier. När jag fick frågeformulären tillbaka från 

respondentgrupperna sammanfattades svaren under respektive kvalitetsaspekt. Detta 

gjorde jag för att få en bättre överblick över vad som framkommit och för att se om 

det fanns gemensamma drag som förberedelse till resultatet. 
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Med hjälp av denna kategorisering kunde frågorna bearbetas för att jämföra den 

upplevda kvaliteten med de valda perspektiven. 

• K1. Om kvalitet på förberedelserna före och tidsresurserna till samtalet. 

• K2. Upplevd kvalitet avseende innehåll, genomförande och egna alternativ 
för samtalet. 

• K3. Upplevd kvalitet avseende medverkan, demokrati och förtroende. 

• K4. Upplevd kvalitet på kommunikation, språk.  

• K5. Upplevd kvalitet på uppföljning av samtalet. 

• K6. Upplevd nytta av samtalet som helhet. 

I figuren betyder bokstaven K kvalitetsaspekt och L1 t.ex. betyder lärarfråga nr. 1, 

V4 vårdnadshavare fråga nr. 4, E1 betyder elevfråga nr. 1 (se bilaga 2, 3 och 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: visar enkätsfrågornas strukturering i förhållande till de valda kvalitetsaspekterna. 
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkman (2009) skriver att reliabiliteten hänför sig till 

forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet. Med detta menar författarna att 

resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Bryman 

(2011) menar att reliabilitet i kvalitativ forskning är svår att uppfylla då det är 

omöjligt att ”frysa” en social miljö eftersom de sociala förutsättningarna är i ständig 

förändring. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är validiteten av kvalitativ forskning 

ogiltig då den inte resulterar i siffror. Om forskningens resultat speglar sanningen 

eller inte beror på sanningen i intervjusvaren säger författarna. Därför är det svårt att 

uttala sig om denna forsknings reliabilitet och validitet utan får ses som en 

återspegling av rådande verklighet.  

 

 

4.6 Etiska överväganden 

Resultatet ska inte gå att spåra till någon speciell skola eller respondent.  

Bryman (2011) skriver att det är viktigt att tänka och handla etiskt i samband med 

undersökningar. Enligt Forskningsetiska principer (1991) ska all forskning uppfylla 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Jag bedömer att jag informerat alla respondenter om syftet med att delta i 

undersökningen. De har även samtyckt till att delta och att deras svar är helt 

anonyma, eventuella särdrag ska tas bort så att en identifiering är omöjlig.  

Samtliga har också erbjudits att ta del av det färdiga arbetet och därmed anser jag att 

de fyra kraven är uppfyllda. 
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5 RESULTAT 
I resultatet kommer jag att presentera en sammanställning av svaren från 

lärare, vårdnadshavare och elever kopplade till de valda kvalitetsaspekterna som 

är: kvalitet på förberedelserna före och tidsresurserna till samtalet, upplevd 

kvalitet avseende innehåll, genomförande och alternativ för samtalet, upplevd 

kvalitet avseende medverkan, demokrati och förtroende, upplevd kvalitet på 

kommunikation och språk, upplevd kvalitet på uppföljning av samtalet, upplevd 

nytta av samtalet som helhet (se bilagorna 2, 3 och 4). I resultatet presenteras 

lärarnas synpunkter i första stycket följt av vårdnadshavarna i andra stycket och 

till sist eleverna. Respondenterna är avidentifierade och benämns bara med 

nummer i samband med citat. 

 

5.1 Kvalitetsaspekt 1 - Om kvalitet på förberedelserna före 
och tidsresurserna till samtalet 
 

Av lärarrespondenterna hade 6 erfarenhet även av de tidigare kvartssamtalen (innan 

Lpo94) och övriga hade i genomsnitt 10 års erfarenhet av utvecklingssamtal. I 

princip alla lärare hade som förberedelse att samla in synpunkter/omdömen från 

andra lärare och även läsa elevens IUP från tidigare tillfälle. Åtta av lärarna gjorde 

en personlig sammanställning av omdömena och hade som mål/förhoppning att även 

vårdnadshavare hade läst IUP innan utvecklingssamtalet, även om flera angav att så 

inte blev fallet. Några angav också att de i god tid bokade in en lugn miljö för 

samtalet. Lärarna berättade att de var mycket flexibla för tidpunkten för samtalet så 

att båda vårdnadshavare kunde delta, någon hade ibland utvecklingssamtal på 

söndagar. Den tid som avsattes för mötet varierade dock kraftigt, allt från det 

vanligaste som var ca: 30 minuter upp till två timmar.  

Varierar mycket, men jag brukar sikta på max 30 minuter. Jag tycker man 

skall fokusera tydligt på de utvecklingsbara målen som eleven har och 

inte fastna i allmänna samtal om skolan. Det är ju för elevens utveckling 

samtalet genomförs (Lärare 5). 

Sex lärare angav att det får ta den tid som krävs alternativt boka in ytterligare 

tillfällen. 
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En lärare anser att låta de skriftliga omdömena ligga till grund för 

utvecklingssamtalet äventyrar kvaliteten på utvecklingssamtalet. 

Det som skulle vara bra att förbättra är de skriftliga omdömena.  

Utan bra underlag från undervisande lärare är det svårt att göra ett bra 

utvecklingssamtal. Att skriva ett bra skriftligt omdöme tar tid, och den 

tiden har inte vi lärare, om vi inte tar den från planeringstid eller vår egen 

fritid. Ekvationen idag går inte ihop. För egen del skriver jag 1024 

skriftliga omdömen i år (4 ämnen, 128 elever, 2 gånger) vilket givetvis 

betyder att jag inte kan sitta och tänka igenom varje elevs omdöme när jag 

skriver det. Jag har fått rationalisera och medvetet dra ner på 

ambitionsnivån. Det leder till att de omdömen jag lämnar inte ger andra 

lärare en bra chans att göra bra utvecklingssamtal. Detta är ett stort 

problem som gör att utvecklingssamtalen blir mer och mer innehållslösa 

för varje möte. Men det handlar om egen överlevnad. Jag lägger hellre tid 

på att göra bra lektioner, möta eleverna i vardagen och vara en bra kollega 

än att sitta låst vid datorn och fila på de skriftliga omdömena (Lärare 1). 

Tre av vårdnadshavarna berättade att de nästan alltid läser igenom barnets IUP i 

förväg samt samtalar med sitt barn om deras skolarbete i allmänhet men uppger 

också att de vid något tillfälle inte gjort några förberedelser alls före 

utvecklingssamtalet. En vårdnadshavare upplever att de gånger de fått en frågeenkät i 

förväg från skolan innehåller den ofta JA och NEJ frågor vilket inte upplevs som 

särskilt utvecklande. ”Man vill istället ha en bra dialog och inte en lärar-monolog” 

(vårdnadshavare 3). En annan åsikt från en vårdnadshavare var att den har ett samtal 

med sitt barn för att inspirera till reflektion över sitt skolarbete före 

utvecklingssamtalet.  

Nästan alla elever uppger att de i förväg tittar på sina omdömen ofta i sällskap med 

sina vårdnadshavare. En elev fick vid ett tillfälle sätta upp egna mål för sitt 

skolarbete innan utvecklingssamtalet för att sedan gå igenom detta vid samtalet.  

5.2 Kvalitetsaspekt 2 - Upplevd kvalitet avseende innehåll, 
genomförande och alternativ för samtalet  
 

Flera lärare säger att samtalet inleds om hur eleven upplever skolan och skolarbetet 

sedan går man in på IUP och sätter upp utvecklingsmål tillsammans.  

Många anger att det uppskattas av vårdnadshavare att man pratar om den enskilda 

elevens sociala vardag som skolskjuts, mat, kamrater och skolmiljön. Några få lärare 

anger dock att de ägnar samtalstiden åt genomgång av IUP och eventuella 

åtgärdsprogram.  En del av lärarna vill gärna att eleven får styra dialogen själva och 

tona ner vårdnadshavarna men dock inte om det är en elev som behöver 

åtgärdsprogram, då måste vårdnadshavarna vara aktiva i beslutet. Som viktiga inslag 

i samtalet uppger flera att elevens trivsel står i centrum tillsammans med 

utvecklingsområden, speciellt om eleven är i grundskolans senare/sista år. 
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Nästan alla lärare har ingen uppfattning om hur man kan ändra utformningen av 

utvecklingssamtalet. Någon föreslår att det kanske ska ske i hemmet vilket kanske 

ger ett bättre utbyte för vårdnadshavare och elev. Ett förslag var att ha enskilda 

samtal med ämneslärare respektive mentor och komma väl förberedd inför 

utvecklingssamtalet. Samme lärare anser det dock inte möjligt att genomföra med 

nuvarande tidsresurser.  

Det finns åsikter från vårdnadshavare att de borde informeras före samtalet om 

eleven är i behov av åtgärdsprogram eller liknande. Någon vårdnadshavare upplever 

att skolan inte tydligt informerar om vad som krävs av eleven för att klara målen. 

En annan synpunkt var att kunskapsutveckling blandas med social utveckling, så att 

man inte får en klar bild om elevens beteende beror på skolämnet eller miljön. 

En vårdnadshavare ansåg att utvecklingssamtalet var utan passion eller engagemang 

från läraren och att nästan hela tiden ägnades åt att gå igenom resultatet av 

omdömena, något man kunde läsa om hemma via datorn. Elevens sociala utveckling 

fick en alldeles för liten roll. Fyra av fem vårdnadshavare tycker dock att 

utvecklingssamtalen är bra i sin nuvarande form. På frågan om man skulle kunna 

göra något annorlunda med utvecklingssamtalet, tyckte en vårdnadshavare att miljön 

borde vara utanför skolan, kanske använda sociala medier i större utsträckning för att 

bli mer lättillgängliga. 

Kanske i en mer neutral miljö än i skolan och att föräldrarna i lugn och ro 

får läsa igenom IUP innan så de kan komma med mer konstruktiva frågor 

och förslag (Vårdnadshavare 5). 

Eleverna var alla eniga om att genom utvecklingssamtal fick de perspektiv på sin 

egen insats. En del tyckte att det förbättrade prestationen i skolarbetet och hälften 

tyckte att det var ett bra sätt att dela sina mål med vuxna för att hjälpa till att nå sina 

mål.  En av eleverna tycker att med utvecklingssamtalet kan man förbättra sitt 

beteende. En av eleverna hade haft enskilt möte med mentor där eleven fick sätta upp 

sina mål innan utvecklingssamtalet vilket uppfattades mycket motiverande och en 

tyckte att man kunde sätta upp sina skriftliga mål hemma före samtalet, t.ex. genom 

ett frågeformulär man fått från skolan.  

5.3 Kvalitetsaspekt 3 - Upplevd kvalitet avseende 
medverkan, demokrati och förtroende  
  

Samtliga lärare anser att vårdnadshavarna borde vara pålästa innan samtalet som är 

förutsättning för en bra medverkan annars upplever läraren att den ensam driver 

samtalet. Detta blir inte utvecklande utan bara en information utan dialog säger en 

lärare. En lärare hävdar att det ska vara eleven som leder samtalet och att 

vårdnadshavarna ska fråga mera om de inte förstår något. Ofta märker lärarna en 
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förbättring i elevens utveckling efter samtalet. En lärare säger att vårdnadshavarnas 

synpunkter kan ge nya infallsvinklar och tankar vilket upplevs positivt.  

Vårdnadshavarna och eleven har också ett ansvar att medverka säger en annan lärare. 

Största hindret säger lärarna är ointresse hos vårdnadshavare, vilket kan bero på 

många orsaker t.ex. dåliga erfarenheter från sin egen skolgång eller andra sociala 

problem inom familjen. De flesta vårdnadshavare känner sig för det mesta delaktiga i 

samtalet men betonar att lärare inte får ta eventuella beslut utan att först fråga 

vårdnadshavarna. En vårdnadshavare tycker att eleven inte får komma till tals 

tillräckligt dock upplever nästan alla vårdnadshavare att skolan och läraren har bra 

kännedom om deras barn.  

Samtliga elever tycker att deras åsikter blir lyssnade på och att de kan uttrycka sig på 

ett öppet sätt under utvecklingssamtalet. 

5.4 Kvalitetsaspekt 4 - Upplevd kvalitet på kommunikation 
och språk  
 

Sju av lärarna säger att de upplever att de når fram med sitt budskap till 

vårdnadshavarna. Ibland, säger två lärare, har vårdnadshavaren en annan bild av sitt 

barn än den som läraren beskriver vilket kan leda till inledande problem i 

diskussionen men dock inte långvarigt. Lärarna säger dock att de inte når fram till 

vårdnadshavarna hela tiden. Skälen upplevs vara ointresse från vårdnadshavare, 

andra normer, värderingar och fördomar. En av lärarna säger att skolan har ju inte 

ensamrätt på sanningen och måste möta eleven där den befinner sig men det 

underlättar att lärare och elever har gemensamma värdegrunder då de dagligen delar 

den pedagogiska miljön En annan säger att en del vårdnadshavare vill prata om 

elevens sociala utveckling utanför skolan och då måste man backa lite på 

kunskapsutvecklingen eftersom deras prioritering ligger där. En av orsakerna till 

brister i kommunikationen med vårdnadshavare sägs vara att vårdnadshavarna inte 

anser skolarbetet viktigt eller tvärtom, att de tycker deras barn presterar bättre än vad 

skolan anser. Andra orsaker till brister i kommunikationen som lärarna anger kan 

vara att vårdnadshavare har lyckats i livet utan en framgångsrik skoltid, har 

personliga eller andra familjeproblem. En lärare uppger att den bara träffat en av 

barnets vårdnadshavare under elevens skoltid. Som förslag på förbättringar av 

kommunikationen säger några av lärarna att vårdnadshavarna bör kontakta/besöka 

skolan oftare för att se deras pedagogiska vardag eller kanske via epost, sms, 

telefontider. Det finns många sätt att kommunicera utanför utvecklingssamtalet säger 

en lärare men åtta av nio lärare anser att nästan alla vårdnadshavarna är nöjda med 

skolans arbete och elevens utveckling enligt utvecklingssamtalet. Allt går att ta del 

av för vårdnadshavaren om de så önskar hävdar en av lärarna. 
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Vårdnadshavarna har blandade erfarenheter om hur de upplever skolans mål. De 

känner delvis till dem genom att ha läst dessa men lite om hur de fungerar i 

verkligheten. Ofta upplevs skolans mål som otydliga, även av elever uppger en 

vårdnadshavare.  En annan upplever att målen är tydligare nu (med Lgr11, egen 

anm.) men presenteras ofta subjektivt av läraren på utvecklingssamtalet. En del av 

skolans policys och läroplan följs inte i verkligheten men om detta hörs inget vid 

utvecklingssamtalet säger en annan vårdnadshavare. De flesta upplever dock att det 

som sägs på utvecklingssamtalet är tydligt även om någon enstaka vårdnadshavare 

upplever det som tråkigt och enbart som rapportering. 

 

Samtliga av de responderande eleverna upplevde dock utvecklingssamtalet som 

tydligt och rådgivande. En elev upplevde att en del mål inte är tillräckligt konkreta 

utan mer abstrakta, t.ex. bli bättre på att redovisa framför en grupp/klass. 

 

5.5 Kvalitetsaspekt 5 - Upplevd kvalitet på uppföljning av 
samtalet  
 

Genomgående säger lärarna att man utgår från förra IUP när man sammanställer IUP 

efter samtalet.  Om IUP man kommer fram till innebär vissa åtgärder för eleven 

informeras också andra berörda lärare. En del håller ett enskilt möte med eleven 

någon tid efter utvecklingssamtalet för att stämma av de planerade åtgärderna. Ett 

problem anser många är kvaliteten på de skriftliga omdömena som oftast innehåller 

sparsamt med information och är ofta generellt skrivna. Givetvis säger nästan 

samtliga lärare att kvaliteten på utvecklingssamtalet och uppföljningen blir därefter. 

En annan kommentar var att den tid som läggs på 

förberedelser/genomförande/uppföljning inte står i proportion till vårdnadshavares 

ibland bristande engagemang samt den verkliga nyttan för eleven. Hälften av lärarna 

anser dock att uppföljningen av samtalen är bra, även de säkert går att göra bättre. 

Vårdnadshavarna har blandade erfarenheter av uppföljningen, en tycker att det 

fungerar medan andra har skilda erfarenheter beroende på skola. De anser dock att de 

blir lyssnade på om det avser uppföljning av något konkret stöd i ett ämne och får då 

ta del av överenskommen information. En vårdnadshavare säger att man dåligt minns 

vad man kom överens om under utvecklingssamtalet. 

Även eleverna har blandade erfarenheter av uppföljningen, de flesta tycker dock att 

det fungerar bra. Någon elev anser att överenskommelserna glöms bort efter en tid 

och en annan elev berättar att bara en del av det man skrev in i IUP följdes upp. 
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5.6 Kvalitetsaspekt 6 - Upplevd nytta av samtalet som helhet  

 

Många lärare ansåg det bästa med utvecklingssamtal var att stanna upp för ett 

ögonblick och träffa elever och deras vårdnadshavare, som man kanske inte pratar 

med varje dag. Att det inte handlar om papper utan om levande människor, att 

vårdnadshavare och elever får en positiv förklaring till prestationer och även delta för 

att sätta mål för framtiden. En lärare säger att det är skönt att få sätta eleven i 

centrum, samtalet skapar en trygghet och förtroende för framtiden. En annan åsikt är 

att samtalet är ett komplement till skolans mentorssamtal och en synpunkt var att 

man pratar om den önskade utvecklingen, inte den förväntade. 
 

Vårdnadshavarna hade olika åsikter om nyttan av samtalet. En ansåg att det beror på 

om fokus läggs på kunskapsutveckling eller social utveckling. De flesta ansåg dock 

att det var bra att få en bild över elevens skolsituation då barn kan bete sig olika 

hemma och i skolan. En vårdnadshavare var tacksam över att få veta om barnet 

behövde hjälp i något ämne och hur vårdnadshavare kunde hjälpa till. Ibland leder 

samtalet att nya frågeställningar dyker upp som man inte tänkt på tidigare, säger en 

av vårdnadshavare.  
Jag tycker att hela grunden och innehållet i utvecklingssamtalen ska ses över och inte 

vara så inriktad på papper. Läsa på innan är väl föräldrarnas ansvar och sedan handlar 

det om att hjälpa eleven till de mål de önskar och hur ska det konkret göras. Om eleven 

inte övar sig att uttrycka sig muntligt och kunna berätta om sina behov, hur ska de 

kunna göra det på ett samtal med flera vuxna? Och likadan med föräldrar. Det skulle 

behöva kompetensutvecklas en hel del kring utvecklingssamtal. Ställa nya, annorlunda, 

kreativa frågor av helt annan karaktär än de som förekommer. Jag går dit av en 

anledning för att mina barn får visa vad de gjort och jag säger att jag är stolta över dem 

och vet hur vi ska jobba vidare, men det gör jag även utan dessa meningslösa samtal 

(vårdnadshavare 4). 

 

Eleverna hade en positiv bild av samtalet. Den upplevda nyttan var att få sätta upp 

egna mål tillsammans med mentor och vårdnadshavare och lyssna på lärarens tankar 

om en själv. En elev tycker att det är bra att få lite mer information än vad som står i 

de skriftliga omdömena. Flera elever nämner att det är skönt att få veta hur man 

ligger till, inte bara betygsmässigt. Vissa elever anser det lite obekvämt att delta i ett 

möte om sig själv även om det är bra att få höra vad andra tycker. Övervägande 

delen av eleverna tycker dock det är bra att få vara med i ett möte om sig själv, att de 

vuxna i ens närhet tar sig tid att bry sig om ens framtid. En elev säger att det är bra 

att få reda på sin insats, både saker man ska fortsätta med eller förbättra och även ge 

sin egen syn på saken. Att få beröm, säger en elev, stärker en som person. 
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6 DISKUSSION 
I diskussionen belyses studiens resultat med hjälp av de valda teorier som 

lyfts fram i kapitlet teoretiska antaganden. Jag diskuterar även betydelsen av 

resultatanalysen i förhållande till litteratur, tidigare forskning samt mina 

frågeställningar. Diskussionen mynnar ut i slutdiskussion, pedagogiska implikationer 

och förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

 Här redovisas resultatdiskussionen uppdelat i de sex valda kvalitetsaspekterna. 

6.2 Förberedelserna före och tidsresurserna till samtalet 

Alla parter uppger att de i förväg tittar på de skrivna omdömena. Lärarna lägger stor 

vikt på att boka utvecklingssamtalet dels i en ostörd miljö men också så att båda 

vårdnadshavare kan delta. Trots detta förbereder sig inte alla vårdnadshavare med att 

läsa igenom elevens IUP i förväg vilket upplevs som en besvikelse av lärarna. 

Utvecklingssamtalet får då mera innehåll av rapportering och mindre tid kan läggas 

på kunskap och social utveckling. Enligt Buckhöj-Lago (2001) måste målen bara 

tydliga för alla parter annars blir inte utvecklingssamtalet den demokratiska arena det 

var tänkt. Man får ett intryck av att kanske inte alla vårdnadshavare känner till 

utvecklingssamtalets syfte utan tror att de följer det tidigare kvartssamtalets karaktär 

av tillbakablickande rapportering. Med tanke på att lärarna är beredda att lägga ner 

mycket tid på mötet, allt från en halvtimme till två timmar, tyder på att de anser 

denna föräldrakontakt som väldigt viktig. Dahlkwist (2012) menar att samtalet måste 

ha ett bestämt syfte och målsättning. Skolan har alltså åsikten att samspelet med 

hemmet har en stor betydelse för elevens utveckling. Vårdnadshavare tyckte också 

mötet är viktigt men var inte alltid beredda på att lägga ner tid för förberedelser om 

de tyckte elevens skolsituation fungerade bra. Här verkar det tydligt att skolan har 

ansvaret för elevens kunskapsutveckling, men det finns en otydlighet vad gäller den 

sociala utvecklingen. Det finns alltså ingen klar koppling till gemensamma 

värdegrunder enligt det sociokulturella perspektivet. 

6.3 Innehåll, genomförande och alternativ för samtalet 

De inblandade är överens om behov av utvecklingssamtal och nästan alla tycker det 

är bra i sin nuvarande form. Detta borde ligga till grund för gemensamma 

värdegrunder och bjuda till social interaktion, så långt stämmer detta på båda valda 

perspektiv. Skolan är en stark symbol enligt det symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv som skapar många känslor, alla kan vi relatera till detta med blandade 

känslor vilket gör att vårdnadshavare får svårt att se varje utvecklingssamtal som 

någon nytt och unikt.  

Kanske är det därför det uppskattas av vårdnadshavare att man inledningsvis talar om 

gemensamma saker som alla kan relatera till som skolmat, skolskjutsar, kompisar 
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och miljön i skolan. Då detta blir en bekväm samtalszon finns det risk att allt för stor 

del av samtalet handlar om detta istället för den enskilde elevens utveckling. Det blir 

svårt att beröra känsliga punkter och samtalet hämmas av de sociokulturella 

värderingarna. Att sedan utvecklingssamtal genomförs i skolmiljö bidrar ytterligare 

till detta. Endast samtliga eleverna upplevde att de har stor nytta av samtalet, vilket 

är fullt logiskt, samtalet är ju till för eleven. Adelswärd m.fl.(1997) anser att 

utvecklingssamtalen är viktiga delar i elevernas identitetsbyggande. För att bättre 

skapa förståelse och få en god kommunikation föreslår lärarna att vårdnadshavare 

oftare besöker den pedagogiska vardagen men det fanns även förslag från 

vårdnadshavare att i större utsträckning använda sociala medier vilket säkert har sina 

fördelar men också faror. 

6.4 Medverkan, demokrati och förtroende  

Lärarens roll som ledare av samtalet är inte ifrågasatt vilket med för rollen blir 

processen, d.v.s. enligt symboliskt interaktionistiskt perspektiv får den alla 

förväntningar på sig om utvecklingssamtalet ska bli givande eller inte. Det råder viss 

oklarhet vad som förväntas av de olika rollerna i samtalet, definitionen av situationen 

är helt avgörande för om samtalet ska övergå till en utvecklande social interaktion 

oavsett de sociala värdegrunderna. Oldbring (2001) ställer sig frågande om det 

överhuvudtaget går att mötas i ett jämbördigt samtal. Alla känner sig fria att säga vad 

de vill i samtalet vilket ger att den sociokulturella miljön har skapat förtroende 

mellan relationerna. 

6.5 Kommunikation och språk 

Ett ord är inte bara ett ord, det är kopplat till situationen och inte minst kroppspråket. 

Tedgård (2012) säger att om man inte är intresserad kommer detta att avspeglas i 

kroppsspråk, tonläge och hur man formulerar sig. Eftersom lärare och elever vistas i 

den pedagogiska miljön som skolan innebär har de ett likartat sätt att se vilket ger 

goda gemensamma värdegrunder. Detta speglas i en samstämmighet att de förstår 

varandra även om vissa mål kan uppfattas abstrakta för eleven. Vårdnadshavarna 

däremot har blandade erfarenheter av kommunikationens kvalitet. En del 

vårdnadshavare påstår att eleven vet mer än de själva medan en del lärare tycker 

vårdnadshavarna vet mer än eleven. En sak som kan skilja sig åt när man tar upp 

social utveckling är att vårdnadshavare vill tala om elevens utveckling utanför skolan 

ifall det finns skillnader i uppfattningen mellan hem och skola. Detta 

överensstämmer med den symboliska interaktionistiskt perspektivet som talar om att 

varje gång man agerar så gör man det med nya förutsättningar, beteendet är alltså 

ständigt föränderligt. Dessa samtal uppstår när det finns förtroende mellan parterna 

och man kan då skapa en bättre bild av elevens sociala utveckling tillsammans. 

Enqvists (2004) tar upp begreppet metakommunikation som innebär att man får 

djupare samtal än att prata om miljön runt eleven utan om eleven i miljön. Detta 

förutsätter dock att båda vårdnadshavare närvarar vid utvecklingssamtal vilket inte 
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alltid sker, detta till trots kan säkert ett utvecklingssamtal skapa djupare dialog även 

med bara en vårdnadshavare.  

6.6 Uppföljning av samtalet 

Kvaliteten i utvecklingssamtalet sjunker om man inte följer upp 

överenskommelserna hävdar Buckhöj-Lago (2001). I de fall det har krävt åtgärder 

från skolans sida sker en planerad uppföljning annars varierar det mycket. Det finns 

sällan en mall för hur samtalen ska genomföras och i princip obefintligt finns någon 

modell för hur uppföljning ska ske. Om det görs så görs individuellt för varje elev 

mellan skola-hem-elev vilket på sikt blir ohållbart. Här måste hem och skola hitta ett 

system som fungerar.  Dahlkwist (2012) anser att vi behöver en konstruktiv 

återkoppling som för oss framåt, t.ex. genom metoden feedforward som innebär att 

man ger förslag som visar hur personen kan förbättra sina prestationer. En viktig 

förutsättning för lärande och utveckling är att återkoppling sker regelbundet. 

6.7 Nytta av samtalet som helhet 

Utvecklingssamtalet fyller en viktig funktion, detta är alla överens om, även om det 

skiljer sig i målsättningen. Det finns fortfarande ”rester” av kvartssamtalet vilket 

innebär att man går till samtalet för att få reda på utförda prestationer och inte, som 

kanske läraren vill, tala om framtida utmaningar – och vice versa.  

Svaret på den upplevda nyttan, eller förväntningar på nyttan, styr nämligen samtalets 

innehåll enligt Buckhöj-Lagos (2001). Både vårdnadshavare och elever angav att 

samtalet ger en bild över elevens skolsituation och tillsammans med skolan kunde 

man sätta upp framtida mål. Då studien kom att omfatta lärare med god erfarenhet av 

utvecklingssamtal kom detta kanske att något färga resultatet från deras sida men ger 

ändå en bild över att de anser utvecklingssamtalet som en mycket viktig del i elevens 

utveckling. Detta återspeglas i Skolverkets allmänna råd för utvecklingssamtalen 

(2012) som säger att samtalet ska möjlighet till ömsesidig information mellan 

parterna så att samtalet blir utgångspunkten hur skolan ska främja elevens fortsatta 

utveckling. 

6.8 Slutdiskussionen  

Då utvecklingssamtalet kopplades ihop med den individuella utvecklingsplanen 

(IUP) 2006 innebar det en stor förändring för lärarna, inte minst administrativt. 

Samtalet ska utgå ifrån kunskapsresultatet i IUP och lägga till de gemensamma 

åtgärder man finner behövliga för att hjälpa eleven i dess utveckling. Om IUP är ett 

svagt dokument p.g.a. att det är ett tidskrävande arbetsmoment för läraren där det 

ofta saknas resurser blir kvaliteten på utvecklingssamtalet lidande. Denna 

undersökning visar att sammanslagningen av utvecklingssamtalet och den 

individuella utvecklingsplanen uppenbarligen inte har varit ett helt lyckat giftemål. 
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Lärare och elever känner ett behov av utvecklingssamtal men där vårdnadshavarna 

inte är lika motiverade. Eleverna uttrycker en stor önskan att veta hur de förhåller sig 

till kunskaps- och social utveckling. Även avsaknad av en gemensam 

kommunikationsmodell bidrar till att göra kvaliteten på utvecklingssamtalet ojämn 

vilket överensstämmer med Hofvendahls (2006) och Redegards (2006) tidigare 

forskningslutsatser. Avgörande kvalitetsfaktorer är samtalets inriktning, om det är 

tillbaka- eller framåtriktat, lärarens valda kommunikationsstrategi och 

vårdnadshavarnas engagemang. Detta stämmer väl med resultatet i Granaths (2008) 

avhandling, speciellt om samtalets inriktning. Utvecklingssamtalet fungerar ändå 

som en informationskanal mellan hem och skola men för att nå det syfte som 

skolverket har ställt upp måste nog utvecklingssamtalet kompletteras med andra 

typer av samtalsteknik, både mellan lärare och elever såväl som mellan lärare och 

vårdnadshavare. 

6.9 Pedagogiska implikationer 

Att bli lärare i dagens samhälle är en tuff, komplex och utmanande roll. Som ny 

utbildad lärare känner jag mig inte redo att kunna ha eget utvecklingssamtal eftersom 

det för mig är viktigt att först lära känna eleverna, kunna diskutera med kollegorna 

för att sedan kunna beskriva och kunna vägleda eleven på bästa sätt. I det framtida 

lärarprogrammet hoppas jag att det utvecklas precis som samhället. Lärarna behöver 

mer verktyg för att kunna bemöta konflikter och bättre kunskap inom 

kommunikationsområdet. Kanske utvecklingssamtalen kan komma att ersättas eller 

kompletteras med samtalsmetoder som t.ex. motiverande samtal (Motivational 

Interviewing) eller AGILA samtal. MI bygger på samarbete mellan parterna och 

vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring. AGILA samtal är 

mer elevfokuserat och ersätter utvecklingssamtal genom att hållas kortare och oftare 

möte, där man utgår från behoven på ett icke-formellt eller bedömande sätt och 

betonar särskilt det egna ansvaret och motivationen. Elevledda utvecklingssamtal 

vilket förekommer av mina respondenter har upplevt med positivt resultat. För 

intressant läsning presenteras här ytterligare nio modeller för professionella samtal 

som hjälp för att leda utvecklingssamtal i skolan: Maslows modeller, Antonovskys 

salutogena synsätt, Buckingshams teori om styrkor, Kochs 80/20 princip, Raths och 

Simmons aktiva värderingar, De Shazers m.fl.-modeller för lösningsfokusering, 

Peggs syn på styrkebyggande, Kompetensutvecklingsmodellen (Steinberg, 2008, 

s.27). Sammanfattningsvis tror jag att utvecklingssamtal är en process som växer 

fram mellan lärare, vårdnadshavare och elev genom att bygga ett bra samspel mellan 

kommunikation, respekt och tillit mellan parterna. Utvecklingssamtalet har 

fortfarande en plats i dagens skola, men detta kräver anpassning av såväl resurser 

som lärarens kompetenser. I vissa avseenden behöver skolans strukturella 

förutsättningar förändras d.v.s. hur lärarna disponerar sin tid för att förbättra lärarens 

möjligheter till att skapa ett givande utvecklingssamtal. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 
 

 November 2012. 

God Morgon! 

Mitt namn är Sandra Ortiz Ordenes och jag är lärarstudent på Linnéuniversitet i 

Kalmar. 

Jag skriver just nu mitt examensarbete i ämnet: 

”Kvalitet i kommunikation mellan Lärare, Elev och Vårdnadshavare  

vid utvecklingssamtalet” 

Jag vill fördjupa mig i detta ämne. Detta i min framtid roll som mentor vill jag veta 

mer om. För att kunna genomföra mitt arbete behöver jag några lärares medhjälp. 

Jag vore mycket tacksam om jag kan få lärarnas e-post adresser så att jag kan 

kontakta de. Ni kommer att få ta del av färdiga resultatet och lärarens svar är 

anonyma, skolans namn förekommer inte heller i resultatet. 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Ortiz Ordenes 

Mitt telefonnummer: 

Min epost 
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Bilaga  2 

 

Frågeformulär 

Till Lärare   

Kön……   Ålder…… 

Hur många år har du jobbat som lärare?............ 

Vilka är dina ämnen?....................................... 

1. Hur många år har du haft utvecklingssamtal med vårdnadshavare och 

elever? 

2. Hur brukar du planera och genomföra dem?  

3. Hur lång tid brukar de ta och tycker du att tiden i allmänhet är tillräcklig? 

4. Vad tycker du är det viktiga med utvecklingssamtal?   

5. Finns det några delar som du menar ”måste” ingå i ett utv. samtal? 

6. Hur tycker du att vårdnadshavare och elever kan medverka i utv. samtalet? 

Vilka hinder finns det? 

Vilka fördelar med deras medverkan finns det? 

7. Har du känt/uppfattat att skolan (du) inte alltid ”når fram” till 

vårdnadshavarna? 

Kan du ge något exempel?  

Vad kan orsaken vara?  

Hur skulle man kunna förbättra förståelsen/kommunikationen?  

8. Kan man förenkla ”det pedagogiska” språket under utv. samtalen? 

9. Har du några tankar om hur utv. samtal kunde genomföras på andra sätt?  

Har du fått förslag från vårdnadshavare/elever? 

10. På vilket sätt följer ni i skolan upp utv. samtalen?  

Är du nöjd med hur ni gör och de resultat det leder till? 

 

Övriga kommentarer: 
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Bilaga  3 
 
Frågeformulär 

Till Vårdnadshavare 

 

Kön…………………   Ålder………    Yrke………………………….. 

 

1. Hur brukar du förbereda dig när du skall gå på utvecklingssamtal? 

2. Har du ibland eller kanske ofta kommit oförberedd till utvecklingssamtal? Om ja: 

”Vad menar du var/ är orsaken till det?”. 

3. Saknar du någon information innan eller under utvecklingssamtalet? 

Vilken information? 

4. Hur mycket nytta brukar du ha av utvecklingssamtalen? 

På vilket sätt? 

5. Upplever du att du få bra information och delaktighet i besluten? 

På vilket sätt tas besluten? 

6. Upplever du att skolans mål är tydliga? 

På vilket sätt är de tydliga/otydliga? 

7. På vilka andra sätt tycker du utvecklingssamtalet kan genomföras? 

8. Tycker du att skolan följer upp det ni kommer överens om under 

utvecklingssamtalet? 

Genomför skolan dina egna förslag och synpunkter? 

9. Hur tycker du samtalet leds och genomförs? 

 

10. Upplever du kommunikationen som tydlig? 

 

11. Upplever du att läraren har bra kunskaper om din dotter/son? 

Övriga kommentarer: 
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Bilaga 4 
 
Frågeformulär 

Till Elever 

Kön…………….           Ålder…………   

 

1. Hur mycket nytta brukar du ha av utvecklingssamtalet? 

2. Varför tror du skolan har utvecklingssamtal? 

3. Hur brukar du förbereda dig inför samtalet? 

4. Fick du möjlighet att säga allt du ville under utvecklingssamtalet? 

5. Hur känns det att delta i ett samtal om sig själv? 

6. På vilka andra sätt tycker du utvecklingssamtalet kan genomföras? 

7. Tycker du att skolan följer upp det ni kommer överens om under 

utvecklingssamtalet? 

8. Brukar dina vårdnadshavare veta dina omdömen före utvecklinssamtalet? 

9. Var det tydligt det som du förväntades göra i ditt skolarbete efter samtalet? 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


